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                                               BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat 

perusahaan dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan perusahaan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya audit internal 

adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan cara membantu karyawan 

perusahaan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 

Audit internal akan melakukan penilaian dengan tujuan untuk menguji dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi 

sehubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa (Tugiman, 2006:11). 

Agar berhasilnya peran auditor dalam pencegahan dan pendektesian 

adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan 

jenis-jenis kecurangan yang terjadi dalam perusahaan (Amrizal, 2004:1-2). 

Kecurangan itu sendiri dibedakan antara misapropriasi aktiva yang sering kali 

disebut dengan penyalahgunaan karyawan atau kecurangan karyawan, serta 

pelaporan keuangan yang curang yang sering kali disebut sebagai kecurangan 

manajemen. Kecurangan operasional adalah penyalahgunaan atau pencurian 

sumber daya perusahaan (Hall, 2007:182).  

Biasanya kecurangan ini tidak mudah untuk ditemukan. Kecurangan 

biasanya ditemukan karena suatu ketidaksengajaan ataupun disengaja. Dengan 

demikian manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya 
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kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan yang dikelolanya. Untuk 

mengatasi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya 

didalam perusahaan, yang bertugas untuk mengevaluasi suatu sistem dan prosedur 

yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah 

diimplementasikan secara benar, melalui pengamatan, penelitian, dan 

pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit kerja 

perusahaan (Amrizal, 2004:1-3). 

Salah satu jenis kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh audit internal 

adalah pencegahan dan pendektesian kecurangan. Tipe kejadian ini merupakan 

aktivitas yang volumenya cukup tinggi dan secara normal dihadapi oleh audit 

internal. Kecurangan adalah suatu bentuk kejahatan. Ada banyak jenis kecurangan 

dan juga sebutan untuk kecurangan, diantaranya korupsi, penggelapan, pencurian, 

dan lainnya (Amrizal, 2004:2). 

Pelimpahan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret Direktur PT Pos 

Indonesia sedianya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 

(5/1/2015). Namun ditunggu hingga Senin sore pelimpahan tersebut belum juga 

dilakukan. "Sampai Senin sore tidak ada pelimpahan kasus korupsi PT Pos. Engak 

tau kalau besok lusa," ujar Humas Pengadilan Negeri Bandung Joko Indiarto 

melalui Panitera Muda Tipikor Bandung Susilo Bambang Bagio saat ditemui di 

PN Bandung, Senin (5/1). 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejagung akan melimpahkan kasus PT 

Pos Indonesia ke Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (5/1). Pernyataan 

tersebut langsung dikemukakan oleh Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus 
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Spontana yang dilansir beberapa media masa. Kasus korupsi yang diusut 

Kejagung itu senilai Rp 10,5 miliar dalam proyek kasus pengadaan alat Portable 

Data Terminal (PDT) di BUMN PT Pos Indonesia tahun 2012/2013. 

Kasus ini menjerat Dirut PT Pos, Budi Setiawan selaku tersangka. Kasus 

pengadaan sebanyak 1.725 unit alat PDT ini juga telah menetapkan beberapa 

tersangka lain, yakni Senior Vice President Teknologi Informasi PT Pos 

Indonesia, Budhi Setyawan, karyawan Pos Muhajirin, dan Direktur PT Datindo 

Infonet Prima (PT DIP) rekanan proyek tersebut, Effendy Christina.Saat ditanya 

ke Humas Pengadilan Tipikor Bandung, Joko Indiarto menyatakan, pihaknya 

memang menunggu pelimpahan perkara kasus PT Pos Indonesia.  

"Sampai hari ini belum ada berkas tersebut masuk ke kami. Jadi kami 

menunggu saja dan semua tergantung kejaksaan. Apakah berkasnya duluan atau 

bersamaan dengan tersangka dan barang bukti. Kita belum tahu," ujarnya. Dia 

menyebutkan, semakin cepat pelimpahan berkas perkara itu semakin baik, agar 

pihaknya bisa menetapkan jadwal sidang sejak awal antara hari Senin dan Rabu 

bersama sidang tipikor lain yang sedang berjalan. 

"Karena sesuai aturan jadwal yang baru, semua perkara korupsi akan 

disidangkan pada hari Senin dan Rabu. Sedang perkara sidang pidana umum hari 

Selasa dan Kamis," ucapnya. Sementara Kasipenkum (kepala pusat dan 

penerangan hukum) Kejati Jabar, Suparman mengaku belum ada kabar 

pelimpahan, berkas perkara korupsi PT Pos Indonesia bisa dilimpahkan pekan-

pekan ini dari Kejagung ke Kejati Jabar. "Biasanya berkas perkara dilimpahkan 
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bersama tersangka dan barang bukti. Semua tersangka saat ini ditahan di 

Kejagung. Pelimpahan nanti akan menjadi tahanan penuntut umum kejaksaan," 

imbuhnya. 

Dia menjelaskan, menghadapi persidangan nanti, pihaknya akan 

membentuk Jaksa Penuntut umum (JPU) gabungan dari Kejagung, Kejati Jabar 

dan Kejari Bandung. Proyek pengadaan alat PDT pada dilaksanakan antara Mei-

Agustus 2013. Alat PDT yang mirip telepon genggam itu rencananya akan dipakai 

pengantar pos untuk mengirim data ke server pusat. 

PT Pos Indonesia menggandeng pihak ketiga, yakni PT DIP. PT Pos 

membeli alat PDT itu dari PT DIP dengan nilai kontrak Rp 10,5 miliar untuk 

1.725 unit PDT. Namun dari jumlah tersebut hanya 50 unit yang berfungsi. 

Beberapa aspek alat PDT, tidak sesuai dalam kontrak. Seperti daya tahan baterai 

yang hanya 3 jam dari janji awal yang katanya bisa bertahan 8 jam. (Kompas.com, 

2014). 

Penulis melihat adanya permasalahan yang perlu dikaji, yaitu keterkaitan 

akan pemeriksaan intern, dengan sejumlah temuan yang kemungkinan atau dapat 

diidentifikasi sebagai temuan kecurangan (fraud) pada dunia perusahaan yang 

kegiatan utamanya bergerak dalam bidang penyedia barang dagang bagi 

masyarakat, yang diterangkan dalam sebuah karya ilmiah yang dengan judul: 

“Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Studi pada PT Pos 

Indonesia)”. 
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1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka masalah 

yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan audit internal PT Pos Indonesia? 

2. Bagaimana efektivitas usaha pencegahan kecurangan pada PT Pos 

Indonesia? 

3. Bagaimana peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan pada PT 

Pos Indonesia ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mempelajari lebih dalam mengenai 

pengetahuan yang telah penulis terima dimasa perkuliahan untuk menambah 

pengalaman penulis dalam objek yang akan diteliti. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan, khususnya di PT Pos 

Indonesia dan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan audit internal PT Pos 

Indonesia, serta untuk mengetahui efektifitas usaha pencegahan kecurangan pada 

PT Pos Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi : 
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1. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang masalah kecurangan yang terjadi di PT Pos 

Indonesia dan cara kerja sistem pengendalian intern yang sesungguhnya. 

2. Perusahaan  

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi perusahaan yang terkait, khususnya satuan kerja audit internal. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data primer pada PT. Pos 

Indonesia. Adapun penelitian dilakukan dari bulan September 2015 sampai 

dengan selesai. 

 

 

 


