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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Badudu dan Zain ( 1994 : 1031 ) yaitu 

sebagai berikut : 

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi ; (2) 

sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain ; (3) 

dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.”    

Menurut Muhammad Ali dalam Kamus Bahasa Indonesia ( 2000 : 301), 

kata dasar pengaruh memiliki arti sebagai berikut : 

 “ Daya yang ada atau timbul dari sesuatu.“ 

Pengertian Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia                 

( 2002 : 849), yaitu : 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu ( orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.” 

Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

pengaruh merupakan bentuk satu variabel terhadap terwujudnya variabel yang 

lain. 

 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Sunarto ( 2003 : 137 ), yang dikutip dari COSO pengertian 

pengendalian intern yaitu: 

“Internal Control is a process, effected by an entity’s boards of director, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objective in the following 

categories : 

- Reliability of financial reporting 

- Compliance with applicable law and regulations 

- Effectiveness and efficiency of operations.” 
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Definisi diartikan sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang 

dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : 

- Keandalan pelaporan keuangan. 

- Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

- Efektivitas dan efisiensi operasi.” 

 

Konsep dasar yang terkandung dalam definisi ini adalah : 

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara 

untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. 

2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga 

orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan 

komisaris, manajemen, serta personel lainnya. 

3. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukan 

keyakinan penuh. Yaitu bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha 

karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh 

sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan 

manfaat. 

4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan 

keuangan, kesesuaian, dan operasi.  

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian intern dirancang dengan memperhatikan kepentingan 

manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi usahanya, dan juga 

harus memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang 

diharapkan. Dalam rangka merancang suatu pengendalian intern yang baik, perlu 

melihat tujuan pengendalian seperti yang dinyatakan oleh Sunarto ( 2003 : 138 ) 

yang dikutip dari Committee of Sponsoring Organization (COSO) adalah sebagai 

berikut : 

“1. Reliability of financial reporting 

2. Compliance with applicable laws and regulations 

3. Effectiveness and efficiency of operations”. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, audit internal dapat dikatakan memadai 

apabila dapat mencapai tujuan pengendalian intern yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Keandalan Laporan Keuangan  

Pengendalian yang berkaitan dengan masalah kewajaran laporan keuangan 

yang disajikan untuk pihak-pihak luar. Penyajian laporan keuangan tersebut 

harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di mana 

manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan wajar. 

2. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan itu ditaati oleh para karyawan perusahaan tersebut. 

3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap 

sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara berbagai fungsi operasi, 

penyimpanan, dan pencatatan. Pemisahan tugas ini tidak berarti bahwa 

koordinasi ditiadakan. Jadi, pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat 

untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh 

aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. Bagian 

terpenting dari efektivitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan. 

 

2.2.3 Komponen – komponen Pengendalian Internal 

Komponen-komponen yang terdapat di dalam pengendalian intern 

menurut COSO yang dikutip menurut  Sunarto ( 2003 : 142 ) adalah sebagai 

berikut: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian). 

2. Risk Assessment (Penafsiran Risiko). 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian). 

4. Information and Communication (Informasi dan komunikasi). 

5. Monitoring (Pemantauan). 

 

Komponen-komponen pengendalian intern tersebut di atas, merupakan 

proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Kelima 

komponen pengendalian intern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, komisaris, dan 

pemilik suatu badan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap 

perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan 

pengendalian adalah sebagai berikut : 

a. Integritas dan nilai-nilai etika (Integrity and ethical values) 

Integritas atau kejujuran dan nilai-nilai etika merupakan dasar 

pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen dalam mengurangi dan 

meredam tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu dalam 

perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to competence) 

Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas tiap individu dan merupakan 

pertimbangan manajemen tentang tingkat kompeten untuk pekerjaan 

tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diubah menjadi keahlian dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (Board of directors or audit 

committee participation) 

Suatu kesatuan pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau komite 

audit. Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk 

mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian 

intern, dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang 

ditetapkan. 

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi (Management’s philosophy and 

operation style) 

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan pengarahan yang jelas 

kepada karyawannya mengenai pentingnya pengendalian. Falsafah 

manajemen dan gaya operasi menjangkau tentang karakteristik yang luas. 

Karakteristik tersebut meliputi : Pendekatan pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan dan memantau risiko usaha, sikap, dan tindakan 
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pimpinan perusahaan untuk mencapai anggaran laba dan sasaran operasi 

lainnya serta pelaporan keuangan. 

e. Struktur Organisasi (Organization structure) 

Struktur organisasi mencerminkan garis tanggung jawab dan wewenang 

dalam perusahaan. Pemahaman akan struktur organisasi memungkinkan 

auditor memahami manajemen dan unsur-unsur fungsi dalam perusahaan. 

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab (Assignment of authority and 

responsibility) 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab adalah penetapan metode-

metode seperti memorandum manajemen puncak tentang pentingnya 

pengendalian dan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian, rencana 

organisasi, operasi formal, uraian tugas karyawan dan kebijakan yang 

berhubungan dengannya, dokumen kebijakan dan mencakup perilaku 

karyawan seperti pertentangan keputusan dan petunjuk resmi mengenai 

perilaku. 

g. Kebijakan sumber daya manusia dan praktiknya (Human resource policies 

and practices) 

Pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya penting artinya bagi 

pengendalian intern. Dengan adanya pegawai yang dapat dipercaya, 

pengendalian lainnya dapat dikurangi. Kebijakan sumber daya manusia 

berkaitan dengan pengangkatan, pengevaluasian, pelatihan, promosi, dan 

kompensasi pegawai merupakan bagian penting dalam pengendalian 

intern. 

2. Penafsiran risiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko-risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan (changes in operating 

environment) 
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Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan 

perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara 

signifikan. 

b. Karyawan baru (new personal) 

 Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang lain 

atas pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam perusahaan. 

c. Sistem informasi baru (new or revamped information systems) 

 Perubahan dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang 

berhubungan dengan pengendalian intern. 

d. Pertumbuhan yang pesat (rapid growth) 

 Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko sebagai 

akibat dari pengendalian sudah tidak berfungsi secara tidak memadai. 

e. Teknologi baru (new technology) 

Teknologi yang diterapkan pada proses produksi atau sistem informasi 

dapat merubah risiko yang sebelumnya telah diperkirakan oleh 

pengendalian intern. 

f. Lingkungan, produk, atau kegiatan baru (new lines, product, or activities) 

Bidang usaha atau transaksi yang dikenal secara samar oleh perusahaan 

akan menimbulkan risiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan oleh 

pengendalian intern. 

g. Restrukturisasi perusahaan (corporate restructurings) 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahaan tugas yang bisa 

merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern. 

h. Operasi perusahaan secara internasional (foreign operation) 

Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan 

dampak terhadap pengendalian intern. 

i. Keputusan akuntansi (accounting pronouncement) 

Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan 

risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan. 
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3. Aktivitas pengendalian  

Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diperlukan 

untuk meredam risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pada umumnya 

aktivitas pengendalian yang mungkin berhubungan dengan audit dapat 

dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang menyangkut : 

a. Tinjauan pelaksanaan kerja (performance reviews) 

Aktivitas pengendalian intern dilaksanakan dengan mengadakan tinjauan 

pelaksanaan kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara pelaksanaan 

kerja sebenarnya dengan anggaran, peramalan dan periode tinjauan kerja 

sebelumnya, serta analisis yang telah dilaksanakan dan tindakan koreksi 

yang telah dilaksanakan. 

b. Pengolahan informasi (information processing) 

Berbagai tindakan pengendalian dilaksanakan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Aktivitas pengendalian 

sistem informasi terdiri atas : 

1) Pengendalian umum 

Pada umumnya merupakan pengendalian terhadap operasi pusat data 

akuisisi dan pemeliharaan sistem software, akses keamanan, serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. 

2) Pengendalian aplikasi 

Dilakukan terhadap pengolahan aplikasi individu. Pengendalian ini 

menjamin bahwa transaksi yang dilaksanakan telah sah, telah 

diotorisasi dengan benar, dan telah diolah secara akurat dan lengkap. 

c. Pengendalian fisik (physical controls) 

Aktivitas pengendalian ini dilaksanakan terhadap fisik atas aktiva, untuk 

menjaga aktiva dari perbedaan perhitungan antara catatan dengan hasil 

perhitungan fisik, menghindari pencurian aktiva. Aktivitas ini mendukung 

persiapan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan audit. 

d. Pemisahaan tugas (segregation of duties) 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi, 

pencatatan transaksi, dan pemeliharaan aset. 



 20 

4. Informasi dan Komunikasi 

Tujuan dari sistem informasi akuntansi perusahaan adalah untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan 

transaksi-transaksi, dan menjaga kebenaran aset yang bersangkutan. Sistem 

informasi akuntansi setiap perusahaan terdiri dari banyak sub komponen, 

umumnya berupa transaksi seperti penjualan dan pembelian. Untuk kelompok 

transaksi tersebut, sistem akuntansi harus memenuhi enam tujuan audit yang 

berhubungan dengan transaksi, yaitu : existence, completeness, accuracy, 

classification, timing, posting, and summarization. 

5. Pemantauan 

Pemantauan merupakan tindak lanjut yang digunakan sebagai tambahan 

terhadap keempat unsur lainnya yang dibuat untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa tujuan tertentu telah tercapai. Pemantauan berkenaan dengan 

penilaian keefektivan yang terus-menerus pada desain dan operasi 

pengendalian intern sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan. 

 

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Bagaimanapun baiknya pengendalian intern dalam suatu perusahaan, 

tidaklah menjamin sepenuhnya apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat dicapai. 

Hal ini disebabkan karena pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan 

yang dapat melemahkan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu bukan suatu 

hal yang mungkin, apabila dalam perusahaan yang memiliki pengendalian intern 

yang memadai masih juga terjadi kesalahan atau penyelewengan. 

 Keterbatasan pengendalian intern seperti yang dikemukakan oleh Sunarto 

( 2003 : 139 ) adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

2. Gangguan 

3. Kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 

5. Biaya lawan manfaat. 

 

Penjelasan dari setiap keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

struktur pengendalian intern di atas sebagai berikut : 
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1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajer dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena 

tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Tindakan beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 

penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian intern 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern 

tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan 

tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penerapan pengendalian intern ditujukan untuk meminimalkan kemungkinan 

penyelewengan dan kesalahan, sehingga dapat dideteksi dan diatasi dengan cepat. 

 

2.3  Audit Internal 

 Audit internal muncul pertama kali dalam dunia usaha setelah adanya 

audit eksternal. Faktor utama diperlukannya audit internal adalah meluasnya 

rentang kendali yang dihadapi pimpinan perusahaan yang memperkerjakan ribuan 

karyawan dan mengelola kegiatan diberbagai tempat terpencar. Berbagai 

penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan buku perusahaan 

merupakan masalah yang harus dihadapi. 
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 Audit internal diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai, 

masalah yang ada diperusahaan serta melakukan pengawasan dengan cara 

menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut. 

 

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

 Secara umum audit internal adalah fungsi penilaian yang dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan. Penilaian tersebut meliputi seluruh aktivitas perusahaan termasuk 

penilaian terhadap struktur organisasi, rencana-rencana, kebijakan, prestasi 

pegawai dan ketaatan terhadap prosedur. 

Pengertian audit internal menurut Sawyer ( 2005 : 10 ) sebagai berikut : 

 “ Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif 

yang  dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang 

berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah ( 1 ) 

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,   

( 2 ) resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisi, ( 3 ) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur 

internal yang bisa diterima telah diikuti, ( 4 ) kriteria operasi yang 

memuaskan telah dipenuhi, ( 5 ) sumber daya telah digunakan secara 

efisien dan ekonomi, dan ( 6 ) tujuan organisasi telah dicapai secara 

efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan 

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 

 Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit internal             

( 2004 : 9 ) adalah sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal 

membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu 

pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efktivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses 

governance.” 

Pengertian audit internal menurut Mulyadi ( 2002 : 211 ) adalah sebagai 

berikut : 

“ Audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 

terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 

akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa 

kepada manajemen dalam melaksanakan tanggungjawab mereka.” 
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Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah : 

 

1. Suatu aktivitas yang independen dan objektif. 

2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan, dan konsultasi 

3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi perusahaan. 

4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan manajemen resiko, pengendalian, serta proses 

pengaturan dan pengelolaan organisasi. 

 

2.3.2 Ruang Lingkup Audit 

Ruang lingkup audit internal mencakup hal-hal dalam pekerjaan audit 

yang harus dilakukan. Oleh karena itu, biasanya manajemen dan direksi 

memberikan pengarahan secara umum mengenai ruang lingkup pekerjaan dan 

kegiatan yang akan diaudit. 

 Dalam hal ini, audit internal harus melakukan pengujian dan penilaian atas 

kelayakan dan aktivitas sistem pengendalian intern perusahaan disamping kualitas 

personil atau karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya. 

 Ruang lingkup audit menurut Sawyer ( 2005 : 21 ) adalah sebagai berikut: 

“1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan praktik audit 

internal yang seharusnya dilakukan. 

2. Memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan meningkatkan 

lingkup aktivitas audit internal yang bernilai tambah. 

3. Menetapkan dasar pengukuran kinerja audit internal. 

4. Membantu perkembangan proses organisasional dan operasi.” 

 

 

Ruang lingkup pekerjaan audit internal dalam Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal  ( 2004 : 109 ) adalah sebagai berikut : 

“ Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi suatu pendekatan 

disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses governance.” 
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Dari pernyataan diatas, jelas bahwa ruang lingkup audit internal adalah 

melakukan pengevaluasian terhadap keefektifan sistem pengendalian serta menilai 

pelaksanaan tanggung jawab audit yang telah diberikan. Untuk lebih jelasnya 

ruang lingkup audit dapat dilihat dari hal-hal berikut ini : 

1. Fungsi dan Tujuan Audit. 

  Fungsi dan tujuan audit internal diatur menurut kebijakan 

manajemen dan direksi. Fungsi audit internal yang dijelaskan oleh Sawyer 

( 2005 : 10 ) mengemukakan definisi Audit Internal sebagai berikut : 

 “ Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif 

yang  dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang 

berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah ( 1 ) 

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,   

( 2 ) resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan di 

minimalisi, ( 3 ) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur 

internal yang bisa diterima telah diikuti, ( 4 ) kriteria operasi yang 

memuaskan telah dipenuhi, ( 5 ) sumber daya telah digunakan secara 

efisien dan ekonomi, dan ( 6 ) tujuan organisasi telah dicapai secara 

efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan 

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 

  Dengan demikian, jelas bahwa audit internal sebagai suatu alat 

manajemen yang berfungsi untuk menilai semua aktivitas perusahaan 

dengan meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan secara 

efektif dan efisien. 

  Adapun tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua 

anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif 

dengan memberikan analisis penilaian, rekomendasi yang objektif dan 

komentar penting mengenai aktivitas yang diaudit. Tujuan lainnya adalah 

meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 

2. Pengevaluasian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern 

 Penentuan sistem pengendalian harus sesuai dengan kondisi 

perusahaan, karena pengendalian merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan 

tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, manajemen 

dan pimpinan perusahaan sebaiknya mengadakan konsultasi dengan 

bagian audit internal untuk melakukan pengevaluasian terhadap 
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kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dibuat, 

sehingga dapat diketahui apakah sistem tersebut cocok atau tidak bila 

diterapkan didalam perusahaan. Pengevaluasian terhadap sistem 

pengendalian yang terdiri dari seluruh sistem, proses, operasi maupun 

seluruh aktivitas didalam perusahaan adalah untuk mengetahui apakah 

tujuan dan sasaran telah dicapai, sedangkan tujuan peninjauan terhadap 

keefektifan sistem pengendalian intern adalah memastikan apakah sistem 

tersebut berfungsi sebagaimana diharapkan. 

Sistem pengendalian yang efektif dapat dipandang sebagai suatu sistem 

sosial ( social sistem ) yang mempunyai makna khusus dalam organisasi 

perusahaan. 

Sistem pengendalian menurut Messier, Prawitt ( 2006 : 250 ) 

yakni : 

 “ Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personel entitas lainnya, yang di 

desain untuk  memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan tujuan berikut ini, ( 1 ) Keandalan pelaporan keuangan, 

( 2 ) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan ( 3 ) Kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku “. 

 Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern tidak hanya menyangkut kegiatan akuntansi dan 

keuangan saja, tetapi meluas kesegala aspek kegiatan perusahaan. Namun 

demikian, dengan sistem pengendalian intern yang ada diarahkan untuk 

melindungi harta, menjamin ketelitian dan dipercayainya data akuntansi, 

serta menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan sehingga kegiatan atau 

operasi perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. 

3. Tanggung Jawab Audit 

  Audit internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah 

sistem-sistem  yang telah dibuat sangat efektif dan apakah objek yang 

diaudit benar-benar  menaatinya. Selain itu audit internal dianggap 

bertanggung jawab untuk  menginvestigasi potensi terjadinya 

penyelewengan, seperti yang diungkapkan oleh Sawyer ( 2006 : 355 ) 

sebagai berikut : 

“ Audit internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan 

kecurangan melalui pemeriksaan dan pengevaluasian kecukupan dan 
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efektivitas sistem kontrol internal, setara dengan tingkat potensi 

eksposur / risiko di berbagai segmen operasi organisasi “. 

 

 Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa audit internal harus benar-

benar melaksanakan tanggung jawab audit yang telah diberikan. Apabila 

audit internal melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, 

maka hasil audit akan menjadi berkualitas dan relevan dengan objek yang 

diaudit. 

  Oleh karena itu, audit yang dilakukan sebaiknya tidak hanya 

dibatasi pada persoalan akuntansi dan keuangan saja tetapi mencakup 

semua lini operasi didalam perusahaan. Dalam hal ini, audit internal yang 

handal mampu mereview pengendalian manajemen yang ada pada setiap 

aktivitas perusahaan.  

 

2.3.3 Faktor-faktor terjadinya Kecurangan 

 Sebagai manusia kita semua mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu, 

kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Banyak berbagai 

kecurangan yang dilakukan oleh seseorang berasalkan dari kebutuhan-kebutuhan 

ini. Menurut Amin Widaja Tunggal ( 2001 : 11 ) ada beberapa faktor atau motif 

seseorang melakukan kecurangan yaitu : 

 “ 1. Egosentris. 

2. Ideologis. 

3. Psychotis.“ 

 

Penjelasan mengenai motif tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Egosentris merupakan motif yang berasal dari fakta bahwa penipu 

berusaha menunjukkan bahwa ia lebih tinggi daripada oranga lain. 

2. Ideologis merupakan memiliki motif yakni melakukan kecurangan 

untuk memberikan protes yang kuat atas sesuatu atau yang akan 

terjadi. 

3. Psycotis yaitu sebuah kebiasaan dimana melakukan kecurangan 

mereka diluar kewajiban atau obsesi 
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 Dalam Auditor internal jurnal ( 2003 : 25 ) dikatakan bahwa faktor 

kecurangan ( fraud ) dapat digambarkan dalam suatu segitiga (  Fraud Triangle ) 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar : 2.2 
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Sumber : Internal Auditor Journal 2004 

 

Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut : 

• Pressure / motive 

  Tekanan / motif dapat terdiri dari kondisi seseorang yang terlilit 

hutang, membutuhkan biaya pengobatan yang besar, mengalami kesulitan 

keuangan, atau dapat juga ketamakan, gaya hidup yang jauh diatas 

penghasilan, ketergantungan obat-obatan terlarang, dan memiliki hubungan 

diluar nikah. 

• Opportunity / kesempatan 

  Kesempatan adalah peluang yang biasanya, meskipun tidak selalu 

dimanfaatkan oleh karyawan dengan jabatan yang cukup tinggi. Mereka 

dengan kecerdikannya melihat, mempelajari, dan memanfaatkan kondisi dan 

kelemahan yang ada pada organisasi. 

• Rasionalization 

  Rasionalisasi lebih mengarah pada alasan / pembenaran yang 

dianut oleh fraudster yang dilakukan untuk membela diri mereka. 

Selain itu ada tiga faktor yang berhubungan dengan kecurangan menurut 

Sawyer ( 2006 : 357 ) : 

 “ 1. Situasi akan kebutuhan  
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2. Lingkungan yang mengundang  

3. Karakteristik perilaku seseorang.“ 

 

1. Situasi akan kebutuhan  

 Situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan karena pengeluaran 

atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya 

keuangan yang normal dari individu tersebut. 

2. Lingkungan yang mengundang 

 Hal ini biasanya merupakan situasi di mana tidak terdapat kontrol, atau 

dimana terdapat kontrol namun tidak berfungsi. 

3. Karakteristik perilaku seseorang 

 Kedua kondisi diatas dapat terjadi, namun jika individu tersebut 

memiliki sifat jujur yang tinggi, kecurangan tidak akan dilakukan. 

 

2.3.4 Bentuk-bentuk Indikasi Kecurangan  

Bentuk-bentuk indikasi kecurangan dapat timbul yang diakibatkan 

lemahnya atau tidak memadainya pengendalian internal perusahaan seperti 

yang diungkapkan oleh Soejono Karni ( 2000 : 38 ) menyatakan 

pendapatnya tentang faktor pendorong atau indikasi terjadinya kecurangan 

sebagai berikut :  

1. Lemahnya pengendalian internal 

a. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. 

b. Manajemen tidak menekankan perlunya peranan internal  

kontrol. 

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal conflict interest. 

d. Auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para 

eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar. 

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

a. Banyak Hutang. 

b. Pendapatan rendah. 

c. Gaya hidup mewah. 

 

3. Tekanan Nonfinancial. 
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a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan. 

b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai 

tanpa dikonsultasikan dulu kepada bawahannya. 

c.  Penurunan penjualan. 

4. Indikasi lain 

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai. 

b. Meremehkan integritas pribadi. 

c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal.  

Menurut Sawyer ( 2006 : 361 ) kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi 

indikasi kecurangan  adalah sebagai berikut : 

1. Meminjam sejumlah kecil uang dari sesama karyawan. 

2. Menempatkan cek-cek pribadi di dalam dana perubahan. 

3. Cek pribadi diuangkan dan dikembalikan untuk alasan-alasan 

yang tidak beraturan 

4. Penagihan atau kreditor muncul di lokasi bisnis, dan penggunaan 

telepon yang berlebihan untuk menahan para kreditor 

5. Menempatkan surat utang yang tidak sah dalam dana, atau 

membujuk pihak lain yang berwenang untuk menerima surat 

utang sebagai bukti pinjaman kecil jangka pendek. 

6. Kecenderungan ke arah menutup-nutupi ketidakefisienan dengan 

menambal angka. 

7. Mengungkapkan kritik kepada orang lain untuk mengalihkan 

kecurigaan. 

8. Menjawab pertanyaan dengan memberikan penjelasan yang tidak 

masuk akal. 

9. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun diluar 

kemampuannya dalam menerima kerugian. 

10. Minum yang berlebihan dan pergi ke klub malam atau 

berhubungan dengan orang-orang yang mencurigakan. 

11. Membeli ataupun memperoleh mobil-mobil mahal dan perabotan-

perabotan yang mewah melalui saluran-saluran bisnis. 

12. Menjadikan uang hasil sisa penjualan tanah sebagai alasan 

standar hidup yang lebih tinggi. 

13. Merasa terganggu bila mendapat pertanyaan-pertanyaan yang 

wajar. 

14. Menolak melepaskan penjagaan atas catatan-catatan di waktu 

kerja, rutin bekerja lebur. 

15. Tidak mau mengambil cuti dan menolak promosi karena takut 

ketahuan. 

16. Memiliki hubungan tetap dengan, dan dihibur oleh, anggota dari 

staf pemasok. 

17. Memiliki saldo bank yang besar dan tidak wajar, atau membeli 

surat berharga dalam jumlah besar. 
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18. Menderita sakit yang berkepanjangan, baik diri sendiri maupan 

keluarganya, biasanya tanpa memiliki rencana untuk melikuiditas 

utang. 

19. Membanggakan penggunaan, dan atau membawa sejumlah uang 

yang tidak wajar. 

20. Menulis ulang laporan untuk menyamarkan kerapian dalam 

presentasi. 

 

 Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

mengenai pengendalian internal maka penulis mengambil kesimpulan dan garis 

besar mengenai hal-hal yang menjadi  atau  didalam sebuah perusahaan terdiri 

dari tiga bagian besar dan secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Situasi Pribadi Karyawan / Pegawai 

• Karyawan yang dililit oleh hutang  

• Karyawan dengan masalah pendapatan yang rendah. 

• Karyawan yang memiliki / mengidap penyakit berat pribadi 

maupun keluarganya. 

• Karyawan yang terlibat dengan masalah judi  

• Karyawan yang terlibat dengan mengkonsumsi minuman keras 

• Karyawan yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. 

2. Lemahnya pengendalian internal didalam Perusahaan 

• Perusahaan tidak menetapkan system rotasi kerja. 

• Perusahaan tidak mewajibkan karyawan / pegawai mengambil cuti. 

• Perusahaan tidak menerapkan system pendokumentasian dalam 

setiap transaksi maupun kegiatan operasional. 

• Pengambilan lembur tidak diatur sehingga dapat sering dilakukan 

oleh karyawan. 

• Perusahaan tidak menerapkan supervisi yang baik. 

• Pembagian wewenang tidak dibuat secara baik dan jelas. 

• Banyak karyawan yang menangani tugas ganda / banyak pekerjaan. 

• Pengamanan terhadap aktiva yang tidak memadai. 

 

 

3. Indikasi Lain 
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• Adanya tuntutan terhadap karyawan tanpa mempertimbangkan 

kondisi dari karyawan tersebut. 

• Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. 

• Penerimaan karyawan yang tidak mempertimbangkan kejujuran 

mereka. 

• Seringnya dilakukan penggantian auditor ekstern. 

 

2.4 Tingkat Kecurangan  

2.4.1 Pengertian Kecurangan 

 Sesuai dengan standar akuntansi keuangan bahwa kecurangan dapat 

dikelompokkan menjadi kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan 

aktiva. Kecurangan pelaporan mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, 

pengubahan catatan akuntansi dan atau pendukungnya, penerapan prinsip 

akuntansi yang salah dan sengaja yang merupakan sumber untuk penyusunan 

laporan keuangan. Kecurangan penyalahgunaan aktiva seringkali disebut dengan 

unsur penggelapan. 

 Definisi kecurangan menurut Jack Bolonga, Robert J Lindquist dan 

Joseph T Wells yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal ( 2001 : 1) adalah : 

“ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the  

deceiver “ 

 Definisi lain diungkapkan oleh The Institute of Internal Auditor yang 

dikutip oleh Soejono Karni ( 2000 : 34 ) sebagai berikut : 

“ Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan illegal 

yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk 

dimanfaatkan atau kerugian organisasi oleh orang diluar atau 

didalam organisasi. “ 

Berdasarkan definisi diatas kecurangan mengarah pada empat unsur penting, 

yaitu: 

1. Ketidakberesan dan tindakan illegal. 

2. Penipuan yang disengaja. 

3. Dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi. 

4. Dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi. 
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Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sunarto ( 2003 : 57 ), yaitu sebagai 

berikut : 

“Kecurangan dalam laporan pelaporan keuangan yang dilakukan 

untuk menyajikan laporan keuangan yang dilakukan untuk 

menyajikan laporan keungan yang menyesatkan, seringkali disebut 

kecurangan manajemen ( manajemen fraud ) “ 

 Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan 

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan 

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.  

 

2.4.2 Unsur-unsur Kecurangan 

 Menurut Soejono Karni ( 2000 : 34 ) unsur kecurangan adalah sebagai 

berikut :  

“ Kecurangan terdiri dari dan unsur penting, apabila tidak terdapat 

salah satu dari unsur maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. 

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Harus terdapat penyajian yang keliru. 

2. Dari suatu masa lampau atau sekarang. 

3. Faktanya material. 

4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. 

5. Dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain bereaksi. 

6. Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan 

penyajian. 

7. Mengakibatkan kerugian “. 

 

 

2.4.3 Klasifikasi Kecurangan ( Fraud ) 

 Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam menurut Soejono 

Karni ( 2000 : 35 ), yaitu : 

 “ a. Manajemen Fraud 

b. Non Manajemen ( Employee Fraud ) 

c. Computer Fraud.” 

Manajemen Fraud ( Kecurangan Manajemen ) 

 Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas ekonomi yang lebih atas 

dan terhormat yang biasanya disebut White Collar Crime. Kecurangan manajemen 

ada 2 tipe, yaitu : Kecurangan jabatan atau Kecurangan korporasi. 

Kecurangan Jabatan penting dan menyalahgunakan jabatannya itu. Sedangkan 

Kecurangan Korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan 
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demi memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut, misalnya manipulasi data 

pajak. 

Non Manajemen / Employee Fraud ( Kecurangan Karyawan ) 

 Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan, kadang-

kadang merupakan pencurian atau manipulasi, dibandingkan dengan para 

manajemen kesempatan untuk melakukan pada karyawan jelas jauh lebih kecil. 

Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai wewenang karena pada umumnya 

semakin tinggi wewenang seseorang semakin besar kesempatan untuk melakukan 

kecurangan. 

Computer Fraud 

 Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan 

operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer dapat berupa 

pemanfaatan berbagai sumber daya komputer diluar perusahaan yang sah dan 

perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. 

 Dilihat dari sudut akuntasi, Soejono Karni ( 2000 : 44 ) mengelompokkan 

kecurangan menjadi empat, yaitu : 

1. Kecurangan Korporasi 

 Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat, eksekutif dan atau manajer 

pusat  laba dan perusahaan publik untuk kepentingan perusahaan jangka 

pendek. 

2. Kecurangan Pelaporan 

 Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan keuangan yang merusak 

integritas informasi keuangan, dan dapat dipengaruhi korban seperti 

pemilik, kreditur bahkan competitor. 

3. Kecurangan Manajemen 

 Kecurangan manajemen dilakukan oleh manajer tingkat atas untuk 

kepentingannya sendiri dengan jalan menyalahgunakan wewenangnya. 

4. Kegagalan Audit 

 Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan 

mengkoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar 

dalam penyajian laporan keuangan yang antara lain karena auditor 

menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama untuk transaksi yang 

besar. 
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2.4.4 Bentuk-bentuk kecurangan 

Menurut Soejono Karni ( 2000 : 34 ) bentuk-bentuk kecurangan 

mencakup hal-hal sebagai berikut : 

 “ 1. Penggelapan. 

2. Manipulasi pelanggaran karena jabatan. 

3. Pencurian. 

4. Ketidakjujuran. 

5. Kelakuan Buruk. 

6. Kelalaian. 

7. Penggelapan pajak. 

8. Penyuapan. 

9. Pemerasan. 

10. Penyerebotan. 

11. Penyalahgunaan.  

12. Fraudulent.“ 

 

2.4.5 Bentuk Kecurangan Kas 

2.4.5.1 Pengertian Kas 

 Kas merupakan aktiva lancar yang paling berharga bagi perusahaan karena 

sifatnya yang likuid. Hampir semua transaksi bermula dan berakhir kepenerimaan 

kas atau pengeluaran kas. Tanpa tersedianya kas yang memadai, perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, kegiatan 

atau aktivitas perusahaan akan terhambat dan tujuan tidak dapat dicapai.  

 Kas adalah aktiva perusahaan yang selalu berputar kesegenap bagian 

dalam tubuh perusahaan. Kas merupakan media pertukaran dan dasar untuk 

mengukur perkiraan yang terdapat didalam laporan keuangan karena kas bersifat 

relevan, sederhana serta dipakai secara universal didalam menilai perubahan 

modal dan pertukaran barang dan jasa. 

 Kas juga dimasukkan sebagai aktiva lancar karena kas memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi, bahkan paling tinggi diantara semua aktiva perusahaan 

yang ada. Oleh karena itu didalam mengelola kas harus diterapkan suatu 

pengendalian yang baik atas kas, kerena kas sering dijadikan alat untuk 

melakukan penyelewengan dan kecurangan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ( 31.3 : 2002 ) menyebutkan bahwa : 

“ Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun 

valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.“ 
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Menurut Warren, Reeve, Fess ( 2005 : 350 ) mengartikan kas sebagai berikut :  

“ Kas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima bank 

untuk anda setorkan ke rekening bank anda. Misalnya, cek yang 

dibayarkan untuk anda biasanya dapat disetorkan ke bank dan 

karena itu dianggap sebagai kas.“   

 Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang 

ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk pertukarannya 

ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Sementara itu 

pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang 

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional.  

 

2.4.5.2 Pengelolaan Kas 

 Pengelolaan kas merupakan salah satu fungsi manajemen dalam 

merencanakan dan mengendalikan kas. Manajemen kas dapat dianggap sebagai 

suatu fungsi keuangan yang mendasar dalam kebanyakan perusahaan karena kas 

mempunyai kedudukan sentral dalam usaha sehari-hari, maupun bagi keperluan 

yang menunjang pelaksanaan operasi perusahaan.  

 Tujuan utama perusahaan dalam mengelola kas pada dasarnya adalah 

meminimalkan resiko perusahaan dalam keadaan insolvency, yaitu keadaan 

perusahaan yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang tepat pada 

waktunya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mencapai tujuan dari manajemen 

kas, harus didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Adanya anggaran kas yang direncanakan dengan baik yaitu dengan 

mengestimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode yang 

akan datang. 

2. Adanya pengelolaan atas penerimaan ka dan pengeluaran kas. 

3. Investasi yang terarah atas dana yang berlebihan. 

4. Menjalin hubungan baik dengan bank. 

5. Adanya pengendalian intern kas atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

  

Alasan perlunya dilakukan pengelolaan dan pengendalian kas adalah 

sebagai berikut : 
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1. Kas merupakan aktiva lancar yang mudah sekali disalahgunakan. 

Pengendalian terhadap kas harus dibentuk / diciptakan untu 

meyakinkan bahwa kas milik perusahaan tidak disalahgunakan untuk 

kepentingan pribadi oleh seseorang dalam hubungannya dengan 

perusahaan. 

2. Jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diataur secara 

hati-hati sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekuarangan kas pada 

suatu waktu pengeluaran kas secara harian, seperti membayar seluruh 

keperluan dan jasa yang diperlukan atau dibeli oleh  perusahaan dan 

menyelesaikan seluruh kewajibannya jika jatuh tempo, mengharuskan 

suatu dana kas yang memadai yang harus tetap dipertahankan untuk 

kebutuhan tersebut. 

 

2.4.5.2.1 Pengelolaan atas penerimaan kas 

 Menurut Mulyadi ( 2001 : 456 ), penerimaan kas terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut : 

 “ a. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. 

b. Prosedur penerimaan kas dari piutang. 

c. Prosedur penyetoran kas di bank.“ 

 Sumber penerimaan kas dalam perusahaan manufaktur berasal dari 

penjualan tunai dan penerimaan kas harus disetor dalam jumlah penuh ke bank 

pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Tidak berkenan melakukan 

pengeluaran kas dari kas yang diterima dari sumber-sumber tersebut. Dengan 

demikian catatan penerimaan kas didalam jurnal penerimaan kas dapat 

direkonsiliasi dengan catatan setoran ke bank yang terdapat dalam rekening koran 

bank. Dengan kata lain, catatan kas perusahaan dapat dicek ketelitian / 

keabsahannya dengan cara membandingkan dengan catatan bank. 

Prosedur pencatatan penerimaan kas yang dapat digunakan adalah : 

a. Harus ditunjukan dengan jelas fungsi penerimaan dan setiap 

penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. 

b. Diadakan pemisahan fungsi penerimaan kas dan fungsi pencatatan kas. 
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c. Diadakan pengawasan ketat terhadap fungsi penerimaan kas, selain itu 

setiap hari dibuat laporan kas. 

 

 

2.4.5.2.2 Pengelolaan atas pengeluaran kas 

 Menurut Mulyadi ( 2001 : 515 ) pengeluaran kas terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut : 

 “ a. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

b. Prosedur pembayaran kas. 

c. Prosedur pencatatan pengeluaran kas.“ 

 Pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap pengeluarn kas yang 

dilakukan dengan cek. Untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dilakukan 

melalui dana kas kecil yang diselenggarakan sistem imprest. Pengeluaran kas 

dengan cek dapat menjamin diterimanya pembayaran tersebut oleh perusahaan 

yang berhak menerimanya dan memungkinkan dilibatkannya pihak ketiga ( dalam 

hal ini bank ) untuk ikut serta mengawasi pengeluaran kas dengan demikian, 

sistem pengeluaran kas ini hanya akan menyangkut pengeluaran kas dengan cek 

saja, sedangkan kas tidak dapat dilakukan dengan cek yaitu dalam sistem kas 

kecil. 

Prosedur pengawasan yang penting adalah : 

a. Semua pengeluaran kas yang menyangkut cek, kecuali untuk 

pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dengan kas kecil. 

b. Dibentuk kas kecil yang diawasi ketat 

c. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang 

lengkap 

d. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu. 

e. Diharuskan membuat laporan kas harian. 

 

2.4.5.3 Bentuk Kecurangan Kas 

  Menurut Wilson and Campbell ( 1995 : 407 ) ada  metode-metode yang 

biasa dilakukan untuk menyalah gunakan uang kas / bentuk kecurangan di bagian 

kas yaitu terdiri dari : 
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1 Kecurangan dalam Penerimaan kas 

a) Lapping, yaitu menyelewengakan kas dengan cara melaporkan 

penerimaan lebih lambat daripada saat penerimaannnya, 

perkiraan debitur yang bersangkutan baru akan dikredit setelah 

diterima pembayaran dari debitur lain. 

b) Menggunakan dana untuk sementara waktu, tanpa melakukan 

catatan atau pembukuan atau hanya dengan tidak mencatat uang 

yang telah diterima 

c) Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih 

besar atau lebih kecil atas penerimaan daripada jumlah yang 

sebenarnya 

d) Dengan terlalu tinggi membukukan potongan harga dan potongan 

lainnya 

e) Dengan menghapuskan piutang sebagai tak tertagih dan 

mengantungi uang hasil penagihan piutang 

f) Dengan mengantongi kelebihan kas  

g) Menaikan jumlah cek setelah ditandatangani 

h) Menguangkan cek kontan  

2. Kecurangan dalam pengeluaran kas 

a) Kitting, yaitu pinjaman tanpa mendapat persetujuan dengan tidak 

mencatat pembayaran, tetapi mencatat penyetoran dalam hal 

melakukan transfer bank 

b) Mencantumkan jumlah total yang tidak benar dalam buku kas  

c) Menaikan jumlah cek setelah ditandatangani 

d) Mencantumkan potongan harga dengan jumlah yang lebih rendah 

daripada yang sebenarnya 

e) Menguangkan cek gaji/upah/deviden yang belum ditagih oleh 

yang berhak 

f) Memalsukan cek dan memusnahkan nya pada saat telah diterima 

dari bank, menggantikannya dengan cek lain yang dibatalkan 

atau dengan nota pembebanan 

g) Dengan membukukan pengeluaran palsu 
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2.4.6 Tipe-tipe Korban Fraud ( Kecurangan ) 

 Pendapat Amin Widjaja Tunggal ( 2001 : 6 ) menyatakan bahwa ada 

empat kategori utama kecurangan : 

1. Stakeholders ( Pemegang Saham ) 

  Pemegang saham, sering menjadi korban kecurangan manajemen                     

 ( management fraud ), yaitu manajer berusaha meningkatkan laba atau 

 aktiva secara palsu. 

2. Investor ( Penanam Modal ) 

  Investor mengalami kerugian dipasar modal karena tindak pidana yang 

 dilakukan emiten. 

3. Enterprise ( Perusahaan ) 

  Baik organisasi komersial maupun pemerintahan menjadi korban baik 

 kecurangan internal maupun kecurangan eksternal. 

4. Costumer ( Pelanggan ) 

 Perusahaan sering mengorbankan pelanggannya melalui iklan dan 

promosi yang menyesatkan, substitusi produk dan pola yang sejenis 

mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru 

tersebut. 

 

2.4.7 Pencegahan Kecurangan 

 Pencegahan kecurangan terdiri dari atas segala upaya yang dikerahkan 

untuk membuat pelaku fraud tidak berani melakukan ataupun kalaupun terjadi 

dampaknya diharapkan sangat minim. Mekanisme untuk mecegah fraud adalah 

kontrol, dan pihak yang paling bertanggungjawab atas kontrol adalah pihak 

manajemen, fraud juga dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim 

budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, 

pencegahan fraud dapat dilakukan dengan menghilangkan peluang untuk 

melakukan fraud, misalnya dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan 

fraud akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Menurut Soejono Karni ( 2000 : 

45 ) kecurangan dapat dicegah dengan cara sebagai berikut : 

• Sistem pengendalian intern yang baik. 

• Memberikan gaji dan pendapatan yang cukup material 

• Pengawasan yang cukup, dan bila ada pelanggaran dikenakan 

sanksi. 

• Adanya rotasi pegawai. 
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• Setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan hak cutinya dan 

selama itu pekerjaan atau tugasnya digantikan orang lain. 

• Tindakan yang tegas bagi pelaku kecurangan. 

• Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa bagi 

perusahaan. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


