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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit Internal 

Keberadaan atau alasan diadakannya audit, khususnya audit internal dalam 

organisasi adalah audit tersebut ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Audit internal dapat berbentuk suatu fungsi dalam organisasi, suatu divisi, 

departemen, maupun suatu seksi, unit bisnis dan sebagainya. Jika tindakan audit 

berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, maka berarti akan dapat menunjang 

perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Auditor internal yang memadai 

adalah audit internal yang memenuhi standar profesi audit internal Tugiman 

(2006). 

 

2.1.1 Pengertian Peranan 

Menurut  Sindoro (2001) dalam buku Ensiklopedia Manajemen, 

menjelaskan arti peranan sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seorang dalam manajemen. 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
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Sedangkan menurut Echlos (2000) dalam kamus bahasa Inggris, peranan 

(role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau 

sekumpulan orang. 

Jadi peranan merupakan bagian dari tugas utamanya yang harus dilakukan 

seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam suatu kelompok yang 

mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.1.2 Pengertian Audit Internal 

Istilah internal audit terdiri dari dua kata yaitu internal (intern) dan 

auditing (audit). Bila diartikan secara sederhana adalah suatu audit yang 

dilakukan oleh pihak intern atau organisasi dengan menggunakan pegawai 

perusahaan itu sendiri. Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, 

dipersiapkan organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit 

internal adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan kecakupan dari sistem 

pengendalian internal yang ada dalam organisasi. 

Menurut IIA (Institute of Internal auditor) yang dikutip oleh Boynton 

(2001) definisi audit internal adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization’s operations. 

It helps an organization accomplish its objectives by bringing a 

systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness 

of risk management, control, and governance processes”.  

(Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan 

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 

operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, 

pengendalian dan proses tata kelola).” 
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Sedangkan pengertian Audit Internal menurut Sukrisno (2004) adalah 

sebagai berikut: 

“Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 

audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.” 

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah: 

1. Suatu aktivitas yang independen dan objektif. 

2. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. 

3. Alat kontrol bagi manajemen yang berfungsi mengukur dan menilai 

efektivitas alat-alat pengendalian lainnya. 

4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

 

2.1.3 Fungsi, Tujuan dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk 

menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern 

perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan 

memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil 

keputusan atau tindak selanjutnya. 

Fungsi audit internal menurut Tugiman (2006) adalah sebagai berikut: 

“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan. Tujuannya 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya secara efektif.” 
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Menurut SPAP yang dikeluarkan IAI (2012) fungsi audit internal dinyatakan 

sebagai berikut: 

“Fungsi audit internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan 

mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur 

pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal yang 

efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, 

kualifikasi staf dan sumber dayanya.” 

 

Maksud dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan wewenang 

dan tanggung jawab audit internal didalam suatu perusahaan harus dijelaskan 

secara rinci dan jelas dalam sebuah dokumen tertulis yang formal dan disetujui 

oleh dewan komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian 

audit khususnya mengenai ruang lingkup audit. 

Tujuan audit internal menurut Sukrisno (2004) adalah sebagai berikut: 

“Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah 

membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan 

komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.” 

 

Untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan audit internal, auditor internal 

harus melakukan hal-hal berikut: 

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian 

operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian operasional 

lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya 

yang tidak terlalu mahal. 



14 
 

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan, dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

Tujuan audit internal dapat tercapai apabila fungsi dari audit internal berjalan 

dengan baik. Untuk itu, audit internal harus mengetahui tugas dan tanggung 

jawabnya secara jelas. 

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam Standar Profesi Akuntan 

Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akntansi Indonesia (2001) adalah sebagai 

berikut: 

 “Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain 

kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang 

setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 

jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang 

berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.” 
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2.1.4 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

Audit internal yang memadai adalah audit internal yang memenuhi standar 

profesi audit internal. Menurut Tugiman (2003), standar profesi audit internal 

meliputi: 

1. Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya 

terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para 

pemeriksa internal. 

2. Keahlian dan penggunaan kemahiran professional secara cermat dan 

seksama para auditor internal. 

3. Lingkup pekerjaan audit internal. 

4. Pelaksanaan tugas audit internal. 

5. Manajemen unit audit internal. 

 

2.1.5. Independensi auditor internal 

Agar seorang auditor internal efektif melaksanakan tugasnya, auditor harus 

independen atau bebas dari pengaruh-pengaruh objek yang akan diauditnya. Hal 

ini dapat tercapai jika ia diberikan kedudukan yang disyaratkan dalam organisasi 

dan memiliki tingkat objektifitas yang diperlukan. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar 

Profesi Audit Internal (2004) menyatakan: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi dan auditor 

internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan 
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menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict 

of interest).” 

 

Jadi unit audit internal ini harus terpisah dari unit-unit lain dalam suatu 

organisasi. Audit internal ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan 

memberikan laporan serta rekomendasi langsung kepada pimpinan organisasi. 

Independensi menurut Tugiman (2006) menyangkut 2 aspek, yaitu: 

1. Status organisasi 

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan 

untuk mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan 

yang diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari 

manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan 

kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. 

2. Objektivitas 

Objektivitas merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki 

oleh auditor internal dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor 

internal ini tidak boleh menempatkan penilaian yang lebih rendah 

apabila dibandingkan dengan penilalian yang dilakukan oleh pihak lain. 

Dengan kata lain penilaian tidak boleh berdasarkan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh pihak lain. Sikap objektif auditor internal mengharuskan 

pelaksanaan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan 

yakin dengan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan tidak akan 

membuat penilaian dengan kualitas yang tidak benar atu meragukan. 
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Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam keadaan yang membuat 

mereka tidak dapat membuat penilaian yang objektif dan profesional. 

 

2.1.6. Kemampuan Profesional 

Menurut Tugiman (2006) kemampuan profesional adalah sebagai berikut: 

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan 

haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan 

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Unit audit internal: 

a. Personalia: unit audit internal haruslah memberikan jaminan 

atau kepastian keahlian teknis dan latar belakang pendidikan 

para auditor yang akan ditugaskan 

b. Pengetahuan dan kecakapan: Unit audit internal haruslah 

memiliki atau mendapat pengetahuan, kecakapan, dan berbagai 

disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung 

jawab audit yang diberikan. 

c.  Pengawasan: Bagian audit internal haruslah memberikan 

kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan 

diawasi sebagaimana mestinya. 
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2.1.7. Ruang Lingkup Pekerjaan 

Ruang lingkup pekerjaan menurut Guy (2002) yaitu: 

“Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang 

memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan 

kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.” 

 

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimilki 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

a. Keandalan Informasi. 

Auditor internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan 

pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan suatu 

informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan undang-

undang. 

Auditor internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk 

meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, 

rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dimiliki, akibat yang 

penting terhadap pekerjaan atau operasi, laporan-laporan serta harus 

menentukan apakah organisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-

hal tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta. 

Auditor internal haruslah meninjau berbagai alat atau cara yang 

digunakan untuk melindungi harta dan, bila dipandang perlu, 
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memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva. Auditor internal 

harus meninjau berbagai alat atau cara yang dipergunakan untuk 

melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian 

yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas. 

Pada saat memverifikasi keberadan suatu harta, pemeriksa harus 

mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat, 

memeriksa atau cara dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva, 

dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta 

organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 

Auditor Internal haruslah menilai keekonomisan dan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang ada. 

e. Pencapaian tujuan. 

Auditor internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program 

untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

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

atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana. 

 

2.1.8. Kode Etik dan Etika Internal Auditor 

Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting 

dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut 

manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Menurut IIA (The 
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Institute of Internal Auditor), dalam kode etik IIA, terdapat dua komponen 

penting, yaitu:  

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit 

internal.  

2. Rule of conduct yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dari 

Auditor internal.  

Auditor internal harus menjaga prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut:  

a. Integritas, integritas dari Auditor internal menimbulkan 

kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai 

keputusannya.  

b. Objektif, Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas 

hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi 

atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.  

c. Confidential, Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan 

kepemilikan atas informasi yang mereka terima dan tidak 

menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.  

d. Kompetensi, auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian 

dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit 

internal.  

Penekanan Auditor internal dengan kode etik IIA sebagai berikut:  

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan 

kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung 

jawab profesinya.  
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2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya 

atau pihak lain yang dilayani. Namun demikian, Auditor internal tidak 

boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang 

menyimpang atau melanggar hukum.  

3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau 

kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau 

mendiskreditkan organisasinya.  

4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat 

menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau 

kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang 

meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi 

tanggung jawab profesinya secara objektif.  

5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan apapun dari karyawan, 

klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, 

sehingga dapat mempengaruhi perimbangan profesionalnya.  

6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan 

dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.  

7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa 

memenuhi Standar Profesional Audit Internal.  

8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam 

menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksankan tugasnya. 

Audit internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia: untuk 
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mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum atau yang 

merugikan terhadap organisasinya.  

9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya auditor internal harus 

mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu 

fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat: mendistorsi kinerja 

kegiatan yang direview, atau menutupi adanya praktik-praktik yang 

melanggara hukum.  

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta 

efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib 

mengikuti program pendidikan berkelanjutan.  

 

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Tugiman (2006) 

sebagai berikut: 

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow up).” 

 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus 

meliputi: 

a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diaudit. 
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c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan 

yang diperlukan, resiko-resiko, dan pengawasan-pengawasan, untk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan serta 

untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang 

akan diperiksa. 

f. Penulisan program pemeriksaan. 

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil 

pemeriksaan akan disampaikan. 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian 

informasi adalah sebagai berikut: 

a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang 

lingkup kerja harus dikumpulkan. 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relavan, dan berguna 

untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi. 
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c. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang 

dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan 

dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dam pembuktian 

kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian 

bahwa sikap objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan 

dapat dicapai. 

e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat 

oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit 

internal. 

3. Pencapaian Hasil Pemeriksaan 

Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Laporan tertulis yang ditandatangai haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan (audit ecamination) selesai 

dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan 

dan diserahkan secara formal atau informal. 

b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang 

tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan 

lewat waktu. 



25 
 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan 

hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus 

pula berisikan pernyataan tentang pendapatan auditor. 

e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

menyetuji laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 

4. Tidak Lanjut Hasil Audit 

Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

 

2.2.1. Manajemen Bagian Audit Internal 

Manajemen bagian audit internal dinyatakan Tugiman (2006) bahwa 

pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. 

Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, 

sehingga: 
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1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab 

yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan. 

2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan 

efektif.  

3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar 

profesi. Pimpinan audit internal harus: 

a. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung 

jawab untuk bagian audit internal. 

b. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab audit 

internal. 

c. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai 

pedoman bagi staf auditor. 

d. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan 

sumber daya manusia pada bagian audit internal. 

e. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan 

auditor eksternal. 

f. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu 

untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. 

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa seorang pimpinan audit internal 

harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan oleh standar profesional audit 

internal guna mengelola bagian audit internal dengan mengambil keputusan 

dengan baik dan tepat serta mempunyai tanggung jawab dalam mengelola audit 

internal pada organisasi. 



27 
 

2.2.2 Tahap-tahap Audit Internal 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam audit internal menurut 

Tugiman (2006), yaitu: 

1. Perencanaan Audit 

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam 

pelaksanaan kegiatan audit intenal, perencanaan dibuat bertujuan untuk 

menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan 

pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan 

merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. 

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi 

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, 

menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil audit. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang 

dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk 

menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada 

manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan- 

penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan 

memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya. 
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4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow 

up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan 

yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus 

memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan 

memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior 

atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan 

korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 

 

2.2.3 Laporan Internal Auditor 

Laporan internal auditor pada dasarnya adalah merupakan laporan intern 

perusahaan.  Bantuk laporan ini dapat berbeda-beda dari perusahaan ke 

perusahaan lainnya, karena bentuk yang standar tidak ada ditetapkan, berbeda 

dengan laporan yang dibuat akuntan publik.  Namun laporan pemeriksaan intern 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Cermat 

Laporan secara keseluruhan haruslah berdasarkan fakta.  Setiap 

pernyataan, angka dan referensi harus didasarkan atas bukti-bukti yang 

kuat.  Pemeriksa harus berusaha dengan segala upaya agar laporannya 

dapat dipercaya atau diandalkan.  Keandalan haruslah menjadi ciri dari 

laporan permeriksa.  Laporan haruslah ditulis dan didokumentasikan 

agar dapat dipercaya serta menyakinkan.  Apapun yang dikemukakan di 

dalam laporan harus cukup bukti pendukungnya. 
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2. Jelas 

Tujuan laporan pemeriksaan adalah agar diambil tindakan yang perlu.  

Oleh karen itu laporan harus efektif.  Dan agar efektif, laporan haruslah 

jelas.  Kejelasan menyangkut banyak hal, tetapi pada pokoknya hal ini 

harus disadari pemeriksa ketika ia menulis atau menyampaikan 

laporannya.  Pemeriksa harus memperhatikan dan menghindarkan hal-

hal yang menyebabkan laporan menjadi tidak jelas. 

3. Ringkas 

Ringkas berarti membuang hal-hal yang tidak berguna atau yang 

berlebih-lebihan.  Ringkas bukan berarti pendek, sebab mungkin suatu 

pokok persoalan memerlukan uraian yang luas.  Akan tetapi ringkas 

berarti menghilangkan apa yang tidak relevan dan tidak material, seperti 

gagasan-gagasan, temuan-temuan, kalimat-kalimat dan sebagainya, 

yang tidak menunjang tema pokok laporan. 

4. Tepat waktu 

Laporan resmi dibuat tidak untuk dijadikan suatu dokumen sejarah, 

tetapi untuk meminta dilakukan suatu tindakan.  Laporan dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi yang mutakhir.  

Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila laporan tidak tepat 

waktunya. 
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2.3 Pengertian Kecurangan (Fraud) 

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (errors) dan 

ketidakberesan (irregularities). Errors merupakan kesalahan yang timbul sebagai 

akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen atau 

karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, 

pemindahbukuan, dan lain-lain. Sedangkan irregularities merupakan kesalahan 

yang disengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang 

mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, 

misalnya kecurangan (fraud). 

Dalam istilah sehari-hari kecurangan (fraud) dapat diartikan dengan istilah 

pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penylahgunaan kekuasaan, 

kelalaian, dan lain-lain. 

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing 

mendefinisikan kecurangan (fraud), mengungkapkan fraud adalah : 

“Bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian 

tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan 

keuntungan bagi pelaku kecurangan. 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.” 

 

Sedangkan menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing, 

dilihat dari pelaku fraud maka secara garis besar kecurangan dapat digolongkan 

menjadi dua jenis: 

1. Oleh pihak perusahaan, yaitu : 

a. Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang 

timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising 
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from fraudulent financial reporting). Kecurangan pelaporan keuangan 

biasanya dilakukan karena adanya dorongan dan ekspektasi terhadap 

prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan 

terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregulatities 

(ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan 

kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa : 

manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi 

atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan 

keuangan, kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja 

menghilangkan (intentional omissions) suatu transaksi, kejadian, atau 

informasi penting dari laporan keuangan. 

b. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa 

penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation 

of assets). Kecurangan jenis ini biasanya disebut kecurangan karyawan 

(employee fraud). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva 

meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh 

karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan kartena 

melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal 

perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah 

saji jenis ini adalah : 

1. Penggelapan terhadap penerimaan kas. 
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2. Pencurian aktiva perusahaaan. 

3. Mark-up harga. 

4. Transaksi tidak resmi. 

2. Oleh pihak diluar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha dan pihak 

asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Tunggal (2001) mengutip definisi fraud menurut Michael J.Cormer 

sebagai berikut: 

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

dishonest advantage over another. A crime is an intentional act that 

violates the criminal law under which no legal excuse applies and where 

there is a state to codify such laws and endorce penalties in response to 

their breach. The distinction is important. Not all frauds are crims and the 

majority of crimes are not frauds. Companies lose through frauds, but the 

police and other enforcement bodies can take action only against crimes.” 

 

Pendapat Cormer tersebut kurang lebih mempunyai arti : bahwa 

kecurangan merupakan suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara 

sengaja mengambil manfaat secara tidak jujur atas orang lain. Kejahatan 

merupakan suatu tindakan yang disengaja yang melanggar undang-undang 

kriminal yang secara hukum tidak boleh dilakukan dimana sebuah negara 

mengikuti hukum tersebut dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang 

dilakukan. Perbedaan ini penting, karena tidak semua kecurangan adalah 

kejahatan dan sebagian besar kejahatan bukan kecurangan. Perusahaan menderita 

kerugian akibat kecurangan, tetapi polisi dan badan penegak hukum lainnya bisa 

mengambil tindakan hanya terhadap kejahatan. 
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Sedangkan menurut Tugiman (1997) kecurangan didefnisikan sebagai 

berikut : 

“Kecurangan atau fraud meliputi suatu susunan ketidakberesan dan 

perbuatan ilegal yang merupakan suatu muslihat yang dilakukan untuk 

keuntungan atau kerugian organisasi, yang dilakukan oleh orang di luar 

atau di dalam organisasi.” 

 

Fraud dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan untuk 

menyembunyikan, menutupi atau tindakan tidak jujur lainnya, melibatkan atau 

meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan keuangan lainnya atau meniadakan suatu 

kewajiban. 

Setidaknya fraud dapat melibatkan beberapa pihak, diantaranya : 

1. Pihak Internal, yaitu pegawai maupun manajemen. 

2. Pihak eksternal, yaitu costumer dan/atau pihak ketiga. 

3. Kerjasama, yaitu fraud yang dilakukan secara kerjasama antara pihak 

eksternal dan internal. 

 

2.3.1   Klasifikasi Kecurangan (Fraud) 

Menurut Karni (2000) kecurangan diklasifikasikan menjadi tiga macam, 

yaitu : 

1. Management Fraud  

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas ekonomi yang lebih atas 

dan terhormat yang biasa disebut white collar crime, karena orang yang 
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melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja berwarna putih dengan 

kerah putih.  

2. Non Management (Employee) Fraud 

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. 

Kecurangan ini kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. 

Kesempatan meleakukan kecurangan pada karyawan tingkat bawah relatif 

lebih kecil dibandingkan kecurangan pada manajemen. Hal ini 

dikarenakan mereka tidak mempunyai wewenang, sebab pada umumnya 

semakin tinggi wewenang semakin besar kesempatan untuk melakukan 

kecurangan. 

3. Computer Fraud 

Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya 

komputer di luar peruntukan yang sah dan perusakan atau pencurian fisik 

atas sumber daya komputer itu sendiri. Termasuk juga defalcation atau 

embezzlement yang dilakukan dengan memanipulasi program komputer, 

file data, proses operasi, peralatan atau media lainnya yang mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan/organisasi yang mempergunakan sistem 

komputer tersebut. 
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2.3.2   Penyebab Kecurangan (Fraud) 

Penyebab - penyebab terjadinya kecurangan menurut Tunggal (2003) 

mengutip dari Venables dan Impey digolongkan menjadi penyebab utama dan 

penyebab sekunder, sebagai berikut : 

1. Penyebab utama 

a. Penyembunyian (concealment) 

Kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari 

deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. 

b. Kesempatan/Peluang (opportunity) 

Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar dapat 

mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga 

menghindari deteksi. 

c. Motivasi (motivation) 

Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu 

kebutuhan pribadi seperti ketamakan/kelobaan/kerakusan dan motivator 

yang lain. 

d. Daya tarik (attraction) 

Sasaran dari kecurangan perlu menarik bagi pelaku. 

e. Keberhasilan (success) 

Pelaku perlu menilai peluang berhasil, yang dapat diukur dengan baik 

untuk menghindari penuntutan atau deteksi. 

2. Penyebab sekunder 
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a. “A Perk” 

Akibat kurangnya pengendalian, mengambil keuntungan aktiva organisasi 

dipertimbangan sebagai suatu tunjangan karyawan. 

b. Hubungan antar pemberi kerja/pekerja yang jelek 

Rasa saling percaya dan menghargai antar pemberi kerja dan pekerja telah 

gagal. 

c. Pembalasan dendam (revenge) 

Ketidaksukaan terhadap organisasi mengakibatkan pelaku berusaha 

merugikan organisasi tersebut. 

d. Tantangan (challenge) 

Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerjanya berusaha mencari 

stimulus dengan „memukul sistem‟, yang dirasakan sebagai suatu 

pencapaian atau pembebasan dari rasa frustasi. 

 

2.3.3  Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

Hiro Tugiman (2008) menyatakan bahwa pencegahan fraud dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Membangun budaya jujur, terbuka, dan pemberian bantuan 

Ketidakjujuran apabila disatukan dengan pengendalian lemah serta 

tekanan kebutuhan yang mendesak akan sangat mempermudah 

seseorang melakukan fraud. Ada empat faktor dalam upaya 

pencegahan tersebut, yaitu: 
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a. Penerimaan pegawai yang jujur 

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang 

positif, penerimaan pegawai merupakan gerbang pertama 

masuknya orang-orang terpilih melalui seleksi yang ketat. Oleh 

karena itu, hanya orang-orang jujur dan memenuhi syarat yang 

dibutuhkan perusahaan. 

b. Menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang positif 

Kejujuran sulit ditumbuhkembangkan dalam suasana atau 

lingkungan kerja yang tidak kondusif, misalnya upah rendah, 

tidak ada perhatian pada prestasi karyawan dan kurangnya 

komunikasi. Perlu diadakan komunikasi terbuka (open door 

policy) sehingga pegawai bisa menyampaikan masalah-masalah 

atau keluhan-keluhannya serta harapan-harapan mereka. Para 

karyawan juga harus diberitahu kondisi perusahaan yang 

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka. Ciptakan 

suasana sehingga para pegawai merasa diperlakukan secara adil 

sehingga mereka merasa ikut memiliki perusahaan. 

c. Penerapan aturan perilaku dan kode etik 

Harus dirumuskan kriteria apa yang dimaksud dengan perilaku 

jujur dan yang tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan 

dilarang. Semua ketentuan ini dibuat secara tertulis dan 

disosialisasikan keseluruh karyawan dan harus mereka setujui 
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dengan membubuhkan tanda tangannya, pelanggaran atas 

aturan perilaku dan kode etik akan dikenakan sanksi. 

2. Membangun sistem pengendalian intern 

Untuk menutup atau meminimalkan fraud, membangun sistem 

pengendalian intern merupakan cara yang dapat dilakukan manajemen. 

Beberapa sarana pengendalian yang dapat dilakukan manajemen dalam 

membangun sistem pengendalian internnya: 

a. Struktur Organisasi 

Dengan struktur organisasi (structural dan fungsional), tugas-tugas 

dibagi habis untuk dilaksanakan para pejabat dan pegawai dalam 

organisasi. Rincian tugas dan tanggung jawab, sistem 

pendelegasian wewenang dan koordinasi harus jelas 

b. Kebijakan 

Kebijakan dalam sistem pengendalian menajemen merupakan 

pedoaman untuk bertindak dalam situasi dan kondisi yang 

diketahui atau diperkirakan untuk mencapai sasaran atau tujuan 

yang ditetapkan. Sifatnya membimbing dan mengarahkan. 

c. Prosedur Kerja 

Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang harus dilalui 

pada setiap kegiatan ada rangkaian pekerjaan klerikal (sequence of 

clerical operations). Kegiatan pembelian, misalnya, ada penentuan 

kebutuhan, permintaan pembelian, permintaan penawaran, 
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pencatatan dan penerimaan barang. Setiap rangkaian kerja ini 

dilaksanakan oleh petugas yang berbeda agar terjadi internal check. 

d. Perencanaan Kerja 

Perencanaan kerja, termasuk penganggaran, adalah rencana-

rencana yang disusun atas dasar asumsi dan sasaran-sasaran yang 

realistis berdasarkan ketersediaan sumber daya termasuk dana, 

tenaga dan waktu. Rencana yang realistis dapat menjadi patokan 

untuk mengukur hasil pelaksanaannya, berhasil atau gagal. 

e. Pencatatan atau Pembukuan 

Pencatatan atau pembukuan merekam semua aktivitas baik 

keuangan maupun kegiatan lainnya berdasarkan dokumen-

dokumen yang sah. Pencatatan transaksi keuangan harus 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansidan berstandar 

akuntansi keuangan yang berlaku. 

f. Pelaporan 

Pelaporan yang dibuat harus secara berkala atau periodik 

berdasarkan rekaman catatan yang ada. Pelaporan harus dibuat 

tepat waktu, cermat dan tepat. 

g. Personalia 

Personalia menetukan kualitas pelaksanaan tugas pegawai, maka 

hanya orang-orang yang memenuhi syarat kualifikasi dan 

kompetensi yang dapat direkrut sebagai pegawai. Selanjutnya, 

dilakukan pembinaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan agar 
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dapat menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan yang 

terjadi. 

h. Pemeriksaan atau review intern 

Pemeriksaan atau review intern diperlukan untuk melihat apakah 

semua sarana pengendalian lainnya yang telah digariskan benar-

benar telah dilaksanakan. Jika ditemukan kelemahan baik dalam 

sistem maupun pelaksanaannya selalu diupayakan perbaikan. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Peranan Pelaksanaan Audit Internal Dalam Pencegahan Terjadinya 

Kecurangan 

Menurut Mulyadi (2002) fungsi audit intern merupakan kegiatan 

penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan 

dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk 

memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab 

mereka.  

Menurut SA Seksi 110, bahwa auditor bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggungjawab 

tersebut tentunya dalam rangka untuk menilai kewajaran laporan keuangan 

dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum, standar auditing dan kode etik akuntan. Apabila terjadi 
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pelanggaran atau penyimpangan terhadap etika profesi seperti yang 

diisyaratkan dalam standar auditing dan kode etik akuntan berarti auditor 

kurang menunjukkan atau tidak memiliki idealisme yaitu sebagai sikap 

yang dependen dan tidak menghindarkan terjadi berbagai kepentingan.  

Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan 

untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government 

dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme.  

Penerapan sistem pengendalian internal berfungsi untuk: 

a. Preventive, pengendalian untuk mencegah kesalahan baik 

berupa kekeliruan atau ketidakberesan. 

b. Detective, mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan 

penyimpangan yang terjadi.  

c. Corrective, memperbaiki kesalahan, kelemahan dan 

penyimpangan yang terdeteksi 

d. Directite, mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas dilakukan 

dengan tepat dan benar. 

e. Compensative, menetralkan kelemahan pada aspek control 

lain.  

Menurut Itjen KESDM (2011) peran internal audit menjadi sangat 

bervariasi, dan tergantung kepada, kebutuhan organisasi, struktur internal 
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audit dan kompetensi yang tersedia. Peran internal audit antara lain 

mencakup: 

1. Mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program 

antifraud yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan 

berkala. 

2. Memfasilitasi penilaian risiko fraud pada instansi, unit 

pelaksana, dan tingkatan operasional. 

3. Menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas 

pengendalian antifraud untuk mengidentifikasi risiko fraud. 

4. Mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi 

program pengendalian dan antifraud. 

5. Melaksanakan fraud auditing/audit investigative 

6. Melaksanakan penugasan investigasi untuk membuktikan 

dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. 

7. Melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas 

instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan 

memperbaiki dampak fraud yang terjadi. 

Selain itu Peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap 

tindak kecurangan. Audit internal bertanggung jawab untuk membantu 

manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi 

keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko 

terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. Kemampuan mendeteksi 

fraud adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk 
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menemukan indikasi mengenai fraud. Menurut Kumaat (2011) mendeteksi 

kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup 

mengenai kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku 

kecurangan  

 

Tabel 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Audit Internal 

(X) 

Pencegahan Terjadinya 

Kecurangan (fraud) 

(X) 

Hiro Tugiman (2006) 

1. Perencanaan Audit 

2. Pengujian Dan 

Pengevaluasian 

Informasi 

3. Penyampaian Hasil 

Pemeriksaan 

4. Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

5. (Tugiman, 2006) 

6.  

Hiro Tugiman (2008) 

1. Membangun 

budaya jujur, 

terbuka dan 

pemberian bantuan 

2. Membangun sistem 

pengendalian 

intern 

Peranan Pelaksanaan Audit Internal dalam pencegahan 

terjadinya kecurangan (fraud) 

(X) 

Hipotesis : Pelaksanaan audit internal berperan dalam 

pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) 

(X) 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat 

dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi 

penulis. Penelitian mengenai audit internal dan efektivitas pengendalian intern 

Adapun persamaan dan perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.2 

          Penelitian Terdahulu 

No. 
Penelitian 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Keterkaitan 

Penelitian dan 

Perbedaan 

Teknik 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1. 

Budi 

Fahreza 

(2014) 

 

Pengaruh 

Audit 

Internal dan 

Pengendalian 

Intern 

Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

 

 

 

 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel audit 

internal, 

perbedaan 

jumlah 

variabel, 

teknik analisis 

data yang 

berbeda dan 

studi kasus 

yang berbeda. 

Regresi 

linier 

berganda 

Berdasarkan 

hasil pengujian 

secara parsial, 

maka dapat 

disimpulkan 

bahwa kedua 

variabel 

indenpenden 

yaitu audit 

internal dan 

pengendalian 

intern 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

variabel 

dependen yaitu 

pencegahan 

kecuranngan. 
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2. 

Dwi Febrian 

Wijaya 

(2015) 

Peranan 

Audit 

Internal 

Dalam 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

 

 

 

 

 

 

Sama-sama 

mengkaji 

peranan audit 

internal dalam 

pecegahan 

kecurangan 

(fraud). 

Perbedaan 

penulis pada 

studi kasus. 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Audit internal 

telah dilakukan 

secara 

memadai 

karena sudah 

sesuai dengan 

indikator dari 

audit internal 

yaitu 

independensi, 

kemampuan 

profesional, 

lingkup 

pekerjaan, 

pelaksanaan 

kegiatan 

pemeriksaan 

dan 

manajemen 

bagian 

audit internal. 

 

3. 

Muhammad 

Bayu 

Sofiyulloh 

(2015) 

Peranan 

Audit 

Internal 

Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

 

 

Sama-sama 

mengkaji 

peranan audit 

internal. 

Perbedaan 

penulis 

memfokuskan 

pada 

pengadaan 

barang dan 

jasa dan juga 

berbeda studi 

kasus. 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

Auditor 

internal 

berperan 

dalam 

pencegahan 

kecurangan 

pada PT. Multi 

Nusantara 

Karya 

berdasarkan 

hasil uji 

korelasi yang 

menunjukkan 

hubungan yang 

sangat 

kuat.Sedangka

n 24,8% 

dijelaskan oleh 
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varibael-

variabel lain di 

luar model 

penelitian. 

masih ada 

variabel yang 

dapat 

menjelaskan 

pencegahan 

kecurangan. 


