
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peranan adalah : 

1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen. 

2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

 padanya. 

5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Audit 

2.2.1. Pengertian Audit 

Pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit bertujuan untuk 

menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan, 

sehingga disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan 

antara fakta yang ada dengan yang seharusnya. Berikut definisi audit menurut The 

American Accounting Association (AAA) dikutip dari Robertson dan Louwers 

(2002:7) mendefinisikan audit: 

”Auditing is Systematic process of objectively obtaining ang evaluating 

evidance regarding assertion and established criteria and communicating 

the result to interest users.” 

 

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses yang sistematis 

atau peroleh dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai asersi dan kriteria 



 

yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna yang 

tertarik. 

Definisi auditing menurut Arens, et al (2006:4) adalah sebagai berikut: 

”Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and repart on degree of correspondance between 

the information and established criteria. Auditing should be done by a 

competent independent persons.” 

 
Pernyataan yang dikemukakan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu 

proses pengumpulan dan pengambilan bahan bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi yang didapat dengan 

kriteria yang telah ditemukan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang seorang 

yang kompeten dan independen. 

Definisi auditing menurut Sunarto (2003:16), yaitu: 

”Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-

tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif unuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.” 

 
Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik audit, 

yaitu: 

a. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti 

informasi. 

b. Adanya bukti audit (evidence), yang merupakan informasi atau keterangan 

yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi. 

c. Adanya tingkat kesesuaian informasi (degree of correspondence information) 

dan kriteria tertentu (established criteria). 



 

d. Audit harus dilakukan seseorang yang memiliki kualifikasi yang diperlukan 

untuk melakukan audit. Seorang auditor harus kompeten dan independen 

terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksa. 

e. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. 

 

2.2.2 Tipe Audit 

Sedangkan menurut Messier, et al (2006:60-62), audit dikelompokkan 

menjadi empat, yaitu: 

1. “Audit Pengendalian Internal 

2. Audit Kepatuhan 

3. Audit Operasional 

4. Audit Forensik.” 

 

Audit Pengendalian Internal Auditor harus selalu memiliki pilihan untuk 

menguji pengendalian untuk mendapatkan bukti tidak langsung mengenai 

kewajaran laporan keuangan dimana mereka telah ditugaskan untuk 

menyampaikan pendapat. Tetapi, sampai baru-baru ini (sejak adanya UU 

Sarbanes-Oxley) auditor biasanya tidak diisyaratkan dan juga tidak 

dibolehkan untuk menyatakan pendapatnya mengenai sistem pengendalian 

internal klien sebagai bagian dari audit laporan keuangan. Audit pengendalian 

internal tidak diperlukan bagi perusahaan nonpublik. 

Audit kepatuhan Menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, 

perjanjian, atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang 

diaudit. 



 

Audit operasional Melibatkan pengkajian sistematis atas aktivitas organisasi, 

atau bagian dari itu, sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang 

efisien dan efektif. Tujuan audit operasional adalah untuk menilai kinerja, 

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengembangkan 

rekomendasi. Audit operasional mensyaratkan auditor untuk mengidentifiksi 

atau menciptakan tujuan, kriteria yang dapat diukur terhadapnya untuk 

mengukur efektivitas dan efisiensi. 

Audit forensik Tujuan audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah 

berbagai jenis kecurangan (fraud). Beberapa contoh di mana audit forensik 

bisa dilaksanakan termasuk: 

1. Kecurangan dalam bisnis atau karyawan. 

2. Investigasi kriminal. 

3. Perselisihan pemegang saham dan persekutuan. 

4. Kerugian ekonomi dari suatu bisnis. 

5. Perselisihan pernikahan. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Auditor 

 Di dalam dunia praktik dikenal beberapa tipe auditor. Terdapat lima tipe 

auditor yang umum dikenal, yaitu: 

a. Auditor eksternal (External auditors) 

Auditor eksternal sering disebut auditor independen (karena tidak dikerjakan 

oleh entitas yang diaudit) atau Bersertifikat Akuntan Publik (disingkat BAP). 

Serorang auditor eksternal bisa berpraktik sebagai pemilik tunggal atau anggota 



 

dari kantor akuntan. Auditor eksternal mengaudit laporan keuangan perusahaan 

publik dan nonpublik, persekutuan, pemerintah kota, individu, dan jenis lain 

entitas. Mereka juga dapat melaksanakan audit kepatuhan, operasional, dan 

forensik untuk entitas tersebut. 

b. Auditor internal (Internal auditors) 

Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan, 

persekutuan, badan pemerintah, individu, dan entitas lainnya. Institute of Internal 

Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai “aktivitas independen, 

kepastian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan 

meningkatkan operasi organisasi. Audit ini membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis dan disiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan 

proses kepengurusan”. 

Mereka dapat melaksanakan audit kepatuhan, operasional, dan forensik dalam 

organisasinya. 

c. Auditor pemerintah (Governance auditors) 

Auditor pemerintah dipekerjakan oleh pemerintah. Secara umum mereka 

dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari auditor internal. 

Aktivitas utamanya adalah memeriksa dan mengaudit buku dan catatan individu 

dan organisasi lain untuk menentukan kewajiban pajak. 

Auditor Pemerintah adalah audit atas keuangan negara pada instansi 

pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 



 

(BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan dari pasal 23 ayat 5 Undang-undang 

Dasar 1945. 

d. Auditor pajak (Internal revenue agent) 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berada dibawah Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. Bertanggung jawab atas penerimaan negara di sektor 

perpajakan dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan. Aparat pelaksana DJP di 

lapangan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan Pajak 

(Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus yang bertanggung jawab 

melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah 

sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tipe audit yang dilaksanakan adalah 

audit ketaatan. 

e. Auditor forensik (Forensic auditors) 

 Auditor forensik dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintah, kantor 

akuntan publik, dan perusahaan konsultasi dan investigasi. Mereka dilatih untuk 

mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah 

putih. Beberapa contoh dari situasi dimana auditor forensik telah terlibat, 

termasuk: 

1. Melakukan rekonstruksi catatan akuntansi yang tidak lengkap untuk 

menutup klaim ansuransi atas penilaian persediaan. 

2. Membuktikan aktivitas pencucian uang dengan merekonstruksi transaksi 

kas. 

3. Menginvestigasi dan mendokumentasikan penggelapan dan 

menegosiasikan penyelesaian asuransi. 



 

2.2.4 Program Audit 

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

secara efisien dan efektif. Selain berfungsi sehingga alat perencanaan juga penting 

untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, 

menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengertian program audit menurut Moeller dan Witt (1999:10-20) sebagai 

berikut: 

“The audit program is a tool for planning, directing and controlling audit 

work and a blueprint for actions, specifying the procedures to be followed 

and delineating steps to be perfomed to meet audit objective.” 

 
Pengertian dari pernyataan di atas adalah bahwa program audit merupakan 

alat untuk perencanaan, pengarahan-pengarahan dan pengendalian pekerjaan audit 

dan merupakan pedoman untuk tindakan, mengurutkan prosedur-prosedur yang 

akan dilaksanakan dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan 

audit. 

Program audit yang baik mencakup: 

1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus dicapai atas pekerjaan 

yang direncanakan. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang dilakukan. 

4. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan 

bersifat fleksibel tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh 

atasan auditor. 



 

Tujuan yang dicapai dengan adanya program audit, antara lain: 

1. Memberikan bimbingan prosedural untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi 

tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan 

prosedur yang digunakan perusahaan. 

Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut: 

1. Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 

3. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja. 

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun 

berikutnya. 

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. 

6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi 

telah dijalankan. 

7. Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas. 

Kelemahan program audit antara lain: 

1. Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja. 

2. Sering menimbulkan hambatan-hambatan untuk berpikir kreatif 

membangun.. 

3. Kegiatan audit menjadi monoton. 



 

2.2.5 Prosedur Audit 

Pengertian prosedur audit menurut Sunarto (2003:94) adalah sebagai berikut: 

”Tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh 

aauditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit”. 

 

Sepuluh macam prosedur audit menurut Sunarto (2003:94) yang yang biasa 

dilakukan auditor yakni: 

1. “Prosedur analitis (analitical prosedures). 

2. Menginspeksi (Inspecting). 

3. Mengonfirmasi (confirming). 

4. Mengajukan pertanyaan (inquiring). 

5. Menghitung (counting). 

6. Menelusur (tracing). 

7. Mencocokkan ke dokumen (Vouching) 

8. Mengamati (observing). 

9. Melakukan ulang (reperforming). 

10. Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit 

techniques).” 

 

1. Prosedur analitis (analitical prosedures) 

Prosedur analitis ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio 

sederhana, analisis vertikal atau laporan perbandingan, perbandingan 

antara jumlah yang sesungguhnya dengan data historis atau anggaran, dan 

penggunaan model matematika dan statistika seperti analisa regresi. Dalam 

prosedur ini selain digunakan data finansial, bisa juga digunakan data non-

finansial. Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis. 

2. Menginspeksi (inspecting) 

Menginspeksi meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau 

pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan 

fisik aras sumber-sumber berwujud. Prosedur ini digunakan sangat luas 

dalam auditing. 



 

3. Mengonfirmasi (confirming) 

Mengonfirmasi adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang 

memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari 

sumber independen di luar organisasi klien. Prosedur auditing ini 

menghasilkan bukti konfirmasi yang digunakan secara luas oleh auditing. 

4. Mengajukan pertanyaan (inquiring) 

Mengajukan pertanyaan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. 

Pengajuan pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber-sumber intern dalam 

perusahaan klien, seperti manajemen atau karyawan. Hasilnya bukti lisan 

maupun pernyataan tertulis. 

5. Menghitung (counting) 

Menghitung yang paling umum dilakukan adalah (1) melakukan 

perhitungan fisik atas barang bewujud seperti melakukan perhitungan atas 

kas atau persediaan yang ada di perusahaan, dan (2) menghitung dokumen 

bernomor cetak. Tindakan pertama dimaksudkan sebagai cara untuk 

mengevaluasi bukti fisik dari jumlah yang ada di tangan, sedangkan 

tindakan yang kedua merupakan cara untuk mengevaluasi bukti dokumen 

yang berkaitan dengan kelengkapan catatan akuntansi. 

6. Menelusuri (tracing) 

Menelusuri auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi 

terjadi, dan (2) menentukan informasi dalam dokumen tersebut telah 

dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi. Arah pengujian dilakukan 

dati dokumen ke catatan akuntansi, atau dengan lain perkataan mengikuti 



 

arah aliran data dalam sistem akuntansi. Prosedur ini sangat penting untuk 

mendapatkan bukti tentang asersi kelengkapan. Prosedur ini akan lebih 

efektif apabila klien menggunakan dokumen dengan nomor urut tercetak. 

7. Mencocokkan ke dokumen (vouching) 

Mencocokkan ke dokumen meliputi kegiatan: (1) memilih alat-alat jurnal 

tertentu dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan dan menginspeksi 

dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal tersebut untuk 

menentukan validitas dan ketelitian transaksi yang dicatat. Prosedur ini 

sangat penting untuk mendapatkan bukti yang berhubungan dengan asersi 

keberadaan atau keterjadian. 

8. Mengamati (observing) 

Mengamati meliputi kegiatan melihat atau menyaksikan pelaksanaan 

sejumlah kegiatan atau proses. Aktivitasnya bisa merupakan proses rutin 

dari suatu transaksi, seperti misalnya penerimaan kas, untuk melihat 

bahwa karyawan telah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. 

9. Melakukan ulang (reperforming) 

Melakukan ulang atau mengerjakan ulang perhitungan dan rekonsiliasi 

yang telah dilakukan oleh klien. Prosedur ini menghasilkan bukti 

perhitungan. Auditor juga bisa melakukan ulang beberapa aspek dalam 

memproses transaksi tertentu, untuk memastikan bahwa proses yang 

telah dilakukan klien sesuai dengan prosedur dan kebijakan pengadilan 

yang telah ditetapkan. 



 

10. Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques) 

Teknik audit berbantuan komputer untuk membantu dalam melakukan 

prosedur-prosedur yang telah diterangkan di atas. 

 

2.3 Standar Auditing 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk 

menetapkan standar auditing. Untuk melaksanakn tugas IAI membentuk Dewan 

Standar Audit yang ditetapkan sebagai badan teknis senior IAI untuk menerbitkan 

tentang pernyataan-pernyataan tentang standar auditing. Dewan ini berkewajiban 

untuk membuat pedoman penerapan pernyataan standar auditing bagi para auditor 

dengan menerbitkan interpretasi. 

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI terdiri dari 10 

standar yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 

Standar Umum 

1. Audit harus  dilaksanakn oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor. 

2. Dalam semua yang berhubungan dengan penugasan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

A. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncakan sebaik-baiknya dan jika digunakan harus 

disupervisi dengan semestinya. 



 

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan pengamatan, dan konfirmasi sebagai 

dasar memadai untuk menyatakan atas laporan keuangan auditan. 

B. Standar Pelaporan 

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam periode yang sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya hrus dinyatakan. 

Dalam semua hal  yang nama auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, laporan audit harus memuata petunjuk yang jelas mengenai 

sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang 

dipikulnya. 

 



 

2.4 Audit Internal 

Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang 

independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevakuasi kegiatan 

organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para 

anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Untuk 

itu, pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-

saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang 

efektif dengan biaya yang wajar. 

Pemeriksaan internal merupakan bagian dari organisasi yang integral dan 

menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen senior atau dewan direksi. Pernyataan tentang tujuan, kewenangan 

dan tanggung jawab bagian audit internal yang disetujui oleh manajemen senior 

dan diterima oleh dewan atau direksi wajib konsisten dengan kodifikasi yang 

berupa Norma Praktik Profesional Audit Internal. 

Anggaran dasar perusahaan haruslah menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan 

internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan 

bahwa para auditor pemeriksa tidak memiliki kewenangan atau tanggungjawab 

dalam kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. 

Unit audit internal dibentuk dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan-

kegiatan dari unit-unit dalam organisasi. Tidak terkecuali unit audit internal itu 

sendiri. Diharapkan evaluasi ini akan meningkatkan kinerja unit-unit yang diaudit 

dan menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

 



 

2.4.1 Pengertian Audit Internal 

Dalam The Institute of Internal Auditors (2006:49) menyatakan bahwa : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

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

organization.”  

 

Definisi audit internal mengalami perkembangan. Definiasi baru tersebut tidak 

hanya merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, definisi tersebut 

juga mengarahkan auditor internal menuju perang yang lebih luas dan 

berpengaruh pada masa yang akan datang seperti yang dikutip dari Amin W. 

Tunggal (2003:3). Definisi baru tersebut adalah: 

“Internal audit is an independent, objective assurance and consulting 

activities design to add value and improve an organization is operations. 

It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness or risk 

management, control and governance process.” 

 
Adapun pengertian tersebut sesuai dengan Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal (KOPAI) (2004:5) yang diartikan sebagai berikut: 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan operasi organisasi audit internal membantu organisasi untuk 

mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, 

pengendalian dan proses governance.” 

 

Dari definisi tersebut dapat diuraikan kata-kata kunci audit internal sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan assurance dan konsultasi 

Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi bagi organisasi 

atau perusahaan. 

 



 

2. Independen dan Objektif 

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksankan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 

internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, yang mana hal ini sangat diperlukan atau penting bagi 

pemeriksaan sebagai mana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui 

status organisasi dan sikap objektif para auditor internal. Status organisasi 

unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau 

menyelesaikan tanggung  jawab pemeriksaan yang diberikan para auditor 

internal harus melakukan pemeriksaan secara objektif adalah sikap bebas 

yang dimiliki oleh  auditor internal dalam melaksankan pemeriksaan. 

3. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi, audit 

internal diharapkan dapat membantu organisasi perusahaan untuk 

mencapaitujuan organisasi. 

4. Pendekatan yang Sistematis dan Teratur 

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus tepat pada pokok 

permasalahan / tolak bias, sehingga permasalahan yang dihadapi 

organisasi / perusahaan dan segera teratasi dan diatasi. 

5. Pengelolaan Risiko 

Auditor internal mempunyai fungsi dalam membantu organisasi dengan 

cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan 

sistem pengendalian intern. 



 

6. Pengendalian 

Auditor internal mempunyai fungsi audit internal dalam membantu 

organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara 

mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, 

serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara 

berkesinambungan. 

7. Proses Governance 

Auditor internal mempunyai fungsi audit internal dalam menilai dan 

memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses 

governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

a. Menegembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat dalam organisasi. 

d. Secara efektif mengkoordinasi kegiatan diri dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, 

auditor eksternal, serta manajemen. 

Adapun definisi audit internal menurut Sawyer (2003:6) adalah sebagai 

berikut  

“Audit internal is a systematic, objective appraisial by auditor internal of 

the operation and control within organization to determine wether: 

a. Financial and operating information is accurate and reliable; 

b. Risk to enterprise are identified and minimized; 



 

c. External regulation and acceptable internal policies and procedures are 

followed; 

d. Satisfactory operating criteria are met; 

e Resources are used effectively achived al for purposed of sitting 

members of the organization in the effective discharge of their 

responsibilities.” 

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang objektif dan sistematis dalam menilai pengendalian dan kegiatan 

operasi dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk 

meyakinkan bahwa: 

a. Informasi keuangan dan operasi harus akurat dan yang sebenarnya; 

b. Risiko bisnis dapat di identifikasikan dan di minimalisasi; 

c. Peraturan kebijakan dan prosedur telah ditaati; 

d. Tercapainya kriteria kegiatan operasional organisasi; 

e. Meyakinkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif serta 

penempatan para anggota organisasi secara efektif sesuai dengan tanggung 

jawab. 

 

2.4.2 Tujuan Audit Internal 

Adapun tujuan audit internal menurut The Institute of Internal Auditors 

(2006:49) adalah sebagau berikut: 

“The objective of internal auditing is to assist members of the 

organization in the effective discharge of their responsibilities. To this 

end, internal auditing to funishes them with analyses, appraisals, 

recommendations, consel, and information concerning the activities 

reviewed. The audit objective includes promoting effective control at 

reasonable cost.” 

 

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:8) menyatakan bahwa: 



 

“Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 

Standar Profesi Audit Internal dan menfaat persetujuan dari pimpinan dan 

Dewan Pengawas Organisasi.” 

 

Dengan kata lain tujuan audit internal adalah memberikan pelayanan kepada 

organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang 

diberikan sebagai tujuan akhir agar semua organisasi dapat melakukan semua 

tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. 

 

2.4.3 Peranan dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

The Institute of Internal Auditors (2006:49) menyatakan bahwa : 

“The internal auditing departement is an intergral part of the 

organization and functions under the policies established by senior 

management and the board.” 

 
Corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama 

terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia akhir-

akhir ini. Organisasi profesi internal auditor berkeyakinan bahwa fungsi audit 

internal ( satuan pemeriksa intern ) yang efektif mampu menawarkan sumbangan 

penting dalam meningkatkan proses corporate governance, pengelolaan risiko, 

dan pengendalian manajemen. Auditor internal merupakan dukungan penting bagi 

komisaris, Komite Audit, Direksi dan manajemen senior dalam membentuk 

pondasi bagi pengembangan corporate governance. 

Dari pemikiran para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada 

umumnya mereka sepakat kalau audit yang dilaksanakn oleh auditor internal yang 

berkompeten akan meningkatkan nilai tambah (added value) organisasi dan wajib 

selalu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. 



 

Apabila auditor internal berkualitas, pengendalian intern akan lebih baik 

dengan sendirinya kinerja perusahaan akan semakin meningkat, dan bagi 

manajemen, dan akuntan publik tugasnya akan sangat membantu. 

 

2.4.4 Ruang Lingkup Audit Internal 

The Institute of Internal Auditors (2006:49) menyatakan ruang lingkup audit 

internal bahwa : 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 

evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s system 

of internal control and the quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities.” 

 

Sejalan dengan yang telah dikemukakan IIA, maka The Institute of Chartered 

Accountans in Australia (ICCA,1994:74) tentang ruang lingkup audit internal 

mengemukakan: 

“The scope and objectives of internal audit vary widly and are dependent 

upon the size and structure of the entity and the requirements of its 

management. Normally however internal audit operates in one ore more 

of the following areas: 

1.Review of accounting system and related internal controls 

2.Examinations of the management of financial and operating information 

3.Examinations of the economy, efficiency and effectiveness of operations 

including non-financial.” 

 

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan serta efektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki 

organisasi dan kualitas pelaksanaan, tanggung jawab yang diberikan (Hiro 

Tugiman, 2001:44), yang meliputi: 

 



 

1. Keandalan Informasi 

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan 

integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara 

yang dipergunakan untuk mengidentifikasi. mengukur, mengklasifikasi, 

dan melaporkan suatu informasi tersebut.  

2. Kesesuaian dengan Kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan 

perundang-undangan 

Pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk 

meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, 

rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting 

terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta 

harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.  

3. Perlindungan Terhadap Harta 

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang 

dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva.  

4. Penggunaan Sumber Daya Secara Ekonomis dan Efisien 

Pemeriksa internal haruslah menilai keekonomisan dan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang ada. 

5. Pencapaian Tujuan 

Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program 

untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

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

atau program telah dijalankan secara tepat sesuai dengan rencana. 



 

Ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar 

kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang 

bersangkutan. 

 

 



 

2.4.5 Proses Audit Internal 

Steps     Task Flow    RiskConsiderations 
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Sumber: The Institute of Internal Auditors (2006:184) 
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2.5 Kecurangan (Fraud) 

Menurut Michael J Comer (1998:9) mendefinisikan kecurangan sebagai 

berikut: 

“Fraud is any behavior by which one person gains or intends to gain a 

dishonest advantage over another.” 

 

Association of Certified Fraud Examiners seperti yang dikutip oleh Amin W. 

Tunggal (2001:36) mendefinisikan fraud sebagai: 

“An initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting 

records and information, analytical relationship, and an awareness of fraud 

perpetration and concealment efforts.” 

 
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 

mendefinisikan perbuatan curang sebagai berikut: 

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi utang maupun menghapuskan piutang.” 

 

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. 

Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap 

entitas. Sedangkan kecurangan internal adalah rindakan ilegal dari karyawan, 

manajer dan eksekutif terhadap perusahaan. 

Unsur-unsur Fraud adalah sebagai berikut: 

1. Clandestine (tersembunyi) 

2. Violates the perpetrator’s fiduciary duties to the victim organization 

(penyimpangan dari kewajiban pelakunya dengan mengorbankan 

organisasi) 



 

3. Committed for the purpose of direct or indirect financial benefit to the 

perpetrator (dilakukan dengan tujuan baik langsung maupun tidak 

langsung demi keuntungan secara finansial) 

4. Costs the employing organization assets, revenue, or reserve. 

(menjadikan kerugian bagi asset, pendapatan ataupun cadangan dari 

organisasi) 

 

2.5.1 Atribut, Standar, dan Kode Etik Akuntansi Fornsik (Investigator) 

a. Atribut 

Dalam melakukan investigasi terhadap fraud hendaknya pertama menghindari 

pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Identifikasi lebih 

dulu, siapa pelaku (yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku), karena 

kecurangan tidak terjadi begitu saja. 

Kedua fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan 

kecurangan” (prepetrators’ intent to commit fraud).  

Ketiga auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku penjahat, jangan mudah 

ditebak (be creative, think like a perpetrator, do not be predictable). 

Keempat, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan 

persengkokolan (collusion, conspirancy). Pengendalian intern yang 

bagaimanapun baiknya, tidak dapat mencegah hal ini. 

Kelima, dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk 

menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), si auditor harus 



 

mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di 

luar pembukuan. 

 

1). Kualitas Akuntan Forensik 

1. Kreatif – kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain 

menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan 

interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi yang 

normal. 

2. Rasa ingin tahu – keinginan untuk menemukan apa yang 

sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. 

3. Tak menyerah – kemampuan untuk maju terus pantang mundur 

walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen 

atau informasi sulit diperoleh. 

4. Akal sehat – Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia 

nyata. 

5. Business sense – kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis 

sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana 

transaksi dicatat. 

6. Percaya diri – kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita 

sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan 

silang dari jaksa penuntut umum dan pembela). 

b. Standar Investigasi 

Standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud sebagai berikut : 



 

Standar – 1 

Seluruh investigasi harus dilandasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan 

(accepted best practices). Isrilah best practices sering dipakai dalam 

penetapan standar. Dalam istilah ini tersirat dua hal. Pertama, adanya upaya 

membandingkan antara praktik-praktik yang ada dengan merujuk kepada yang 

terbaik pada saat itu. Upaya ini disebut benchmarking. Kedua, upaya 

benchmarking dilakukan terus menerus untuk mencari solusi terbaik. 

Standar – 2 

Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due core) sehingga 

bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. 

Standar – 3 

Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan 

diindeks; dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini deperlukan sebagai 

referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa 

investigasi sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu 

perusahaan dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi sehingga accepted 

best pracrices yang dijelaskan di atas dapat dilaksanakan. 

Standar – 4 

Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan 

senantiasa menghormatinya. Kalau investigasi dilakukan dengan cara yang 

melanggar hak azasi pegawai, yang bersangkutan dapat menuntut perusahaan 

dan investigator-nya. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dengan waktu dan 

biaya yang banyak, menjadi sis-sia. 



 

Standar – 5  

Beban pembuktian ada pada perusahaan yang “menduga“ pegawainya 

melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai 

tersebut, baik dalam kasus hukum administratif dan pidana. 

Di Indonesia ada tindak pidana dimana beban pembuktian terbalik 

dimungkinkan. Untuk tindak pidana, jaksa penuntut umum harus mengajukan 

sedikitnya dua alat bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim. 

Standar – 6 

Cakup seluruh investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis 

ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi, kita mengahadapi 

keterbatasan waktu. Dalam menghormati azas praduga tidak bersalah, hak dan 

kebebasab seseorang harus dihormati. 

Hal ini membuka peluang baginya untuk: menghancurkan atau 

menghilangkan bukti; menghancurkan, menghilangkan, atau 

menyembunyikan barang bukti; menghapus jejak kejahatan (termasuk 

membunuh saksi pelapor atau orang yang mempunyai potensi menjadi saksi 

yang memberatkannya). 

Satandar – 7 

Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaa, 

pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara dengan pihak ketiga, 

pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau 

protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, 

kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan. 



 

Di Indonesia kita lihat pentingnya keterlibatan polisi, jaksa, pengadilan 

(dalam mendapatkan izin), imigrasi (untuk mencegah pelarian ke liar negeri), 

menteri keuangan (misalnya minta izim pemeriksan tindak pidana perpajakan) 

dan instansi lainnya. 

c.  Kode Etik 

Kode etik berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. 

Profesi bisa eksis karena ada integritas, rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-

nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan 

stakeholders lainnya. 

 

2.5.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud 

Examiners, kebanyakan dari para pelaku tindak kecurangan ini disebabkan secara 

simultan oleh tiga faktor yang dikenal dengan Fraud Triangle yaitu: 

1. Adanya tekanan (Unshareable pressure- Motive ) 

2. Adanya kesempatan (Perceived Opportunity) 

3. Adanya rasionalisasi (Rationalization) 

Unshareable pressure merupakan suatu kondisi yang dihadapi oleh seseorang 

yang tidak dapat dibagi dengan pihak-pihak lain. Pada umumnya hal ini 

disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan sesuatu 

yang biasanya berbentuk uang. Kebutuhan ini sangat sulit bagi pelaku untuk 

mendapatkannya dari berbagai pihak sehingga berupaya untuk mendapatkannya 

sendiri dengan menggunakan cara-cara yang curang. Pada dasarnya pendorong 



 

utamanya adalah sifat-sifat rakus, atau mungkin juga karena beban keuangan 

akibat kerugian yang menimpa. Juga yang tidak jarang terjadi adalah karena 

kebiasaan buruk seperti berjudi, obat-obatan, dan sifat boros. Tekanan dari 

berbagai pihak seperti keluarga yang mendorong dan berharap besar serta 

menganggap seseorang sudah sukses sehingga menjadi tempat kembalinya 

keluarga untuk meminta bantuan khususnya di bidang keuangan. 

Tekanan-tekanan lainnya dapat berbentuk non financial seperti merasa 

tertantang untuk menghantam atau menghancurkan sebuah sistem atau ingin 

membangkrutkan keuangan perusahaan.. Dalam sebuah perusahaan, tidak adanya 

perasaan yang merasa puas atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang 

pegawai dari sisi penghargaan maupun gaji, seringkali menjadi pemicu seseorang 

untuk melakukan fraud. 

Adanya kesempatan (Perceived Opportunity) untuk melakukan fraud atau 

untuk menyembunyikannya. Tinggi rendahnya kesempatan untuk melakukan 

fraud dalam suatu institusi diantaranya tergantung dari seberapa kuatnya internal 

kontrol yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin memadai internal kontrol yang 

ada maka akan berbanding terbalik dengan kesempatan bagi pelaku untuk 

melakukan fraud. Selain itu juga awareness dari anggota organisasi dalam hal ini 

berupa kultur/budaya untuk hidup dengan jujur dan bersih juga mempengaruhi 

dari terjadinya fraud tadi. 

Rationalization, pelaku fraud selalu berusaha untuk melegitimasi 

perbuatannya tadi dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan 

guna untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan 



 

tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Biasanya ungkapan-ungkapan yang 

digunakan lebih mengarah kepada menyalahkan institusi dengan menganggap 

telah terjadi upaya untuk menekan dirinya sehingga wajar dia melakukan fraud 

tadi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku fraud tadi telah menjustifikasi 

perbuatannya sebagai suatu perilaku yang tidak bermasalah atau sah-sah saja, 

yang secara moral dapat diterima dalam sebuah tatanan masyarakat.  

 

2.5.3 Hubungan Kerja (Occupational Fraud) 

Secara sistematis, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang 

dikutip oleh Theodorus M. Tuanakotta (2007:96) menggambarkan hubungan kerja 

(occupational fraud) dalam bentuk pohon fraud (fraud tree), pohon ini 

menggambarkan hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya, dimana 

hubungan kerja (occupational fraud) ini mempunyai tiga cabang utama, yakni 

a. “Asset Misappropriation 

b. Corruption 

c. Fraudulent statements.” 

 

1. Asset Misappropriations 

Yang sering menjadi sasaran penjarahan adalah uang (baik cash in hand 

maupun cash on bank) karena dapat langsung dimanfaatkan oleh pelakunya. 

Ada empat bentuk penjarahan Asset Misappropriations, yaitu: 

a. Skimming 

Dalam Skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk 

ke perusahan. Auditor menyebut cara ini sebagai Lapping. 

 



 

b. Larceny 

Dilakukannya penjarahan uang setelah uang tersebut masuk ke dalam 

perusahaan. 

c. Fraudulent disbursements 

Yaitu penjarahan dimana arus uang sudah masuk ke dalam sistem. 

d. Dana Taktis 

Yaitu penjarahan atas dana-dana yang tidak masuk ke perusahaan secara 

fisik atau secara administrasi. Dana-dana ini dihimpun dari berbagai 

sumber, misalnya komisi resmi dari perusahaan asuransi atau kickback dari 

supplier. 

2. Corruption 

Theodorus M. Tuanakotta (2007:96) membagi korupsi menjadi empat 

konsep, yaitu: 

a. “Conflict of interest 

b. Bribery 

c. Illegal gratuities 

d. Economic Extortion.” 

 

a. Conflict of Interest (Benturan Kepentingan) 

Benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantara 

bisnis pelat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni 

mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga 

pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. 

Benturan kepentingan juga dapat terjadi dalam skema permainan pembelian 

maupun penjualan. 

 



 

b. Bribery 

Bribery  atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan 

bisnis dan politik di Indonesia 

c. Illegal Gratuities 

Adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dati 

penyuapan. Dalam kasus di Indonesia kita melihat hal ini dalam bentuk 

hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah keniakan 

pangkat dan jabatan dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat. 

3. Fraudulent Statements  

Auditor mengenal fraud ini sebagai general audit (opinion audit). Tindak 

kecurangan atas laporan keuangan mencakup perbuatan kesalahan yang 

disengaja atas nilai keuangan tertentu untuk menghasilkan suatu tampilan 

keuntungan yang lebih baik guna mengelabui/mengecoh pemegang saham 

maupun kreditor.  

Tindak kecurangan atas laporan keuangan biasanya dilakukan oleh manajer 

senior dengan tujuan agar mendapatkan beberapa keuntungan pribadi (seperti 

kenaikan posisi jabatan, pendapatan, bonus dan lain-lain) melalui tindak 

kecurangan yang mereka lakukan. Sedangkan bagi karyawan pada level 

bawah umumnya mereka melakukan tindak kecurangan transaksi untuk 

memudahkan suatu pencurian atau penggelapan.  

Bentuk tindak kecurangan atas laporan keuangan yang umum dikenal adalah 

meninggikan pendapatan dan nilai persediaan. Sedangkan bentuk kecurangan 



 

transaksi yang umum dikenal adalah penciptaan hutang fiktif dan pengalihan 

asset perusahaan untuk kepentingan pribadi. 

 

2.5.4 Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

Theodorus M. Tuanakotta (2007:175) mendefinisikan fraudulent financial 

reporting sebagai berikut: 

”Intentional or reckless conduct, whether act or omission, that results in 

materially misleading financial statements.” 

 

Terjemahan: 

”Kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan 

laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material.” 

 

Penyebab fraudulent reporting adalah:  

1. Keserakahan, misalnya dalam kasus Enron. Keserakahan ini 

dimungkinkan dari harga saham yang mencerminkan harga per saham 

yang secara konsisten lebih tinggi dari perkiraan analisis. 

2. Adanya tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk menunjukkan 

prestasi, misalnya ketika perusahaan mengalami penyusutan pangsa pasar, 

atau terlanjur mengobral janji di awal tahun, misalnya sasaran EPS 

(Earning Per Share). 

Fraudelent financial reporting ini dimanfaatkan untuk “mengelola” pinjaman 

bank. 

Adapun cara-cara untuk mendeteksi kecurangan (fraud) adalah sebagai 

berikut: 



 

a. Penilaian Risiko 

Kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk 

kecurangan adalah: 

1. Pengendalian intern tidak cukup. 

2. Penyaringan calon pegawai tidak ketat. 

3. Lingkungan yang bermotivasi tidak cukup. 

4. Supervisi yang buruk. 

5. Penekanan manajemen yang berlebihan untuk keuntungan jangka pendek. 

6. Manajemen yang korupsi. 

7. Industri yang korupsi. 

8. Bisnis yang gagal. 

b. Indikator-indikator Bendera Merah (Red Flags) 

Indikator-indikator Bendera Merah (Red Flags) adalah karakteristik atau 

kondisi kecurangan yang lalu yang mengindikasikan kemungkinan kecurangan 

yang lebih tinggi jika terjadi di tempat lain. Berikut adalah contoh Red Flags: 

1. Situasi pribadi yang menciptakan tekanan tak semestinya: 

a. Hutang (indebtedness). 

b. Keadaan sakit yang serius (serious illnesses). 

c. Masalah-masalah perjudian. 

d. Masalah-masalah alkohol 

e. Kemarahan, frustasi, atau persepsi ketidakadilan yang mendorong 

tindak balas dendam. 

f. Kurangnya etika pribadi. 



 

2. Setting perusahaan yang menciptakan tekanan tak semestinya: 

a. Kesulitan ekonomi (economic hardship). 

b. Ketergantungan pada jumlah pelanggan atau pemasok yang 

terbatas. 

c. Pengungkitan yang berlebihan (excessive leverage). 

d. Pertumbuhan yang pesat. 

e. Kredit yang ketat. 

f. Meningkatnya kompetisi. 

g. Ketentuan pinjaman yang membatasi. 

h. Jumlah yang besar dari jurnal koreksi audit. 

i. Operasi-operasi yang dikontrol dengan buruk (poorly controlled 

operation). 

3. Risiko-risiko kontrol yang spesifik: 

a. Satu orang menangani semua porsi dari suatu transaksi yang 

penting. 

b. Supervisi yang buruk (porr supervision). 

c. Tidak ada penugasan yang jelas atas responsibilitas dan 

akuntabilitas. 

d. Tidak menemukan cuti; saat pegawai cuti tidak ada yang 

menggantikan pekerjaanya. 

e. Tidak ada perputaran pekerja atau training silang untuk 

pegawai. 



 

f. Konflik kepentingan yang timbul dalam tugas-tugas yang 

diberikan. 
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2.6 Pengungkapan 

2.6.1  Definisi Pengungkapan 

Berdasarkan Kamus Akuntansi bahwa: 

“Disclosure (pengungkapan/penjelasan) adalah informasi yang diberikan 

sebagai lampiran/pelengkap bagi laporan keuangan, dalam bentuk catatan 

kaki atau tambahan (suplemen). Informasi ini memberikan suatu elaborasi 

atau penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu 

perusahaan. Informasi penjelasan yang berkaitan dengan kesehatan 

keuangan perusahaan bisa juga diungkapkan dalam laporan pemeriksaan. 

Segala sesuatu bersifat material akan diungkapkan dalam laporan, 

termasuk informasi kuantitatif (seperti komponen rupiah persediaan) dan 

kualitatif (seperti tuntutan) yang bermanfaat bagi pengguna laporan 

keuangan. Pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang  positif 

maupun yang negatif, mungkin berpengaruh atas suatu keputusan 

investasi, seperti yang ditetapkan oleh otoritas atau badan pengawas pasar 

modal serta bursa saham.” 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengungkapkan berarti: 

a. Menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan (tentang sesuatu yang 

tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang) 

b. Mengemukakan, menyatakan,memaparkan 

c. Menerangkan dengan jelas, menguraikan. 

 

Menurut FASB Concept Statement No.5, Recognition and Measurement in 

Financial Statement of Business Enterprises: 

“ …Karena pengakuan sebagai alat untuk menggambarkan suatu item 

dalam bentuk kata-kata dan angka, yang jumlahnya tercantum dalam 

laporan keuangan. Pengungkapan dalam bentuk lainnya bukanlah 

pengakuan. Ungkapan informasi mengenai item-item dalam laporan 

keuangan dan ukurannya, yang tersedia pada catatan atau di dalam kurung 

pada sisi laporan keuangan, pada informasi tambahan, atau pada media 

lain dalam pelaporan keuangan, bukanlah untuk mengganti pengakuan 

item-item dalam laporan keuangan yang memenuhi kriteria pengakuan.” 



 

2.6.2  Konsep Pengungkapan 

Tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan adalah pengungkapan 

yang : 1) memadai (adequate), 2) wajar (fair), 3) dan lengkap (full). 

1.   Pengungkapan yang memadai (adequate) 

Pengungkapan ini menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang 

sejalan dengan tujuan negatif membuat laporan tersebut tidak 

menyesatkan. 

2. Pengungkapan yang wajar (fair) 

Pengungkapan ini merupakan konsep yang lebih positif. Pengungkapan ini 

menyiratkan suatu tujuan etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama 

pada semua calon pembaca. 

3. Pengungkapan yang lengkap (full) 

Pengungkapan lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang 

relevan dan signifikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk 

membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang 

mungkin, dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. 

 

2.7 Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

Cara pencegahan fraud adalah sebagai berikut: 

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik 

a. Lingkungan pengendalian 

b. Penaksiran risiko 

c. Aktivitas pengendalian 



 

d. Informasi dan komunkasi 

e. Monitoring 

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian 

a. Riviu kinerja 

b. Pengolahan informasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Pemisahan tugas 

3. Meningkatkan kultur organisasi 

a. Keadilan 

b. Transparansi 

c. Akuntabilitas 

d. Tanggung jawab 

e. Moralitas 

f. Keandalan 

g. Komitmen 

4. Mengefektifkan fungsi internal audit 

a. Unit Internal Audit harus mempunyai kedudukan yang independen 

dalam organisasi  

b. Unit Internal Audit  harus mempunyai uraian tugas secara tertulis  

c. Internal audit harus mempunyai internal audit manual  

d. Harus ada dukungan yang kuat dari Manajemen Puncak kepada Unit 

Internal Audit.  



 

e. Unit Internal audit harus memiliki sumber daya yang profesional, 

capable, bisa bersikap objectif dan mempunyai integritas serta 

loyalitas yang tinggi.  

f. Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik       

5. Lain-lain 

a. Menciptakan struktur  penggajian yang wajar dan pantas 

b. Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil 

hak cuti 

c. Memberikan  sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan 

dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi 

d. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan 

kesulitan, baik dalam hal keuangan maupun non keuangan. 

e. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian 

dari luar harus di informasikan dan dijelaskan pada orang-orang 

yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang 

berupa sogokan dan mana yang resmi 

f. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi 

kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam  pemeriksaan 

yang biasa-biasa saja 

g. Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya 

kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada 

jalur yang benar  

 



 

2.8 Pengendalian Internal 

Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO) yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2006:8) mendefinisikan pengendalian 

internal  sebagai berikut : 

“Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity’s board 

of directors, management, and other personnel, designed to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following 

categories: effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial 

reporting, and compliance with applicable laws and regulations.” 

 

 
Pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling 

berhubungan. Komponen-komponen ini diturunkan dari cara manajemen 

menjalankan bisnis, dan terpadu dengan proses manajemen. Komponen-

komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

 

2.8.1 Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian mengatur irama suatu organisasi, mendorong 

kesadaran akan pengendalian diantara orang-orang atau anggota organisasi itu. 

Lingkungan pengendalian ini merupakan pondasi untuk semua komponen 

pengendalian internal, meletakan disiplin dan stuktur. Faktor lingkungan 

pengendalian termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi orang-orang 

dalam entitas/organisasi,  filosofi manajemen dan gaya operasi, cara-cara 

manajemen mengatur/membagi wewenang dan tanggung jawab, dan 

mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya, serta perhatian dan 

arahan yang diberikan oleh dewan komisaris. 



 

2.8.2 Penaksiran Risiko 

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko baik dari dalam maupun dari luar 

entitas yang harus ditaksir/dinilai. Suatu prekondisi dari penaksiran risiko adalah 

penetapan tujuan-tujuan, dihubungkan dengan berbagai tingkat yang berbeda dan 

secara internal konsisten (taat asas). Penaksiran risiko adalah identifikasi dan 

analisis dari risiko yang relevan untuk pencapaian tujuan, pembentukan suatu 

basis untuk penentuan bagaimana risiko harus dikelola. Sebab ekonomi, industri, 

kondisi peraturan dan operasi akan terus berubah, mekanisme dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko tertentu sehubungan dengan 

perubahan itu. 

 

2.8.3 Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang meyakinkan 

bahwa arahan-arahan manajemen ditaati. Aktivitas-aktivitas pengendalian ini 

membantu meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah diambil untuk 

menghadapi risiko untuk pencapaian tujuan-tujuan entitas. Aktivitas-aktivitas 

pengendalian terjadi diberbagai tingkatan organisasi, pada semua tingkatan dan di 

semua fungsi. Aktivitas pengendalian ini termasuk suatu arah dari aktivitas-

aktivitas yang beragam dari persetujuan dan otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, 

review dari kinerja operasi, keamanan aset dan pemisahan tugas. 

 

 

 



 

2.8.4 Informasi dan Komunikasi 

Informasi tertentu harus diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam 

suatu bentuk dan rentang waktu yang memungkinkan para personil untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan-

laporan, berisikan informasi-informasi mengenai operasi, keuangan dan ketaatan  

terhadap peraturan yang memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan 

bisnis. Informasi dan komunikasi ini tidak hanya berkaitan dengan produksi data 

internal, tetapi juga informasi tentang kejadian-kejadian eksternal, aktivitas-

aktivitas dan kondisi-kondisi yang perlu untuk di informasikan bagi pengambilan 

keputusan bisnis dan pelaporan ekternal. Komunikasi yang efektif juga harus 

terjadi di dalam suatu lingkup yang luas, mengalir ke bawah, melintas naik di 

seluruh organisasi. Semua personil harus menerima pesan yang jelas dari 

manajemen puncak bahwa tanggungjawab pengendalian harus diambil secara 

serius. Mereka harus mengerti peran mereka sendiri dalam sistem pengendalian 

internal, seperti halnya bagaimana aktivitas individual berhubungan dengan 

pekerja dari yang lainnya. Mereka harus mempunyai suatu alat komunikasi 

informasi yang penting. Mereka juga perlu berkomunikasi secara efektif dengan 

pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, pembuat peraturan dan pemegang saham. 

 

2.8.5 Pemantauan 

Sistem pengendalian internal perlu dipantau - suatu proses dalam menilai 

kualitas dari kinerja sistem sepanjang waktu. Hal ini dapat dicapai dengan 

aktivitas pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi yang terpisah berdiri sendiri 



 

atau kombinasi keduanya. Pemantauan yang berkesinambungan terjadi pada saat 

operasi. Hal itu mencakup aktivitas reguler manajemen dan supervisi, dan 

tindakan-tindakan personil lainnya yang dapat diambil dalam menjalankan tugas 

mereka. Lingkup dan frekuensi dari evaluasi yang tersendiri akan tergantung 

terutama pada penilaian suatu risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang 

sedang berjalan. Penyimpangan pengendalian internal harus dilaporkan ke atas 

dengan hal-hal yang serius dilaporkan kepada manajemen puncak dan kepada 

Dewan Komisaris. 

Terdapat sinergi dan keterkaitan diantara komponen-komponen, membentuk 

suatu sistem yang terpadu yang bereaksi secara dinamis terhadap kondisi yang 

berubah-ubah. Sistem pengendalian internal berada di dalam aktivitas operasi 

entitas dan ada karena alasan-alasan bisnis yang fundamental. Pengendalian 

internal paling efektif manakala pengendalian dibangun   ke dalam infrastruktur 

entitas dan sebagai suatu bagian yang penting dari perusahaan. "Built In Control" 

mendukung kualitas dan pemberdayaan inisiatif, menghindarkan biaya yang tidak 

perlu dan memungkinkan respon yang cepat terhadap kondisi yang berubah.  

 

 

 

 

 

 

 


