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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejak kecil kita sering diajarkan untuk berbuat jujur dan menghindari 

kecurangan. Hal ini dikarenakan selain berdampak terhadap diri sendiri, dampak 

burukdari kecurangan lebih sering berakibat terhadap orang lain. Kecurangan 

menurut tuanakotta (2013:18) “any illegal act characterized  by deceit, 

concealment, or violation of trust. these act are not dependent upon the 

application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by 

indivdual, and organization to obtain money, property, or service to avoid 

payment or loss of service, or to secure personal of bussines advantage” atau 

dalam bahasa indonesia adalah setiap tindakan  ilegal yang ditandai dengan  tipu 

daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak 

tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang 

dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau 

layanan untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk 

memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis 

Menurut Karyono (2013:17-25) kecurangan memiliki beberapa bentuk 

yaitu terdiri dari : 

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)  

3. Korupsi (Corruption)  

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer (Computer Fraud)  

Dari beberapa bentuk kecurangan yang disebutkan di atas, salah satu 

bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi. Menurut Undang-Undang 

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk 

dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan 

hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan 

maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
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Korupsi sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) , menyatakan bahwa : 

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia 

Tahun Jumlah 

2011 39 

2012 48 

2013 70 

2014 58 

Sumber : laporan KPK 2011 - 2014 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan dan 

penurunan yang tidak tetap di setiap tahunnya. Belum diketahui dengan hadirnya 

KPK di Indonesia dapat menekan angka korupsi atau tidak dan faktor apakah 

yang sesungguhnya dapat mencegah korupsi. Mungkin kita sering mendengar 

adanya istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu juga dengan  

kecurangan-kecurangan yang terjadi baik di negara, perusahaan, atau bahkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Mencegah kecurangan terjadi lebih baik 

daripada kita harus mengalami tindakan korupsi terlebih dahulu. 

Berdasarkan undang-undang no 30 tahun 2002, bab II, pasal 6 ayat d , 

salah satu  tugas dari KPK adalah  melakukan tindakan tindakan  pencegahan  

tindak pidana korupsi. Dengan fungsi KPK sebagai badan pencegah korupsi, 

maka seharusya jumlah kasus korupsi dapat mengalami penurunan. Namun hal ini 

berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dimana justru terdapat peningkatan 

kasus korupsi yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2013. Dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi. Ketika faktor 

ini dapat dihilangkan mungkin kasus korupsi dapat dikurangi secara signifikan. 

Mencegah terjadinya kecurangan sepertinya bukan hal yang mudah. 

Seperti yang terjadi pada PT. Rajawali Hiyoto. Dalam  organsasi perusahaan, PT. 

Rajawali Hiyoto sudah memiliki departemen  internal audit. Temuan kecurangan 

yang terjadi sudah melalui hasil pemeriksaan oleh internal audit. Setelah 

melakukan audit, internal audit tentu akan memberikan rekomendasi tindakan 

pencegahan yang telah didiskusikan dengan auditee. Contoh dari tindakan yang 
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dilakukan dalam kasus kecurangan adalah pemberian sanksi terhadap pelaku 

kecurangan sehingga memberikan efek jera dan peringatan terhadap karyawan 

yang hendak melakukan kecurangan. 

Berdasarkan data hasil audit PT. Rajawali Hiyoto, menyatakan bahwa 

jumlah kecurangan yang terjadi :  

Tabel 1.3 

Jumlah Kasus Kecurangan di PT. Rajawali Hiyoto 

Tahun Kasus 

2012 15 

2013 13 

2014 23 

2015 18 

Sumber : Laporan audit PT. Rajawali Hiyoto 2012 - 2015 

PT. Rajawali hiyoto sudah melakukan upaya dalam pencegahan 

kecurangan. Di dua tahun sebelumnya internal audit rutin melakukan audit 

terhadap pusat mau pun cabang-cabang perusahaan. Dapat dilihat berdasarkan 

data tahun 2013 mengalami penurunan kecurangan dari tahun 2012 yaitu dari 

angka 15 kasus menjadi hanya 13 kasus. Namun peningkatan kecurangan yang 

terjadi di tahun  2014 perlu mendapat perhatian oleh perusahaan. Dengan 

banyaknya kasus kecurangan tentu akan sangat merugikan perusahaan. 

W. Steve Albrecth (2003:96) menyatakan bahwa “Fraud is reduced and 

often prevented (1) by creating of honesty and, opennes, and assitance and (2) by 

eliminating opportunities to commit fraud”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kecurangan dapat dikurang dengan menghilangkan 

kesempatan berbuat curang. Hal ini berkaitan dengan manfaat auditor internal 

yang mengevaluasi pengendalian internal seperti yang dikemukakan Wuryan 

Andayani (2011:58) “Auditor Internal bisa sangat membantu manajemen dengan 

mengevaluasi sistem pengendalian dan menunjukkan kelemahan-kelemahan 

dalam pengendalian internal.” Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seharusnya internal audit seharusnya dapat melakukan perbaikan dalam suatu 

organisasi untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk 

kecurangan di kemudian hari. 
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Abdul Halim  (2003:11) menyatakan bahwa “auditor internal memiliki 

peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan 

perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha.” Risiko yang 

dimaksud tentu saja salah satunya adalah kecurangan. Sebelumnya, terdapat 

penelitian yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap 

pencegahan  fraud oleh Eka Komaruzzaman (2015). Dalam  penelitian tersebut 

terdapat 5 sub indikator. Salah satu sub indikator tersebut adalah kompetensi 

internal auditor. 

Auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Seperti yang 

dikemukakan pada Standar Praktik Profesional Audit Internal oleh The Institute of 

Internal Auditor (2012:11-16) : 

1210.A1  Kepala Audit Internal harus memperoleh bantuan saran dan asistensi  

yang kompeten jika auditor internal tidak memiliki pengetahuan, 

keterampilan, atau kompetensi yang memadai untuk melaksanakan 

seluruh atau sebagian penugasan. 

1210.A2  Auditor Internal harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat  

mengevaluasi risiko kecurangan, dan cara organisasi mengelola risiko 

tersebut, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti layaknya 

seseorang yang tanggungjawab utamanya adalah mendeteksi dan 

menginvestigasi kecurangan. 

1210.C1 Kepala Audit Internal harus menolak penugasan konsultansi atau  

memperoleh saran dan bantuan yang kompeten, jika auditor internalnya 

tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi untuk 

melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut. 

Hal-hal diatas sejalan dengan pendapat Amin Widjaja Tunggal (2015:23) 

setiap auditor internal harus memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan 

prosedur audit internal dan teknik yang tepat. Kemampuan teknis mencakup 

pengetahuan tentang prinsip dan teknik audit serta pemahaman yang luas atas, 

akuntansi, prinsip-prinsip manajemen, ekonomi, hukum, perpajakan, keuangan, 

dan komputer. 

Auditor harus memberikan rekomendasi perbaikan  kepada manajemen 

seperti salah satu unsur audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:13) 
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Rekomendasi (Recommendation) merupakan suatu aktivitas penilaian dan 

pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur 

akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan 

korektif kepada manajemen). 

Seluruh sumber daya manusia yang dimiliki PT. Rajawali Hiyoto memiliki 

disiplin ilmu dibidang akuntansi dan ekonomi. Kompetensi mengenai internal 

audit seharusnya sudah pernah dipelajari oleh seluruh auditor ketika menjalani 

pendidikan akademik. Namun baru terdapat satu sumber daya manusia yang telah 

berhasil lulus dalam sertifikasi internal audit.Dengan strata pendidikan yang 

berbeda-beda maka kompetensi yang dimiliki secara akademik setiap individu 

akan berbeda. 

Tabel 1.4 

Strata pendidikan karyawan Internal audit PT. Rajawali Hiyoto 

Strata pendidikan Jumlah 

S2 dan bersertiffikan internal audit 1 orang 

S1 13 orang 

D3 2 orang 

   Sumber : departemen audit PT. Rajawali Hiyoto 

Tabel 1.5 

Masa Kerja Karyawan Internal Audit PT. Rajawali Hiyoto 

Strata pendidikan Jumlah 

> 4 Tahun 5 orang 

2 s.d 4 tahun 9 orang 

< 2 tahun 2 orang 

Sumber : departemen audit PT. Rajawali Hiyoto 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakaan 

penelitian dalam bentuk Tugas Besar dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Internal Auditor Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) PT. Rajawali 

Hiyoto”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka di dalam penelitian ini 

penulis merumuskan permasalahan yakni: “Apakah kompetensi audit internal 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud?” Selanjutnya, masalah-masalah yang 

akan dijelaskan berkenaan dengan rumusan masalah di atas yaitu mengenai : 

1. Bagaimana kompetensi internal auditor pada PT. Rajawali Hiyoto. 

2. Bagaimana pencegahan fraud di PT. Rajawali Hiyoto. 

3. Berapa besar pengaruh kompetensi internal auditor dalam pencegahan 

fraud PT. Rajawali Hiyoto. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kompetensi internal auditor pada PT. Rajawali Hiyoto. 

2. Untuk mengetahui pencegahan fraud di PT. Rajawali Hiyoto. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kompetensi internal auditor 

dalam pencegahan fraud PT. Rajawali Hiyoto. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini digunakan untuk: 

1. Bagi penulis, untuk mengetahui bagaimana peran audit internal terhadap 

pencegahan fraud dan menambah ilmu serta wawasan penulis mengenai 

bidang ilmu auditing dan audit internal. Selain itu juga sebagai syarat 

dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi penilitian selanjutnya,hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

sebagai bahan informasi tambahan dan diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan gambaran bagi mahasiswa khususnya Jurusan Akuntansi. 

4. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

untuk perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas 

kerjanya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT.Rajawali Hiyoto kantor pusat di Jl. 

Suniaraja No. 65 PQ Bandung. dengan waktu penelitian dilaksanakan dari 

Februari 2016 sampai April 2015 

 


