
BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1       Pengertian 

2.1.1 Pengertian Pengaruh 

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

dasar pengaruh memiliki arti sebagai berikut : 

 “ Daya yang ada atau timbul dari sesuatu.“ 

Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh merupakan 

bentuk satu variabel terhadap terwujudnya variabel yang lain. 

 

2.2 Pengendalian intern 

 Sebelum dikenal dengan pengendalian intern, terdapat beberapa istilah 

diantaranya : 

1. Pengendalian 

Tindakan dengan turut campur tangan dalam melakukan pengaturan dan 

pengarahan terhadap pelaksanaan, dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. 

2. Pengawasan 

Pengendalian tanpa turut campur tangan dalam melakukan tindakan korektif. 

3. Pemeriksaaan 

Suatu proses penilaian atas suatu tindakan dengan jalan membandingkan antara 

yang seharusnya dilakukan dengan yang seharusnya dilaksanakan. 

 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern 

 Menurut Mulyadi (2002:180), terdapat konsep dasar dari pengendalian intern, 

diantaranya : 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan 

suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. 

Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian 

tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. 



2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya 

terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari 

setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan 

personil lain. 

3. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan 

keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan 

yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat 

dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan 

pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 

Adapula pengendalian intern yang dikutip dari Hiro Tugiman (2007:3) adalah 

sebagai berikut : 

Pengendalian intern yang baik berarti : 

1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien 

2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya 

3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku   

 

Menurut Aliminsyah (2001:103), pengendalian intern, yaitu : 

“Prosedur terperinci yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengawasi 

operasinya”. 

Menurut Commitee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission 

(COSO) pada tahun 1992 telah mengeluarkan definisi tentang pengendalian intern, yaitu : 

“Internal control is broadly defined as  a prosess, 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 : 

 
1. Effectiveness and efficiency of operations 
2. Reliability of financial reporting 
3. Compliance with applicable laws and regulations  
 
 



 
Menurut Mulyadi (2002:181),  pengendalian intern adalah : 

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil 

lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini : 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi 

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  

Sebuah sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen kritis dari 

manajemen dan dasar bagi kegiatan operasi yang aman dan sehat dalam sebuah 

perusahaan. Sebagai sebuah sistem, pengendalian merupakan kumpulan dari berbagai 

komponen pengendalian dan aktivitas yang terintegrasi dan yang digunakan oleh sebuah 

organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya.  

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern 

 Tujuan dari pengendalian intern, menurut COSO adalah: 

1. Reliability of financial reporting 

2. Efficiency and effectiveness of operations 

3. Compliance with applicable laws and regulations   

Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Reliability of financial reporting  

 Adanya informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen yang 

bebas dan dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, termasuk penyiapan laporan 

keuangan yang handal serta mencegah penggelapan informasi kepada publik. Secara 

lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan : 

1. Penyiapan laporan yang tepat waktu, bebas dan dapat dipercaya (reliable), dan 

sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan. 

2. Laporan tahunan, laporan keuangan lainnya, dan penjelasan keuangan maupun 

laporan kepada pemilik saham, pengawas dan regulator, dari pihak luar lainnya, 

yang kesemuanya harus bebas dan dapat dipercaya serta tepat waktu. 

 



2. Efficiency and effectiveness of operations 

  Adanya aktivitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar 

dan kegiatan usaha orgaisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya. 

Secara lebih rinci tujuan ini berhubungan dengan : 

1. Efektivitas dan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan aset 

dan sumber daya lainnya 

2. Memastikan bahwa semua pegawai telah bekerja memenuhi sasaran dan tujuan 

dengan efisien dan disertai integritas yang tinggi, tanpa biaya yang tidak 

diinginkan atau berlebihan 

 

3. Compliance with applicable laws and regulations   

 Tujuan ini untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada 

hukum, peraturan, rekomendasi dari regulator, kebijakan dan prosedur intern perusahaan.  

 

2.2.3 Keterbatasan Pengendalian Intern  

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, yang dikutip 

dari Mulyadi (2004:182). Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan 

keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajeman dan dewan komisaris tentang 

pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam 

setiap pengendalian intern : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

 Seringkali manajeman 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, tak adanya 

perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam 

personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

 

 



3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang 

dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau 

tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajeman 

Manajeman dapat mengabaikan kebijakan dan 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 pengendalian intern tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. karena pengukuran 

secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen 

harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam 

mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. 

 

2.2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

 Komponen pengendalian intern menurut Commitee of Sponsoring Organization of 

The Treadway Commission (COSO) ada lima komponen, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian (control environment) 

 Lingkungan pengendalian adalah efek kumpulan dari beragam faktor pada 

pembuatan, penguatan, atau mengurangi efektivitas dari kebijakan dan prosedur khusus. 

Dengan kata lain, lingkungan pengendalian mengatur keseluruhan nada dari organisasi 

dan mempengaruhi kesadaran pengendalian karyawan. Lingkungan yang baik merupakan 

fondasi bagi semua komponen pengendalian intern, membangun disiplin dan struktur 

kontrol. 

 Faktor yang disertakan dalam lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut: 

1. Nilai integritas dan etika (integrity and ethical value) 

2. Komitmen kepada kompetensi (commitment to competence) 

3. Filosofi manajemen dan gaya operasional (managemen’s philosophy and 

operating style) 



4. Struktur organisasi (organizational structure) 

5. Perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya (Board of 

Directors or audits committee participation) 

6. Cara memberikan otoritas dan tanggung jawab (assegment of authority and 

responsibility) 

7. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia (human resources policies and 

practis) 

2. Penilaian risiko (risk assessment) 

 Merupakan proses mengidentifikasikan, menganalisis, mengatur dan mengelola 

risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di 

mana organisasi berkecimpung. 

 Semua badan usaha menhadapi beragam risiko baik dari sumber luar maupun 

internal yang kesemuanya harus dapat ditaksir atau dinilai. Sebagai prasyarat bagi 

penilaian risiko yaitu adanya penetapan sasaran dan tujuan, dari berbagai tingkatan dalam 

organisasi yang saling berhubungan dan konsisten. Penilaian risiko ini merupakan proses 

pengidentifikasian dan analisis risiko yang ada hubungannya dengan pencapaian tujuan.  

 Penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko 

yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti : 

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang 

belum pernah dikenal 

2. Perubahan standar akuntansi 

3. Hukum dan peraturan baru 

4. Perubahan yang berkaiatan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi 

 

3. Aktivitas pengendalian (control activities) 

Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu menjamin bahwa arahan 

manajemen dijalankan. Dan meminimalkan risiko, ditetapkan dan diimplementasikan 

untuk membantu memastikan pencapaian tujuan dengan efektif. Kegiatan pengendalian 

berlangsung di sleuruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada.  

 



4. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

 Informasi yang diperlukan harus dapat diidentifikasi, direkam dan 

dikomunikasikan dalam bentuk dan rentang waktu yang memungkinkan semua pihak 

terkait untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan 

laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan usaha, keuangan dan informasi 

yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunaannya untuk 

manjalankan dan mengendalikan usaha. 

 Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir 

ke bawah, melintasi berbagai tingkatan organisasi dan juga ke atas. Semua pegawai harus 

menerima informasi atau pesan dari manajemen secara jelas yang menegaskan bahwa 

tanggung jawab menjalankan pengendalian harus dilakukan secara sangat serius.  

 

5. Pemantauan (monitoring) 

 Sistem pengendalian intern perlu dipantau, yaitu proses untuk menilai mutu 

kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus 

menerus, evaluasi yang trepisah atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan ini dilakukan 

secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha. 

 

2.2.5 Sasaran Pengendalian Intern 

 Sasaran utama pengendalian internal, seperti dinyatakan oleh The American 

Institute of Certified Public Accountans, yang dikutip dari Wilkinson (1993:180), yaitu: 

1. Melindungi asset perusahaan (yaitu sumberdaya, termasuk data dan informasi) 

2. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi (menjaga agar 

data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil yang konsisten 

bila memproses data yang serupa) 

3. Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan 

4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

manajeman. 

Sasaran-sasaran pengendalian yang disebutkan di atas sukar dicapai sepenuhnya, 

salah satu kesulitan disebabakan oleh kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi 

perusahaan. 



Perusahaan dihujani dengan aturan-aturan perpajakan yang membingungkan dan 

berubah-ubah, teknologi baru, tindakan pesaing dan sebagainya. Kompleksitas dan 

perubahan seperti ini mempengaruhi tolak ukur yang menjadi dasar kegiatan 

pengendalian. 

Kesukaran lainnya adalah adanya serangkaian risiko yang dihadapi struktur 

pengendalian internal dan perusahaan. Sebagai contoh data mungkin saja diakses oleh 

orang yang tidak berhak. Kesulitan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi 

computer dalam struktur pengendaliannya, adanya karyawan yang tidak mematuhi 

prosedur secara konsisten, dan kesulitan yang terakhir yaitu, kesulitan yang berkaitan 

dengan masalah biaya. 

 

2.3 Pengendalian Internal Kas  

Secara umum pengendalian intern kas menolak adanya campur tangan atas 

catatan akuntansi oleh mereka yang menangani kas. Hal ini akan mengurangi terjadinya 

ayat jurnal yang tidak wajar untuk menyembunyikan penerimaan dan pengeluaran kas. 

Pengendalian intern juga menginsyaratkan adanya pemisahan fungsi penerimaan 

dan pengeluaran kas karena sifatnya yang mudah dipindah tangannya dan tidak mudah 

dibuktikan pemiliknya, maka kas sangat mudah digelapkan. Oleh karena itu diperlukan 

pengawasan yang ketat terhadapkan. 

Pada umumnya suatu pengendalian intern kas akan memisahkan fungsi 

menyimpanan dan pencatatan kas untuk meminimalisasi penyalahgunaan kas 

Pengendalian internal kas  suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, 

karena bentuk dan jenis perusahaan yang berbeda-beda.   

 

2.3.1 Tujuan Pengendalian Intern Kas 

Kas merupakan pos yang sangat penting dalam neraca, karena berlaku sebagai alt 

tukar dalam perekonomian kita. Hamper semua transaksi perusahaan berhubungan baik 

baik secara langsung maupun tidak langsung dan terlibat dengan perkiraan kas, kas juga 

menjadi begitu penting karena perusahaan harus dapat mmpertahankan posisi likuidasi 

yang memadai, dimana mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk 

membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar perusahaa dapat terus beroperasi. 



Kas merupakan aktiva yang paling likuid dan sangat mudah untuk diselewengkan 

bila tidak dijaga dengan baik. Menjadi tugas manajemen perusahaan untuk merancang 

pengendalian intern kas yang efektif agar kas dapat dilindungi dari pencurian dan 

penggelapan 

Adapun tujuan dari pengendalian intern kas Arens and Loebbeeke(2008:387) 

adalah untuk mencegah adanya hal-hal berikut: 

 ”1.  Failur to bill customer 

2. Billing a customer at alower price than called for by company policy 

3. A defalcation of cash by interception of cash receigesfrom customer 

before they are recorded with the account changed off as bad debt 

4. Duplicate payment of vendor invoice 

5. Improver payment of officers personel exspenditures 

6. Payment to an employes for more hours that he or she worked 

7. Payment to an employes for more hours that he or she worked 

8. Payment of interest to a related party for a amount in axcess of the 

going rate”  

dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengenalian intern 

kas adalah: 

1. penyediaan kas yang cukup untuk operasi internal perusahaan, baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang, 

2. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kas hanya untuk tujuan-tujuan 

yang diotorisasi, 

3. Tanggung jawab untuk penerimaan kas dan memberikan perlindungan 

sampai kas disimpan, 

4. Penyelenggaraan kas yang cukup, 

5. Mengunakan dana perusahaan secara efektif pada setiap waktu,untuk 

melindungi saldo kas dari pencurian dan penggelapan,  

6. memelihara saldo perusahaan yang memadai 

 

 

 



2.3.2  Unsur-unsur Pengendalian Intern Kas 

Menurut Mulyadi (2002:471-474) unsur-unsur pengenalian intern dalam suatu 

siklus kas adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi 

2. Sistem otorisasi 

3. Praktik yang sehat  

 

Penjelasan dari unsur-unsur pengendalian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi 

a. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi 

b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilakukan oleh fungsi 

penyimpanan kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari unit 

organisasi yang lain.   

c.  

2. Sistem otorisasi dan pencatatan 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas harus ada otorisasi dari yang berwenang. 

b. Pembukuan dan penutupan rekening harus mendapat persetujuan yang 

berwenang. 

c. Pencatatan didalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas harus didasarkan 

bukti kas masuk dan buki kas keluar yang telah mendapat otorisasi yang 

berwenang yang didampingi oleh dokumen pendukung yang lengkap. 

 

3. Praktik yang sehat 

a. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau 

penggunaan yang tidak semestinya. 

b. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus 

dibubuhi cap “lunas” oleh fungsi penyimpanan kas setelah transaksi 

pengeluaran kas dilakukan. 

c. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini 

dilakukan lewat dana kas kecil. 

d. Kas yang ada ditangan da kas yang ada diperjalanan diasumsikan dari kerugian  



e. Kasir dilengkapi dengan alat-alat untuk mencegah kecurian yang ditangan 

(misalnya mesin register kas, lemari besi dan strong room) 

f. Secara periodic dilakukan pencocokan jumlah fisik kas yang ada ditangan 

dengan jumlah kas menurut catatan. 

     

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 ( 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. 

 

 

 



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 

a. Non Manajemen ( Employee Fraud ) 

b. 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 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. 

 

2.4.4 Faktor-faktor terjadinya Kecurangan 

 Sebagai manusia kita semua mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu, 

kebutuhan mendasr seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Banyak berbagai kecurangan 

yang dilakukan oleh seseorang berasalkan dari kebutuhan-kebutuhan ini. Menurut Amin 

Widaja ( 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 

 

Dalam Auditor internal jurnal ( 2003 : 25 ) dikatakan bahwa faktor kecurangan 

( fraud ) dapat digambarkan dalam suatu segitiga (  Fraud Triangle ) sebagai berikut : 
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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  

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. 

 

 

 

 



 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. 

 

2.4.5 Bentuk-bentuk kecurangan 

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

hal sebagai berikut : 

 “ 1. Penggelapan. 

1. Manipulasi pelanggaran karena jabatan. 

2. Pencurian. 

3. Ketidakjujuran. 

4. Kelakuan Buruk. 

5. Kelalaian. 

6. Penggelapan pajak. 

7. Penyuapan. 

8. Pemerasan. 

9. Penyerebotan. 



10. Penyalahgunaan.  

11. Fraudulent.“ 

 

Soejono Karni ( 2000 : 38 ) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong 

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. 

a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan. 

b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan dulu kepada bawahannya. 

c.  Penurunan penjualan. 

4. faktor lain 

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai. 

b. Meremehkan integritas pribadi. 

c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi criminal. 

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

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. 

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. 

 



 Sedangkan  yang menjadi The Red Flags of Fraud menurut Robert Tampubolon 

( 2005 : 215 ) adalah : 

Indikator dan Motif  

• Serakah. 

• Terikat judi, minuman keras, obat-obatan terlarang. 

• Masalah keluarga atau ada yang sakit kronis yang pengobatannya mahal. 

• Pola hidup yang melebihi penghasilan. 

• Krisis keuangan. 

• Puber kedua dan memiliki wanita simpanan. 

• Sakit hati pada atasan dan ingin balas dendam. 

• Merasa kerja kerasnya tidak dihargai. 

• Iri kepada atasan yang bodoh tetapi memiliki gaji yang lebih tinggi. 

• Bangga kalau memecahkan system pengamanan yang ada. 

• Pekerja keras dan sering lembur. 

• Rajin membantu pekerjaan orang lain sehingga dipercaya untuk mengerjakan 

semua pekerjaan. 

• Penguasa kunci-kunci karena sering pulang paling akhir. 

• Jarang atau tidak pernah mengambil cuti. 

• Banyak komplain. 

• Banyak komunikasi melalui telepon. 

• Banyak menerima tamu. 

• Dokumen atau cek yang dibuatnya sering menggunakan angka-angka bulat. 

• Menggunakan vendor yang tidak termasuk dalam daftar vendor kelas A secara 

berulang-ulang.  

      Dan yang menjadi peluang terjadinya fraud itu sendiri terdiri dari : 

• Sistem pengendalian yang buruk atau lemah. 

• Kurang atau tidak adanya pengendalian berupa supervise atau pemantauan. 

• Supervise atau manajemen baru saja diganti atau keluar. 

 



 Selain itu hal-hal yang menjadi faktor terjadinya kecurangan, menurut Amin 

Widjaja Tunggal ( 2001 : 10 ) paling sering terjadi bila : 

• Pengendalian intern tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar. 

• Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. 

• Pegawai diataur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau 

ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan 

keuangan. 

• Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap. 

• Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat 

dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, atau 

kecanduan alkohol, obat terlarang, judi yang berlebihan, atau selera yang 

mahal. 

• Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi 

korupsi. 

• Perusahaan jatuh pada saat yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau 

saham, atau produk dan pelayanannya menjadi kuno. 

 

 Sedangkan tanda-tanda peringatan kecurangan menurut Amin Widjaja Tunggal   

( 2000 : 85 ) adalah sebagai berikut : 

1. Modal kerja organisasi yang tidak memadai. 

2. Perputaran personil keuangan yang cepat. 

3. Menggunakan hanya satu sumber pemasok. 

4. Biaya perjalanan yang berlebihan. 

5. Transfer dana antara perusahaan afiliasi atau divisi. 

6. Penggantian auditor ekstern. 

7. Biaya konsultan atau biaya legal yang berlebihan. 

8. Kecenderungan yang menurun dari angka-angak keuangan penting dari rasio-

rasio. 

9. Terdapat benturan Kepentingan 

10. Kekurangan dalam aktiva pisik yang tidak dapat dijelaskan. 

11. Pengandalian manajemen oleh sedikit individual. 



12. Kesulitan penagihan piutang. 

13. Banyak akun bank. 

14. Laporan yang terlambat. 

15. Copy digunakan untuk pembayaran kreditur. 

16. Kekuarangan, kelebihan, dan kondisi ketidakseimbangan. 

17. Cek atau dokumen lain yang tertulis dengan angka bulat. 

 

2.4.6 Bentuk Kecurangan Kas 

2.4.6.1 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.“ 

 

 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.  



2.4.6.2 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 mamapu 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 kas 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 : 

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. 



2.4.6.2.1 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 funsi penerimaan dan setiap penerimaan kas 

harus segera dicatat dan disetor ke bank. 

b. Diadakan pemisahan fungsi penerimaan kas dan fungsi pencatatan kas. 

c. Diadakan pengawasan ketat terhadap fungsi penerimaan kas, selain itu setiap 

hari dibuat laporan kas. 

 

2.4.6.2.2 Pengelolaan atas pengeluaran kas 

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

sebagai berikut : 

 “ a. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

a. Prosedur pembayaran kas. 

b. 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, sedangakan kas tidak dapat dilakukan 

dengan cek daiatu 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. 

 

2.4.6.3 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 : 

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 

 

2.4.7 Tipe-tipe Korban kecurangan  

 Pendapat Amin Widjaja Tungga ( 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. 

 

2.4.8   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 mencegah 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 pelanggatran dikenakan sanksi. 

• Adanya rotasi pegawai. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

   


