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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Auditing 

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Definisi audit menurut Arens (2008:4) adalah :  

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and the established criteria. Auditing should be 

done, by a competent independence person”.  

 

Sedangkan definisi auditing menurut Sukrisno Agoes (2011:4) yaitu :  

 

“auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan auditing adalah sebuah 

evaluasi atas informasi yang disajikan oleh manajemen. Evaluasi dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan secara sistematis oleh pihak yang independen. 

Setelah proses pemeriksaan maka dihasilkan opini tentang kewajaran informasi 

yang disajikan 

 

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit 

Terdapat beberapa jenis audit. Menurut Sukrisno Agoes (2011:10) ditinjau 

dari luasnya pemeriksaan, audit dibedakan atas: 

1) Pemeriksaan Umum (General Audit) 

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP 

independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan 

sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit 
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Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik 

Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu. 

2) Pemeriksaan Khusus (Special Audit) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan 

oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu 

memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

Pendapat yang diberikan pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena 

prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.  

sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas : 

1) Management Audit (Operational Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

2) Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 

menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang 

ditetapkan oleh intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris), maupun pihak 

eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 

dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian 

Internal Audit.  

3) Pemeriksaan Intern (Internal Audit)  

Pemeriksaan yang dilakukan bagian internal audit perusahaan, baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan 

terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang 

dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan 

umum yang dilakukan KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini 

terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan 

menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, 

tidak independen.  
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Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) 

mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan 

pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations). 

4) Computer Audit  

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System. 

Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor : 

a. Auditor Around The Computer  

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system 

tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut. 

b. Audit Through The Computer 

Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-

nya. Pengetesan tersebut (merupakan compliance test) dilakukan dengan 

menggunakan Generalized Audit Software, ACL dll dan memasukkan dummy 

data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai 

dengan sistem yang seharusnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit memiliki 

beberapa macam dan ditinjau melalui beberapa aspek. Setiap jenis audit 

memungkinkan memiliki proses yang berbeda-beda. Baik oleh internal auditor 

maupun eksternal auditor perlu mengetahui jenis audit apakah yang akan 

dilakukan saat akan melakukan audit. 

 

2.1.1.3 Pengertian Audit Internal 

Audit internal menurut Institute of Internal Auditor dalam Amin Widjaja 

Tunggal (2015:4) : 

 

“audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang 

independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan 

memperbaiki operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi 

mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis 

dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses 

manajemen risiko, pengendalian,dan pengelolaan.” 

 

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:11) bahwa : 
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 “Internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan” 

 

Secara sederhana audit internal dapat diartikan sebagai departemen audit 

yang ditugaskan untuk melakukan proses audit yang secara struktur organisasi 

perusahaan termasuk di dalamnya sebagai bagian yang independen. Audit internal 

biasanya memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemiliki perusahaan dan 

tidak dibawahi oleh bagian lain. 

 

2.1.1.4 Tujuan Audit Internal 

Sebagaimana didefinisikan dalam Statement of Responsibilities of Internal 

Auditor yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2015:10) bahwa:  

 

“tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan 

ini, staf audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan 

analisis,penilaian,rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan 

yang ditelaah.” 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahu bahwa audit sebenarnya bukan 

bagian utama dari perusahaan karena perusahaan dapat berjalan tanpa audit.  

Tujuan audit hanyalah membantu dan memastikan perusahaan berjalan secara 

efektif dan mencapai tujuannya. Selain itu juga audit harus dapat memberikan 

penilaian dan konsultasi terhadap manajemen perusahaan. 

 

2.1.1.5 Unsur-unsur Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2006:13), tiga unsur audit internal yaitu : 

1. Memastikan/memverifikasi (Verification) 

Merupakan suatu aktifitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan 

informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat 

dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya 

2. Menilai/mengevaluasi (Evaluation) 

Merupakan aktifitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi 

keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini 
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merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktifitas yang dilakukan 

perusahaan. 

3. 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) 

Berdasarkan uraian diatas salah satu unsur audit internal adalah 

rekomendasi. 

 

2.1.1.6 Ruang Lingkup Audit Internal 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2015:10) ruang lingkup audit internal 

mencakup sebagai berikut : 

a. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta 

perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, 

dan melaporkan informasi semacam itu. 

b. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan terhadap kebijakan, 

perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh 

signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi 

telah mematuhinya. 

c. Menelaah perangkat perlindungan aset dan secara tepat memverifikasi 

keberadaan aset tersebut. 

d. Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan 

e. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten 

dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan serta apakah operasi atau program 

itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan 

Berdasarkan uraian diatas maka ruang lingkup audit yang paling utama 

adalah menelaah tingkat kepercayaan laporan yang disajikan oleh manajemen. 

Dengan informasi yang salah maka manajemen dapat melakukan kesalahan dalam 

pengambilan keputusan. Selanjutnya audit internal juga menelaah sistem yang 
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berjalan. Ketika sistem tidak berjalan dengan baik maka sulit untuk perusahaan 

mencapai tujuannya. Selain itu juga audit harus menilai ekonomis dan efisiensi 

sumber daya yang digunakan. Karena jika perusahaan melakukan aktivitas dengan 

ekonomis dan efisien maka keuntungan yang dicapai dapat lebih besar. 

 

2.1.1.7 Pengertian Auditor Internal  

Menurut Mulyadi (2011:29) Internal Auditor adalah : 

“auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun 

perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah 

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan 

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan 

organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

berbagai bagian organisasi. 

 

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor internal adalah 

auditor yang seccara struktur berada di dalam perusahaan. Tugasnya adalah 

menilai organisasi dan menilai keandalan informasi yang disajikan manajemen 

 

2.1.1.8 Prinsip-prinsip Auditor Intenal 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2015:6) bahwa auditor internal 

diharapkan untuk menerapkan dan menjunjung prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Integritas 

Integritas auditor internal membentuk kepercayaan dan karenanya memberikan 

dasar untuk mengandalkan pertimbangan mereka. 

2. Objektivitas 

Auditor internal memperlihatkan tingkat objektivitas profesional yang paling 

tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunukasikan informasi 

tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal memberikan 

penilaian yang berimbang terhadap semua situasi yang relevan dan tidak boleh 

dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak-pihak lain dalam 

membentuk penilaian.  
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3. Kerahasiaan 

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka 

terima serta tidak megungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat kecuali 

jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukan hal itu. 

4. Kompetensi 

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang 

diperlukan dalam melaksanakan jasa auditing internal. 

Bedasarkan uraian diatas maka ada ada beberapa prinsi yang perlu 

diketahui seorang internal auditor dalam menjalankan tugas audit. Jika prinsip ini 

tidak dijalankan makan kualitas audit bisa menjadi buruk. Namun yang paling 

dititik beratkan dalam penelitian ini adalah kompetensi. Bagaimana mungkin 

seorang internal auditor tidak memiliki kecakapan dalam bidang audit. Kecakapan 

dapat diperoleh dalam bidang akademik maupun pengalaman selama bekerja 

menjadi internal auditor.  

 

2.1.1.9 Kompetensi Internal Auditor 

Menurut Hiro Tuginan (2006:27) bahwa, “Staf audit internal harus 

memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan audit dalam organisasi 

perusahaan. Misalnya kemapuan dalam menetapkan standar audit, prosedur dan 

teknik-teknik audit.”  

Menurut T.Singleton, A. Singleton, Bologna,L indquist dalam Diaz 

Priantara (2013:29) 

 “seorang auditor harus mempunyai kemampuan melakukan suatu tinjauan 

(review) dari pengendalian intern, menilai kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan pengendalian intern tersebut, memperkirakan 

skenario modus dan kerugian dari potensi Fraud yang didasarkan dari 

pengenalan atau risiko dan kelemahan-kelemahan didalam pengendalian 

intern dan tata kelola.”  

 

Hal ini didukung Standar Praktik Profesional Audit Internal oleh The 

Institute of Internal Auditor (2012:11-16) sebagai berikut: 

1200 - Kecakapan dan Kecermatan Profesional  
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Penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian/kecakapan dan 

kecermatan profesional (due professional care).  

1210 - Kecakapan  

Auditor Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas 

audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya.  

Interpretasi:  

Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain merupakan istilah kolektif yang 

menunjukkan keahlian/kecakapan profesional yang diperlukan auditor internal 

untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Auditor Internal didorong 

untuk menunjukkan keahlian/kecakapannya melalui perolehan sertifikasi dan 

kualifikasi profesi yang sesuai, seperti CIA (Certified Internal Auditor) atau 

sertifikasi lain yang ditawarkan oleh The IIA dan organisasi profesi yang sesuai 

lainnya.  

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.A3  Auditor Internal harus memiliki pengetahuan memadai mengenai 

risiko dan pengendalian kunci / utama, serta teknik audit berbasis 

teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

tugasnya. Namun tidak seluruh auditor internal  

diharapkan memiliki keahlian sebagaimana layaknya auditor internal yang 

tanggung jawab utamanya adalah mengaudit teknologi informasi.  
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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.  

1220 - Kecermatan Profesional (Due Professional Care)  

Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana 

diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati (reasonably prudent) 

dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi 

kekeliruan.  

1220.A1  Auditor Internal harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

1. Luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

penugasan;  

2. Kompleksitas, materialitas, atau signifikansi yang relatif dari 

permasalahan, yang prosedur penugasan asurans akan dilaksanakan 

terhadapnya;  

3. Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, 

dan pengendalian;  

4. Peluang terjadinya kesalahan fatal, kecurangan, atau 

ketidakpatuhan; dan  

5. Biaya penugasan asurans dalam kaitannya dengan potensi manfaat.  

1220.A2  Dalam menerapkan kecermatan profesional, auditor internal  

harus mempertimbangkan penggunaan sarana audit berbantuan teknologi dan 

teknik analisis data lainnya.  

1220.A3  Auditor Internal harus waspada terhadap risiko signifikan yang dapat 

mempengaruhi tujuan, operasi, atau sumber daya. Namun, prosedur 

asurans saja, sekalipun telah dilaksanakan dengan menggunakan 

kecermatan profesional, tidak menjamin bahwa seluruh risiko 

signifikan dapat teridentifikasi.  
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1220.C1  Auditor Internal harus menerapkan kecermatan profesional dalam 

melaksanakan penugasan konsultansi dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:  

• Kebutuhan dan harapan klien, mencakup sifat, saat, dan komunikasi 

hasil penugasan;  

• Kompleksitas relatif dan luasnya cakupan pekerjaan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan  

• Biaya penugasan konsultansi dalam hubungannya dengan potensi 

manfaat.  

1230 - Pengembangan Profesional Berkelanjutan  

Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 

lainnya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.  

Program Asurans dan Peningkatan Kualitas  

Kepala Audit Internal harus mengembangkan dan memelihara program asurans 

dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek aktivitas audit internal.  

Interpretasi:  

Asuransi kualitas (quality assurance) dan program peningkatan kualitas dirancang 

untuk memungkinkan dilakukannya evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal 

terhadap Definisi Audit Internal, dan Standar, dan evaluasi penerapan Kode Etik 

oleh auditor internal. Program tersebut juga menilai efisiensi dan efektivitas 

aktivitas audit internal serta mengidentifikasi peluang peningkatannya  

Menurut Lee, Tom dan Stone dalam kharismatuti (2012:33) kompetensi 

sebagai keahlian yang cukup secara eksplisit dan dapat digunakan untuk 

melakukan audit secara objektif, kompetensi auditor diukur melalui banyaknya 

ijazah/sertifikat yang dimiliki, serta jumlah atau banyaknya keikutsertaan yang 

bersangkutan dalam pelatihan, seminar dan sertifikat. Semakin banyak sertifikat 

yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar simposium 

diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 Menurut Spencer & spencer (1993:9) kompetensi didefinisikan “is an 

underlying characterstic of an individual that is causally related to criterion-
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referenced effective and/or superior performance in a job situation” atau dalam 

bahasa Indonesia “karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu 

penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif.” 

Menurut Hiro Tugiman (2006:61) menyatakan bahwa, “Auditor internal 

harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan 

berkomunikasi secara efektif”.  

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kompetensi audit 

memiliki beberapa unsur yang mempengaruhi. Kompetensi dapat diukur 

berdasarkan pengetahuan dan nilai yang dimiliki seorang auditor. Kemampuan 

komunikasi juga dibutuhkan seorang auditor dalam menyampaikan ide-ide 

perbaikan dan pencegahan-pencegahan kecurangan yang didapat dari hasil auditor 

tersebut melakukan proses audit. Dengan komunikasi yang baik, pihak 

manajemen menjadi lebih dapat mengerti tindakan yang harus dilakukan. 

Kompetensi auditor menurut Rai Agung (2008) adalah kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam 

melakukan audit, seorang auditor harus memiliki : 

1. Mutu personal yang baik 

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani 

ketidak pastian 

b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari 

bahwa beberapa temuan dapat bersifat subyektif 

c. Mampu bekerja sama dengan tim 

2. Pengetahuan yang memadai 

a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis 

b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi 

c. Memiliki pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik 

d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam 

mengolah angka dan data 

3. Keahlian khusus di bidangnya 

a. Memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan membaca 

cepat 
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b. Memahami ilmu statistik serta mempunyai keahlian menggunakan komputer 

c. Memiliki kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik 

Bedasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa kompetensi benar-benar 

dibutuhkan oleh seorang internal auditor. Tanpa kompetensi yang cukup seorang 

auditor diajurkan untuk menolak melakukan pemeriksaan. 

 

2.1.2 Kecurangan (Fraud) 

2.1.2.1 Pengertian Fraud 

Kecurangan menurut tuanakotta (2013:18) adalah : 

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  

 

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. Pendapat lain oleh 

Johnstone et al, (2014:34) “Fraud is intentional act involving the use of deception 

that result in a material misstatement of financial statement”.  

Pendapat tersebut mengkhususkan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Sedangkan definisi Menurut Black Law Dictionary (8th Ed) dalam Diaz Priantara 

(2013:3) : 

The intentional Use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive 

another of his money, property or legal right, either as a cause of action 

or as a fatal element in the action itself.  

 

Definisi Fraud tersebut dapat diterjemahkan dan diartikan sebagai Suatu 

perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya cara yang 

tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harga, hak, milik orang 

lain baik baik karena suatu tindakan atau tindakan yang fatal dari itu sendiri. 
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Pendapat lainnya menurut Karyono (2013:4) ialah : 

“Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna 

suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukun (illegal act), yang 

dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu misalnya menipu atau 

memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang 

dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari  luar organisasi. 

Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak 

jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain” 

 

Sedangkan Fraud menurut standar The Institute of Internal Auditors tahun 

2013 dalam Diaz Priantara (2013:4) “Any Illegal Act characterized by deceit, 

concealment, or violationof trust. These acr are not dependent upon the threat of 

violence or physical force. Fraud are perpetrated by parties and organization to 

obtain : money, property, or service; to avoid payment or loss of service, or to 

secure personal or busines advantage.” 

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan pada 

dasarnya adalah sebuah tindakan penyimpangan dari aturan yang dilakukan secara 

sengaja. Kecurangan dapat dilakukan oleh seorang individu atau secara 

berkelompok. 

 

2.1.2.2 Teori Penyebab Fraud 

menurut Tuanakotta (2013:47-51) terdapat tiga kondisi yang umumnya 

hadir pada saat terjadi fraud yaitu : 

1. Tekanan (Pressure)  

Tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandangnya sebagai 

kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain (percived non 

shareble financial need). 

2. Peluang (Opportunity) 

Peluang adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang 

dipersepsikan pelaku kecurangan.  

3. Pembenaran 

Pembenaran adalah pembenaran yang dibisikan untuk melawan hati nurani 

si pelaku kecurangan. 
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2.1.2.3 Unsur-unsur Fraud 

Menurut Diaz Priantara (2013:6) menyatakan bahwa unsur-unsur 

kecurangan tersebut adalah :  

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (miss representation) 

yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.  

2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan 

melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar 

hukum. 

3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan 

untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. 

4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita 

korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang 

terjadi. 

5. Didukung fakta bersifat material (material fact), artinya mesti didukung oleh 

bukti objektif dan sesuai dengan hukum. 

6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (make-knowingly or 

recklessly), apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data atau 

informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud (intent) 

untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah satu atau 

tertipu dalam membaca dan memahami data. 

7. Pihak yang dirugikan mengandalakan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat 

salah (miss representation) yang merugikan (detriment). Atinya ada pihak yang 

menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau 

keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun 

keuntungan ekonomis lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yang sangat penting untuk 

diketahui dan dipahami adalah unsur-unsur pembentuk fraud. Unsur-unsur ini 

harus ada dalam setiap kasus fraud sebab jika tidak ada, maka kasus itu baru 

dalam tahap error, negligence atau kelalaian, pelanggaran etika, atau pelanggaran 

komitment pelayanan. Dengan kata lain seluruh unsur-unsur dari kecurangan 

harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi. 
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2.1.2.4 Hukum Kasus Kecurangan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat Fraud 

seperti: 

1. Pemalsuan: pasal 263,264,266,274,275 dan 225 

2. Penggelapan: pasal 372,373,374 dan 375 

3. Pemerasan: pasal 368 

4. Pencurian: pasal 362 

5. Perbuatan curang dalam laporan keuangan: pasal 392 dan 403 

6. Penipuan: pasal 378  

Negara membutuhkan sebuah aturan yang dapat menjerat para pelaku 

kecurangan dan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2.1.2.5 Fraud Auditing 

Menurut T.Singleton, A.Singleton,Bologna,Lindquist dalam Diaz Priantara 

(2013:29) Salah satu pengertian Fraud auditing yang lain adalah “creating an 

environment that encourages the detection and prevention of fraud in commercial 

transaction” artinya fraud auditing memusatkan perhatiannya pada penciptaan 

suatu lingkungan yang mendorong pendeteksian lebih dini dan pencegahan Fraud, 

serta menerapkan langkah koreksi dengan segera bilamana Fraud sedang atau 

sudah terjadi. 

Oleh karna itu, Fraud auditor mesti memahami setting tone at the top, good 

corporate governannce yang efektif, iklim organisasi yang etis dan motivational 

dan memiliki kemampuan antara lain: 

1. Menyusun, mengembangkan dan mengimplementasi strategi , kebijakan, dan 

prosedur, accounting, auditing, dan pengendalian intern di semua proses bisnis, 

khususnya yang memiliki risiko atau kerawanan Fraud. 

2. Melakukan suatu tinjauan (review) dari pengendalian intern, menilai kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan pengendalian intern tersebut, 

memperkirakan skenario modus dan kerugian dari potensi Fraud yang 
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didasarkan dari pengenalan atau risiko dan kelemahan-kelemahan didalam 

pengendalian intern dan tata kelola. 

3. Mengetahui cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang “exception” dan 

yang diragukan (terlalu tinggi, terlalu rendah, terlalu sering, terlalu jarang, 

terlalu banyak, terlalu kecil, waktu yang aneh, tempat yang aneh, orang yang 

aneh), mengidentifikasi saldo yang diragukan dan penyimpangan-

penyimpangan lainnya. 

4. Meninjau ulang dokumen yang janggal /aneh, seperti biaya periklanan 

gadungan; data yang dihancurkan; ketidakteraturan didalam data keuangan; 

dan copy salinan untuk dokumen asli yang seharusnya dokumen asli di 

arsipkan dengan baik. 

5. Membedakan antara kekeliruan (error) dan kecurangan (Fraud) yang 

disengaja. 

6. Mengetahui bagaimana caranya mengikuti aliran dokumen yang mendukung 

transaksi yang dicurigai, mampu mengikuti aliran dana kedalam dan keluar 

account organisasi. 

7. Mencari dokumen pendukung untuk transaksi-transaksi yang diragukan. 

Dengan demikian Fraud auditor adalah Seorang akuntan terutama terampil 

dalam audit yang umumnya terlibat dalam audit dengan pandangan menuju 

penemuan penipuan ( deteksi ) , dokumentasi , dan pencegahan. Ia tidak mesti 

melakukan investigasi Fraud atau tidak mesti memiliki keterampilan audit 

investigatif/Fraud examinaton atau investigasi Fraud. 

 

2.1.2.6 Jenis-Jenis Fraud 

Menurut ACFE dalam Diaz Priantara (2013:68) membagi fraud kedalam 

3(tiga) jenis atau tipologi besar berdasarkan perbuatan yaitu : 

1. Penyimpangan atas aset (asset misappropriation) 

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaa, penggelapan, atau 

pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak didalam dan/ atau pihak diluar 

perusahaan. Fraud jenis ini merupakan bentuk fraud yang clasical dan seharusnya 
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paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (tangible) atau dapat 

diukur dan dihitung (defined value). 

2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (fraudulent 

statement); 

Fraudulent stattement seringkali diidentikan sebagai management fraud 

atau fraud yang dilakukan oleh management sebab mayoritas pelaku memang 

berada pada tingkat atau kedudukan di lini managerial (pejabat atau eksekutif dan 

manager senior). Fraudulent stattement meliputi tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat atau eksekutif dan manager senior suatu perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan 

rekayasa keuangan (finansial enginering) atau mempercantik penyejianlaporan 

keuangan guna memperolah keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait 

dengan kedudukan dan tanggungjawab nya. 

3. Korupsi  {corruption) 

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama 

dengan pihak lain atau kolusi,fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi 

karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis 

mutualisma). Termasuk didalam jenis korupsi adalah [enyalahgunaan wewenang 

atau konflik kepentingan (conflict of interst), penyuapan (bribery), penerimaan 

yang tidak sah/legal (illegal gratuilies) yang lebih dikenal sebagai hadiah dan 

gratifikasi yang terkait dengan kubungan kerja dan jabatan, dan emerasan secara 

ekonomi  (economic extortion) atau dikenal sebagai pungutan liar atau upeti. 

Berdasarkan pencatatan, fraud dapat dikelompokan kedalam tiga kategori : 

1. Fraud yang dapat dilihat secara terbuka atau diketahui (ditelusuri) di 

pembukuan, data dan catatan akutansi (fraud open on-thebooks).  

2. Fraud yang tersembunyi di dalam catatan akutansi yang valid seperti : 

kickback (fraud hidden on the-books). 

3. Fraud yang tidak tampak pada pembukuan dan tidak akan dapat dideteksi 

melalui usaha yang telah dihapus (fraud off-the books)  

Berdasarkan frekuensi terjadinya, fraud dibagi menjadi 2 :  

1. Tidak berulang (non-repeating fraud) atau insidentil  
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2. Berulang (reapeating fraud) sehingga menjadi budaya atau kebiasaan. 

Berdasarkan kedudukan atau jenis perilaku  

1. Employee fraud (penggelapan oleh pagawai) 

2. Management fraud (fraud oleh management) 

3. Investment scams 

4. Vendor fraud 

5. Customer fraud 

Menenurut uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fraud memiliki 

beragam jenis dan klasifikasi. Keseluruhan jenis tersebut dapat terdeteksi dengan 

cara yang berbeda-beda 

 

2.1.2.7 Syarat Penemuan Fraud 

Amin Widjaja Tunggal (2005:71-73) menjelaskan bahwa syarat fraud 

dapat ditemukan, yaitu : 

1. Penemuan fraud 

Audit internal diharapkan dapat menemukan fraud yang terjadi di dalam 

perusahaan, sehingga fraud yang terjadi dapat segera diatasi. Temuan-temuan 

hasil audit didasarkan pada : 

d. Kriteria, yaitu berbagai sumber, standar, ukuran atau harapan dalam 

evaluasi 

e. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh auditor internal 

f. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara 

kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya 

g. Akibat, yaitu berbagai kerugian yang timbul atau dihadapi oleh pihak-

pihak yang diaudit, karena terjadinya kondisi dimana situasi yang tidak 

sesuai dengan kriteria 

h. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai 

rekomendasi hasil yang dicapai oleh pihak audit dan informasi lain yang 

membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain. 
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2. Bukti yang kompeten 

 Bukti yang cukup faktual dan kompeten  dapat sangat berguna karena 

dapat membuktikan, orang maupun pihak-pihak tertentu yang menerima atau 

memperoleh bukti yang kuat mendukung pendapat auditor. Bukti yang kompten 

dan faktual diperoleh dengan menggunakan teknik audit yang tepat. 

 

2.1.2.8 Ruang Lingkup Fraud Auditing 

Ruang lingkup fraud auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu 

dalam melakukan audit. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:77-80) ruang 

lingkup fraud auditing meliputi: 

1. Tingkat Materialitas 

Suatu fraud dianggap material secara material secara kualitatif dan tidak 

menjadi masalah terhadap jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini 

adalah : 

a. Fraud menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah 

b. Eksistensi fraud sendiri menunjukan adanya suatu kelemahan dalam 

pengendalian 

c. Fraud secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai 

konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya manajemen melakukan 

pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan 

menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas 

perusahaan. 

2. Biaya 

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau 

manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk 

mencegah fraud pada masa akan datang. Untuk menemukan dan mengungkap 

fraud diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal. 

Misalnya jika terjadi fraud yang melibatkan persekongkolan beberapa karyawan 

menyangkut pemalsuan dokumen. Penipuan semacam itu cenderung tidak 

terungkap dalam audit yang normal 

3. Informasi yang sensitif 
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Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud, segera membuat 

kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud. Sifat sensitif dan 

aktivitas fraud atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu 

petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya  

4. Pengembangan integritas 

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan 

integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan. 

 

2.1.2.9 Pendekatan Audit Terhadap Fraud 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:81-84) pendekatan audit terdiri 

dari: 

a. Analisis ancaman 

Dalam pendekatan fraud auditing, analisis seperti dari pengungkapan 

fraud harus dilakukan. Analisis ancaman dapat membantu mengarahkan rencana 

audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva untuk mengetahui 

kemungkinan terjadinya fraud. 

b. Survei Pendahuluan 

Tahap pokok dari survei ini adalah melakukan analisis ancaman. Hal ini 

dilakukan sehubungan dengan penilaian sebagai dasar untuk memformulasikan 

program audit. Tentunya akan sangat membantu jika masalah yang timbul dalam 

fase ini dapat dikenali 

c. Audit Program 

Audit internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja 

dalam rangka mencapai sasaran penugasan. 

 

2.1.2.10 Pendekatan Audit 

Mencegah fraud merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku 

potensial,mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko 

tinggi terjadinya fraud (Karyono, 2013:47).Pencegahan fraud bertujuan untuk : 

1. Prevention : mencegah terjadinya fraud 

2. Deference : menangkal pelaku potensial 
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3. Description: mempersulit gerak langkah pelaku fraud 

4. Recertification : mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan 

pengendalian intern 

5. Civil action prosecution : tuntutan kepada pelaku 

Pencegahan fraud yang utama ialah dengan menetapkan sistem 

pengendalian intern dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian intern itu agar 

dapat efektif mencegah fraud harus andal dalam rancangan struktur 

pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Karyono 

(2013:59) menyebutkan bahwa pencegahan fraud dengan menjabarkan sarana 

kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan, 

prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan peran serta pegawai. Kebijakan 

prosedur tertulis harus dibuat untuk mencegah kecurangan dan untuk mendukung 

kebijakan. Prosedur tersebut antara lain harus: 

a. Memuat pemisahan fungsi agar tercipta kondisi saling cek antar fungsi. 

b. Memuat sistem kaji ulang agar dapat mendeteksi secara dini kecurangan 

(fraud) yang terjadi dalam kegiatan yang ada. 

c. Memuat sistem pelaporan dan ketentuan untuk menindak pelaku kecurangan. 

Pada organisasinya, ada komite independen dan internal auditor yang 

mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui segala aktivitas organisasi dan 

menganalisis pengendalian intern. Agar efektif, audit internal harus mempunyai 

akses ke komite audit maupun manajemen puncak. Rancangan struktur 

pengendalian yang tidak andal dan kelemahan dalam pelaksanaannya akan 

menjadi sumber atau peluang terjadinya fraud. Berikut ini disajikan teknik-teknik 

pengendalian yang efektif untuk mengurangikemungkinan terjadinya kecurangan 

(fraud), antara lain: 

a. Pendokumentasian dan pencatatan yang memadai 

b. Pengendalian yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap 

data yang diolah dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program, serta 

media pendukung lainnya 

c. Adanya manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam 
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pemrosesan komputer ataupun pembuangan file (disposal) yang sudah tidak 

dipakai. 

d. Adanya sistem pengendalian fisik secara langsung terhadap harta atau aset 

e. Adanya review internal secara rutin dan teratur terhadap semua kegiatan dan 

transaksi. 

  Organisasi/perusahaan hendaknya mempunyai staf atau pegawai yang 

berpengalaman dan mempunyai sifat ingin tahu, curiga dan peka terhadap 

sinyalsinyal adanya kecurangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 

menumbuh kembangkan sifat tersebut antara lain: 

a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila 

dimungkinkan, bukan saja melalui seleksi yang ketat, tetapi menggunakan 

referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka. 

b. Penerapan prosedur yang efektif, sehingga para pegawai mempunyai jalur 

untuk menyalurkan atau mengajukan protes/ketidakpuasan mereka. Dengan 

demikian para pegawai merasa diperhatikan dan diharapkan dapat mengurangi 

kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi. 

c. Setiap pegawai ada ketentuan yang mengatur agar bersedia melaporkan segala 

transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga 

tersebut cukup berasalan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu 

perludijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melapor. 

d. Ada aturan bahwa karyawan tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin 

tanpa pengawasan yang memadai. Karyawan wajib cuti tahunan setiap tahun. 

Hal ini untuk menhindari adanya pelaku fraud yang memanipulasi sistem 

tertentu untuk menutupi perbuatannya. Kecurangan dapat terungkap pada saat 

yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya, dan tugas-tugasnya diambil 

alih oleh karyawan lain. 
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2.2 Penelitan Terdahulu 

Untuk  menunjang analisis  dan  landasan  teori  yang  ada,  maka 

diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini berkaitan 

dengan pengaruh internal audit terhadap pencegahan fraud yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

Komaruzzaman, Eka dalam penelitiannya Pengaruh Audit Internal terhadap 

Pencegahan Kecurangan (fraud) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri) 

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Audit Internal bank syariah mandiri dapat 

dikatakan memadai. Hal ini tercermin dari hasil tanggapan responden yang 

menyatakan audit internal bank syariah mandiri bertanggung jawab atas 

penyediaan informasi mengenai cukup efektifnya suatu sistem pengendalian 

intern, mutu pekerjaan satuan kerja bank Syariah Mandiri, serta melakukan 

tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang 

memadai dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan audit 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencegahan kecurangan bank syariah 

mandiri dapat dikatakan tinggi. Hal ini tercermin dari hasil tanggapan reponden 

yang menyatakan audit internal bank syariah mandiri mampu mengidentifikasi 

indikator kemungkinan terjadinya fraud 

3. Pengaruh Audit Internal dalam pencegahan kecurangan pada bank syariah 

mandiri, berdasarkan hasil pengujian maka hubungan audit internal dalam 

mendeteksi kecurangan dapat dikatakan sangat kuat dan dapat terpengaruh 

yang signifikan Audit Internal dalam pencegahan kecurangan pada bank 

Syariah Mandiri atau pengaruhnya searah. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan profesinya, seorang auditor internal dituntut memiliki 

kompetensi audit internal. Menurut Hiro Tuginan (2006:27) bahwa, “Staf audit 

internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan audit 

dalam organisasi perusahaan. Misalnya kemapuan dalam menetapkan standar 
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audit, prosedur dan teknik-teknik audit.” Hal ini didukung Standar Praktik 

Profesional Audit Internal oleh The Institute of Internal Auditor (2012:11) : 

“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.” 

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa sebuah keharusan 

bahwa auditor internal memiliki kompetensi dalam mengevaluasi risiko 

kecurangan. Bahkan Standar Praktik Profesional Audit Internal oleh The Institute 

of Internal Auditor (2012:13) menyatakan : 

“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.” 

 
Hasil audit adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan perusahaan atas 

rekomendasi dari audit. Menurut T.Singleton, A.Singleton,Bologna,Lindquist 

dalam Diaz Priantara (2013:29) bahwa “seorang auditor harus mempunyai 

kemampuan melakukan suatu tinjauan (review) dari pengendalian intern, menilai 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan pengendalian intern tersebut, 

memperkirakan skenario modus dan kerugian dari potensi Fraud yang didasarkan 

dari pengenalan atau risiko dan kelemahan-kelemahan didalam pengendalian 

intern dan tata kelola.” 

 Dalam SPAI, Hiro Tugiman (2006:61) menyatakan bahwa “Auditor 

internal harus memiliki pengetahuan pemahaman prinsip-prinsip manajemen 

sangat dibutuhkan untuk mengenali dan mengevaluasi materialitas dan 

signifikansi dari penyimpangan terhadap praktik bisnis yang hebat.” 

 Menurut Hiro Tugiman (2006:61) menyatakan bahwa, “Auditor internal 

harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan 

berkomunikasi secara efektif”. Kemampuan komunikasi ini pada praktiknya 

dibutuhkan seorang auditor dalam menyampaikan hasil audit termasuk 

rekomendasi audit.  
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Kompetensi auditor menurut Rai Agung (2008) adalah kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam 

melakukan audit, seorang auditor harus memiliki : 

1. Mutu personal yang baik 

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani 

ketidak pastian 

b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari 

bahwa beberapa temuan dapat bersifat subyektif 

c. Mampu bekerja sama dengan tim 

2. Pengetahuan yang memadai 

a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis 

b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi 

c. Memiliki pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik 

d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam 

mengolah angka dan data 

3. Keahlian khusus di bidangnya 

a. Memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan membaca 

cepat 

b. Memahami ilmu statistik serta mempunyai keahlian menggunakan komputer 

c. Memiliki kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik 

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud oleh Eka Komaruzzaman (2015). Salah satu sub 

indikator di dalamnya adalah pencegahan fraud. Oleh karena itu, penulis 

beranggapan bahwa dengan kompetensi yang dimiliki auditor internal dalam 

sebuah perusahaan, perusahaan dapat mendapat rekomendasi-rekomendasi 

pencegahan kecurangan dimasa yang akan datang. kecurangan harus dicegah 

secepat mungkin. Dengan kompetensi auditor internal yang baik dalam mencegah 

kecurangan diharapkan tingkat kecurangan menjadi sangat kecil bahkan tidak ada.

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas dan beberapa penelitian 

terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Atas dasar kerangka pemikiran dan gambaran penelitian diatas, maka 

disusunlah hipotesis sebagai berikut: 

Ho : 𝜌𝑥𝑦> 0, artinya Kompetensi Internal Auditor (X) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)  (Y) 

Ha : 𝜌𝑥𝑦< 0, artinya Kompetensi Internal Auditor (X) berpengaruh signifikan 

terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)  (Y) 

 

 

Kompetensi 

Internal Auditor 
Pencegahan Fraud 

1. Mutu personal yang 

baik  

2. Pengetahuan yang 

memadai  

3. Keahlian khusus di 

bidangnya 

Rai Agung (2008) 

1. Kebijakan prosedur 

tertulis  

2. Organisasi 

3. Teknik-teknik 

pengendalian yang 

efektif 

4. Peran serta pegawai 

Karyono (2013) 

Pengaruh Kompetensi Internal Auditor 

Terhadap Pencegahan Fraud 


