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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Audit 

2.1.1    Pengertian Audit 

 Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba 

disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka semua 

tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa dan teliti 

secara seksama telebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab. 

 Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada perusahaan, 

maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajmen semakin 

bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksankannya. Salah satu 

alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan dan 

pengendalian adalah aktivitas audit. 

 Berikut ini adalah definisi audit menurut Arens Alvin., Mark S. Beasley dan 

Randal J. Elder (2011:4): 

 “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 

to determine and report on degree of correspondence between the information and 

established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. 
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Menurut Agoes (2012:3) pengertian audit secara umum yaitu: 

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti 

pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan 

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak kompeten dan independen terhadap 

laporan keuangan yang disusun oleh manajamen dengan mengumpulkan catatan 

pembukuan serta bukti pendukung dengan tujuan memberikan pendapat mengenai 

kewajaran atas laporan keuangan. Proses pelaksanaan audit tidak biasa dilakukan 

oleh sembarang orang, auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan dan 

pengetahuan yang memadai sehubungan dengan pelaksaan audit. Selain itu auditor 

harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menjalankan kode etik profesi.      

2.1.2     Jenis-Jenis Audit 

 Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan  menurut Arens et al 

(2011:16), .yaitu : audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. 

1.      Audit laporan keuangan (financial statement audit).  

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 

eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan 

pendapat apakah laporan keuangan tersebut  disajikan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada 
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pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor 

pelayanan pajak. 

2.     Audit kepatuhan (compliance audit).  

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai 

dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria 

yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang 

berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk 

prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya 

disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai perusahaan. 

3.     Audit operasional (operational audit).  

Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas 

operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam 

audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang 

obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-

operasional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : 1). Menilai 

kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-

standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen, 2). 

Mengidentifikasikan peluang dan, 3). Memberikan rekomendasi untuk 

perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin 

meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak 

ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta 

dilaksanakannya audit tersebut. 
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2.1 Audit Internal 

 Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko 

yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha atau adanya 

kondisi economic turbulence, dimana terjadi perubahan secara dinamis dan tidak 

dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang 

sifatnya tradisional dan informal sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para 

manajer yang bertanggungjawab atas hal-hal yang tidak teramati secara langsung. 

(Hery, 2013:27) 

 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

Menurut Hery (2013:32) pengertian audit internal adalah sebagai berikut:  

“Audit internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud 

pelayanan terhadap organisasi perusahaan. 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) pengertian audit internal adalah  sebagai berikut: 

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang 

independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi yang dilaksanakan.” 

 Sedangkan menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI 2004:9)  pengertian audit 

internal adalah  sebagai berikut: 
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“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi”.  

 Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa audit 

internal adalah suatu aktivitas penilaian yang bersifat independen dan objektif 

sehingga dengan adanya independensi ini diharapkan auditor internal dapat 

memberikan laporan yang objektif kepada manajemen atas hasil temuan dan 

kesimpulan selama pemeriksaan. 

 

 2.2.2   Tujuan dan  Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:11) adalah sebagai berikut:  

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu agar para anggota organisasi 

agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, 

pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-

saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang 

efektif dengan biaya yang wajar. “ 

Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004:15) 

menyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan Tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan 

secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi 

Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan 

Pengawas Organisasi“. 

  Berdasarkan pengertian tersebut penulis simpulkan bahwa tujuan audit 

internal ini adalah memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk membantu semua 
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kegiatan anggota perusahaan agar dapat menjalankan semua tanggung jawab yang 

diberikan oleh perusahaan secara efektif. Audit internal membantu manajemen 

memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, konseling, dan informasi yang 

berkaitan dengan aktivitas yang dikaji. 

 Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan 

kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif 

maupun operasional. Hal ini sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal 

adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. 

Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-mata tetapi sebagai 

rekan kerja yang siap membantu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. 

(Farid, Audit Operasional Terhadap Pencegahan Kecurangan,skripsi Universitas 

Widyatama, 2011:18) 

 Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI 2004:20) mendefinisikan ruang 

lingkup fungsi audit internal sebagai berikut :  

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan 

governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 

menyeluruh” 

 Dengan demikian lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi 

Audit Internal (SPAI 2004:20), yaitu : 

1. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus dapat membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.  
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2. Pengendalian 

Fungsi audit internal harus dapat membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, 

dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan 

pengendalian secara berkesinambungan. 

3. Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai 

untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut : 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam perusahaan 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit 

yang tepat dalam perusahaan  

Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, dan eksternal 

serta manajemen. 

 

2.2.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000:11) 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 dilaksanakan. Tujuannya adalah membntu para anggota 

organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. “   

  



14 
 

 
 

Sedangkan menurut SPAI (Standar Profesional Audit Internal) yang dikeluarkan 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:21), fungsi audit internal 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan 

pengendalian intern secara berkesinambungan .”  

 

 Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:21) tanggung jawab departemen bagian 

audit adalah sebagai berikut :  

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit 

interna perusahaan, direktur audit internal mengarahkan personil dan aktivitas-

aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk 

pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat 

untuk persetujuan.  

2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit internal 

dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam 

mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar memberikan 

cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha.  

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan instruksi 

untuk area audit yang ditugaskan dari auditing supervisor, senior auditing 

memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah dalam melaksanakan tugas audit pada 

suatu lokasi audit.  
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  Hal ini sesuai dengan SPAI yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal (2004:15) tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit 

internal :  

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan 

SPAI, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas 

organisasi.” 

 

2.3. Kualifikasi Auditor Internal 

 Kualifikasi dalam bidang internal auditing yang merupakan simbol 

profesionalisme dari individu pemegangnya. Kualifikasi ini sangatlah penting apabila 

para pemeriksa internal ingin memenuhi tanggung jawabnya. Sebagaimana 

dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah menggunakan cara-cara yang tepat 

sesuai dengan standar. Kualifikasi audit internal meliputi independensi, kemampuan 

profesional, ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan 

manajemen bagian audit internal. (Risa, Skripsi : Pengaruh Auditor Internal 

Bersertifikat Qualified Internal Auditor Terhadap Efektivitas Kualitas Laporan Audit 

Internal (Standar Profesional Audit Internal, 2011:22) 

 

2.3.1  Independensi Audit Internal 

 Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, independensi memungkinkan 

auditor internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif. Hal ini 

dapat tercapai apabila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas (Hiro 

Tugiman, 2006:20), seperti yang dikemukakan Hiro Tugiman (2006:20), sebagai 

berikut :  
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“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal 

dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana 

sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini 

dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif pada auditor 

internal.”  

 

Independensi menurut Hiro Tugiman (2006:20) menyangkut 2 (dua) 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  

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 

penilaian yang dilakukaan 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 atau meragukan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam 

keadaan yang membuat mereka tidak dapat membuat penilaian yang objektif 

dan profesional.  

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8), menyatakan bahwa :  

“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.” 
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2.3.2  Kemampuan Profesional 

  Menurut Hiro Tugiman (2006:27) kemampuan profesional adalah sebagai 

berikut :  

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap auditor 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.” 

Menurut Hiro Tugiman (2006:27) cakupan kemampuan profesional, yaitu: 

1. Bagian Audit Internal, harus :  

a. Memberikan jaminan atau kepastian teknis dan latar belakang pendidikan 

para pemeriksa internal telah sesuai dengan pemeriksaaan yang akan 

dilaksanakan  

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. 

c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan 

diawasi sebagaimana mestinya.  

 

2. Auditor Internal harus :  

a. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting 

dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi 

secara efektif. 

d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang 

berkelanjutan. 

Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melakukan 

pemeriksaan. 
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2.3.3  Lingkup Pekerjaan 

Ruang lingkup pekerjaan menurut Hiro Tugiman, (2006:41) : 

“Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki 

oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab”  

 

Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:23) : 

“Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan 

informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan” 

 

2.3.4  Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Hiro Tugiman (2006:53) 

sebagai berikut: 

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan  

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow 

up).” 

 

 Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2006:53), 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. 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 
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d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih  mengenali kegiatan                  

yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

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 pcngevaluasian informasi adalah sebagai berikut: 

a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup 

kerja harus dikumpulkan 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 

membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.  

c. Prosedur pemeriksaan, teknik pengujian dan penarikan contoh yang 

dipergunakan, harus terlebih dahulu  diseleksi bila  mcmungkinkan dan 

diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki dcmikian. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kcpastian bahwa sikap 

objektif auditor tcrus dijaga dan sasaran permeriksaan dapat dicapai.  

e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh 

auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal. 

Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan 
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dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi yang akan dilaporkan. 

 

3. Pencapaian Hasil Pemeriksaan 

Internal auditor harus melaporkan hasil pcmeriksaan yang dilakukannya.  

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian 

terhadap pemeriksaan (audit examination) 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 tepat waktu. 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan 

pernyataan tentang pendapat 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 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut 

dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan 

disampaikan. 
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4. Tindak 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. 

     Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004:23-24) kegiatan pemeriksaan, yaitu: pelaksanaan audit, auditor internal 

harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

a. Mengidentifikasi Informasi 

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal,   

relavan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan  

b. Analisis dan Evaluasi 

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada 

analisis dan evaluasi yang tepat  

c. Dokumentasi Informasi 

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk 

mendukung kesimpulan dan hasil penugasan 

d. Supervisi penugasan  

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan staf.  

 

2.3.5  Manajemen Bagian Audit 

  Manajemen bagian audit  internal dinyatakan Tugiman (2006:79)  bahwa 

pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan 

audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga :  

1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang 

disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan 
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2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif. 

3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan  standar profesi. 

Pimpinan audit internal harus : 

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk 

bagian audit internal. 

2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal 

3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman 

bagi staf auditor. 

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber 

daya manusia pada bagian audit internal. 

5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor 

eksternal. 

6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. 

  

Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa pimpinan audit internal harus 

mengelola bagian audit internal dengan tepat dan baik, selain itu pimpinan audit 

internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal. 

 

2.4  Kecurangan 

2.4.1   Pengertian Kecurangan 

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Soejono 

Karni (2000:34), yaitu: 

“Kecurangan mencakup suatu ketidak beresan dan tindakan ilegal yang 

bercirikan penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau 

kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi.” 
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Menurut SPAI (2004:63) definisi kecurangan adalah : 

“Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap 

peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk 

berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakuakan dengan sengaja demi keuntungan 

atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang di luar 

organisasi tersebut. “  

 Menurut G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells yang 

dikutif Amrizal (2004:2) mendifinisikan : 

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat 

keuangan kepada si penipu”. 

  

Menurut Hall (2001:135), fraud menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat 

material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak kepihak lain dengan tujuan 

untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta 

tersebut, fakta yang akan merugikannya dan berdasarkan hukum yang berlaku, suatu 

tindakan yang curang (fraudulentact) harus memenuhi lima kondisi ini:  

1. Penyajian yang salah. Harus terdapat laporan yang salah atau tidak 

diungkapkan. 

2. Fakta yang sifatnya material. Suatu fakta harus merupakan faktor yang 

substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak. 

3. Tujuan. Harus terdapat tujuan untuk menipu atau pengetahuan bahwa laporan 

tersebut salah. 

4. Ketergantungan yang dapat dijustifikasi. Penyajian yang salah harus 

merupakan faktor yang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena 

ketergantungannya. 



24 
 

 
 

5. Perbuatan tidak  adil atau kerugian. Kebohongan tersebut telah menyebabkan 

ketidakadilan atau kerugian bagi korban fraud. 

 

Sedangkan menurut Amrizal (2004:5) pencegahan kecurangan pada umumnya 

adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem 

dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah 

dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain. Amrizal (2004:3) 

mengkategorikan aktivitas pencegahan kecurangan sebagai berikut: 

a. Pencegahan salah saji laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan 

yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial 

atau kecurangan non finansial. 

b. Pencegahan adanya asset yang digelapkan atau dimanipulasi (Asset 

Misappropriation), 

Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan 

‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran 

biaya secara curang (fraudulent disbursement). 

c. Korupsi (Corruption), 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, 

bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of 



25 
 

 
 

interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan 

(economic extortion). 

 

Amin Widjaya Tunggal (2001:1) langkah-langkah pencegahan kecurangan : 

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu 

2. Proses rekruitmen yang wajar 

3. Pelatihan fraud awareness 

4. Lingkungan kerja yang positif 

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati 

6. Program bantuan kepada pegawai yang medapatkan kesulitan 

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi 

setimpal 

 

2.4.2   Klasifikasi Kecurangan 

Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Menurut Soejono Karni 

(2000:35), yaitu :  

1. Kecurangan Manajemen 

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih 

atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime (kejahatan kerah 

putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan 

kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya itu. Kecurangan 
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korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.  

2. Kecurangan Karyawan  

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. 

Dibandingkan dengan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, 

kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan jauh lebih 

kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada 

umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar 

kesempatan untuk kecurangan. 

3. Kecurangan Komputer 

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan 

operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kejahatan komputer yang 

berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer. 

 

Bentuk kecurangan menurut Schulze dan Daviel L. Black yang dikutip 

Wahyuni (2000:17-18) dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Kecurangan manajemen (management fraud) merupakan suatu tindakan yang 

disengaja membuat laporan keuangan dengan memasukan angka yang bukan 

sebenarnya atau mengubah catatan akuntansi yang merupakan sumber penyajian 

laporan keuangan. Misalnya berupa manipulasi, mengubah catatan akuntansi atau 

dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. 
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2. Kecurangan Karyawan (employee fraud) yang paling umum adalah pemalsuan 

daftar gaji (false payroll), penjualan palsu (false vendor) dan transfer cek palsu 

(check kitting). Pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan 

palsu dan kemudian menguangkan gaji karyawan tersebut, pemalsuan penjualan 

dilakukan dengan membentuk penjualan palsu, faktur palsu yang digunakan 

untuk menerima pembayaran, sedangkan cek palsu melibatkan pemindahan dana 

dari bank yang satu ke bank yang lain dengan mencatat tidak benar atas transaksi 

transfer tersebut. 

 

2.5  Pencegahan Kecurangan 

 Pencegahan fraud menurut BPKP merupakan upaya terintegrasi yang dapat 

menekan terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangel), akan dijelaskan berikut 

ini yaitu: 

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan. 

2. Menurunkan tekanan pada pegawai agar dia mampu memenuhi 

kebutuhannya. 

3. Mengeleminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas 

tindakan fraud yang dilakukan. 

  Dengan adanya upaya yang diterapkan oleh perusahaan dapat memeperkecil 

peluang terjadinya fraud, karena setiap tindakan fraud dapat terdeteksi cepat dan 

diantisipasi baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan 

melakukan pembenaran terhadap tindakan fraud yang dapat merugikan banyak pihak. 
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  Pickett (2001:614-618) mengemukakan beberapa teknik pencegahan yang 

harus dilakukan adalah: 

1. Good recruitment procedures 

2. Independent checks overwork  

3. Regular staff meetings 

4. An employee code of conduct 

5. Good communication 

  Dapat disimpulkan dari beberapa teknik untuk mencegah fraud langkah 

awalnya adalah membuat prosedur yang tepat dalam perusahaan. Dukungan 

karyawan yang bekerja didalam perusahaan sangat berarti dalam menjalankan 

prosedur tersebut, maka dari itu diperlukan audit yang independen terhadap 

karyawan. Dengan diadakan rapat atau pertemuan rutin yang dimanfaatkan untuk 

menyampaikan pendapat atau keluhan-keluhan yang dihadapi maka dapat menjaga 

hubungan baik antara manajemen dengan karyawannya. Dari pertemuan yang 

dilakukan, tingkah laku masing-masing karyawan dapat diketahui sehingga terjalin 

komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. 

 

2.5.1  Syarat penemuan kecurangan (fraud) 

Agar fraud dapat ditemukan dan dideteksi maka diperlukan sistem 

pengendalian intern yang baik, agar  setiap kecenderungan dapat dideteksi lebih dini. 

Selain itu perlu dukungan secara penuh dari pihak manajemen, agar audit internal 
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dapat bekerja secara secra efektif dan efisien untuk menemukan kecurangan yang 

terjadi di perusahaan lebih dini. Pihak manajemen pun perlu mendelegasikan tugas 

dan memberikan penuh pada audit internal dan kepala seluruh jajaran operasional 

perusahaan. 

 Selain itu agar fraud dapat ditemukan, menurut Tunggal (2012:71-73) 

menjelaskan bahwa: 

Syarat fraud dapat ditemukan, yaitu: 

1. Penemuan fraud  

Audit internal diharapkan dapat menemukan fraud yang terjadi dalam 

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

audit didasarkan pada: 

a. Kriteria, yaitu berbagi sumber, standar, ukuran atau harapan dalam 

evaluasi; 

b. Kondisi, yaitu berbagi bukti nyata yang ditemukan oleh auditor 

internal; 

c. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan 

antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sesungguhnya; 

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

pihak yang diaudit, karena terjadinya kondisi dimana situasi yang 

tidak sesuai dengan kriteria; 
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e. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan 

berbagai rekomendasi hasil yang dicapai oleh pihak yang diaudit, dan 

informasi lain yang membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain. 

2. Bukti yang cukup 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, akan mendukung pendapat auditor.  

 

2.5.2   Ruang lingkup Fraud Auditing 

  Ruang lingkup fraud auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu 

dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (2012:77-80) ruang lingkup fraud auditing 

meliputi: 

1. Tingkat materialitas 

2. Biaya  

3. Informasi yang sensitif 

4. Pengembangan integritas 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup fraud auditing 

harus ditentukan berdasarkan tingkat materialitas, biaya yang diperlukan, informasi 

yang sensitif tentang fraud, dan pengembangan integritas dalam perusahaan. Berikut 
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ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup fraud 

auditing. 

1. Tingkat materialitas 

Suatu fraud tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi 

masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari 

definisi ini adalah: 

a. Fraud menurut sifatnya dapat berkembang apabila dapat 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 

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 yang akan datang. 

Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang 

sangat tinggi. Hal ini dikemukakan Arens et al (2006:322) adalah sebagai 

berikut: 

“ Because fraud is difficult to detect due to collusion and false 

documentation, a focus on fraud prevention and deterrence is often 

more less costly” 
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Dengan demikian, jelas bahwa untuk menemukan dan 

mengungkapkan fraud diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun 

hasilnya tidak maksimal. 

3. Informasi yang sensitif 

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud, segera membuat 

kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud. Sifat sensitif 

dari aktivias 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. 

 

2.5.3. Pendekatan audit 

 Pendekatan audit dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan 

evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh, Menurut Tunggal (2005:3) 

pendekatan audit terdiri dari: 

1. Analisis ancaman  

2. Survey pendahuluan 

3. Audit program 

4. Pemilihan tim audit  
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Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan audit dapat 

dilakukan dengan analisi ancaman, survey pendahuluan, memnuat program audit, dan 

memilih tim untuk mengumpulkan informasi. 

1. Analisi ancaman 

Dalam pendekatan fraud auditing, analisis ancaman seperti analisis dari 

pengungkapan fraud harus dilakukan. Analisis ancaman dapat membantu 

mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva 

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya fraud. 

Menurut Tugiman (2001:11) menyatakan bahwa: 

“Dalam analisis ancaman, peninjauan dan evaluasi kendali adalah cara 

utama mengevaluasi kemungkinan terjadinya ketidakberesan”. 

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa analisis ancaman merupakan cara yang 

paling tepat digunakan untuk mengevaluasi terjadinya ketidakberesan atau 

fraud di dalam perusahaan. 

2. Survey pendahuluan 

Tahap pokok dari survey ini adalah melakukan analisis ancaman (threat 

analysis). 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. 

Menurut Ratliff et al (1996:312), manfaat survey pendahuluan adalah: 

”Preliminary survey give auditors the opportunity to get some initial 

on-site information which can be extremely valuable in becoming 
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familiar with current operations of the auditee and the controls to be 

audited”. 

Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan 

survey pendahuluan, auditor akan memperoleh informasi mengenai latar 

belakang perusahaan atau hal yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan 

audit. 

3. Audit program  

Audit internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam 

rangka mencapai sasaran penugasan. Menurut Andayani (2008:83), program 

audit internal merupakan pedoman dan salah satu kesatuan dengan supervisi 

audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. 

Langkah-langkah ini dirancang untuk: 

a. Mengumpulkan barang bukti;dan 

b. Memungkinkan auditor internal untuk mengemukakan pendapat 

mengenai efisiensi dan efektivitas aktivitas yang diperiksanya 

4. Pemilihan Tim Auditor 

Tim audit harus menumpulkan informasi mengenai catatan-catatan 

yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian, atau 

mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan fraud auditing. Dalam 

hal ini tenaga ahli diperlukan untuk melakukan proses audit yang lebih rumit. 
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Sehubungan dengan itu, anggota tim audit (fraud auditor) harus memliki 

keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas dalam mewawancarai 

untuk mendokumentasikan hasil diskusi. 

 

2.6   Kerangka Pemikiran 

Audit internal telah berkembang dari yang hanya sekedar profesi yang 

memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang 

memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Audit internal 

juga merupakan elemen pengawasan dari struktur pengendalian intern dalam suatu 

perusahaan, yang dibuat untuk memantau efektifitas dari elemen-elemen struktur dari 

pengendalian intern lainnya (Sawyer, 2005:3). 

Audit internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian 

tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 

dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional organisasi tersebut. 

Audit internal juga mencakup pemberian konsultasi kepada pihak manajemen 

sehubungan dengan masalah yang dihadapinya (Sawyer, 2005:3). 

Definisi audit internal menurut the institute of internal Auditors yang dikutip 

oleh Boynton (2001:980) adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent objectives assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization’s operation. It helps 

organization accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control 

and governance processes”. 
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Hiro Tugiman (2006:11) pengertian audit internal adalah  sebagai berikut: 

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang 

independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi yang dilaksanakan.” 

 Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 

2004:9) pengertian audit internal adalah  sebagai berikut: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi”. 

 

Seacara umum, dikenal dua tipe kesalahan yaitu kekeliruan (errors) dan 

ketidakberesan (irregularities). Errors merupakan kesalahan yang timbul sebagai 

akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan 

perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan 

lain-lain. Sedangkan irregulatarities merupakan kesalahan yang disengaja dilakukan 

oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material 

terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (farud). 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) 

kecurangan adalah 

“Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan perundangan lainnya 

yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan 

dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang 

diluar organisasi tersebut.” 

  

Menurut SPAI (2004:63) definisi kecurangan adalah : 

“Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap 

peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk 

berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakuakan dengan sengaja demi keuntungan 
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atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang di luar 

organisasi tersebut. “  

 

Dalam buku kecurangan audit yang diterbitkan tim penyusun, Yayasan 

Pendidikan Audit Internal (2008:11) meyatakan bahwa: 

“Fraud terkait dengan perbuatan curang yang merugikan organisasi atau pihak 

lain”.  

Untuk melaksanakan terhadap pencegahan terhadap terjadinya kecurangan, 

maka harus mengetahui jenis-jenis kecurangan dalam buku kecurangan audit yang 

diterbitkan Tim Penyusun, Yayasan Pendidikan Audit Internal (2008:11) yaitu: 

1. Employee embezzlement atau occupational fraud 

Kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya 

dalam organisasi. 

2. Management fraud 

Kecurangan yang dilakukan manajemen, biasanya dengan melakukan 

penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi 

atau perusahaan. 

3. Investment scam  

Kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk 

menanamkan uangnya pada suatu bentuk investor untuk menanamkan 

uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil 

investasi yang berlipat dalam waktu cepat. Untuk meyakinkan investor, 

pada awal mulai investasi investor diberikan hasil seperti yang dijanjikan, 

tetapi pada waktu kemudian macet. 
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4. Vendor fraud  

Kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual 

barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan 

kwalitasnya atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun pembeli 

telah membayar, korbannya adalah pembeli. 

5. Customer fraud  

Kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan. Pembeli tidak/kurang 

membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual. 

6. Computer fraud 

Kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, file, 

data, sistem operasi, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan 

kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi. 

 Audit internal yang tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan 

pengendalian internal dapat menimbulkan masalah dan kerugian bagi perusahaan. 

Salah satu fraud yang biasanya terjadi yaitu pada proses pengadaan barang, yaitu 

penggelembungan (mark-up) harga, manipulasi anggaran, adanya kebocoran 

informasi, dan lain sebagainya.  (Risa Refina Pratiwi, 2011:29)  

 Untuk menangani fraud penggelapan barang, diperlukan upaya yang 

sistematis dan terintegrasi dalam strategi investigatif dan strategi preventif. Strategi 

investigatif memang akan terlihat berhasil dalam memberantas korupsi, namun dalam 

jangka panjang strategi ini akan mendorong kondisi yang kontra produktif dalam 
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kegiatan pembangunan. Hal ini perlu diatasi dengan mengedepankan strategi 

preventif. (Hermiyetti, 2010:3).  

      Berdasarkan logika di atas maka audit internal memiliki peranan dalam 

pencegahan kecurangan, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: (Gambar 1.2)   

                                            Gambar 1.2 

                                        Kerangka Penilitian 

  

 AuditInternal                                         Pencegahan Kecurangan 

 

        Dimensi:                                                            Dimensi: 

1. Independensi                                             1. Syarat penemuan fraud 

2. Kemampuan Profesional                          2. Ruang lingkup fraud auditing 

3. Lingkup pekerjaan                                   3. Pendekatan audit            

4. Pelaksanaan kegiatan                              Sumber: Tunggal, 2005 

Pemeriksaan 

5. Manajemen bagian audit 

       Sumber: Hery, 2010 

 

 

 

 

                                               Hipotesis Penelitian 

Audit Internal berpengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan (fraud). 
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Peranan antara audit internal dalam masalah kecurangan dalam suatu perusahaan 

sangat berkaitan. Dengan adanya audit internal dalam sebuah perusahaan dipercaya 

dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi 

serta mencegah terjadinya fraud. Walaupun audit internal merupakan pihak yang 

memilki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun audit 

internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya fraud. 

Menurut Albert dalam bukunya Fraud Examination (2003:96) menyatakan bahwa : 

“Fraud is reduce and often prevented (1) by creating a culture honesty, 

openness, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit 

fraud” 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fraud itu dapat 

di kurangi bahkan dicegah dengan cara membudayakan iklim kejujuran, keterbukaan, 

saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan fraud dapat dilakukan 

dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud, misalkan 

menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan fraud akan mendapat sanksi setimpal.  

Internal auditor harus bertindak secara proaktif dalam mencegah dan 

mendeteksi terjadinya kecurangan dengan menelaah dan menilai kebaikan, memadai 

tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern 

dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang 

efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal, memastikan ketaatan terhadap 

kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, 

memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi 

dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan 
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penyalahgunaan, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen, serta menyarankan perbaikan-

perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

Untuk menjalankan fungsi audit internal ada tiga proses tahapan yang harus 

dijalankan yaitu verifikasi, investigasi, dan pelaporan. Pertama audit internal 

melakukan verifikasi yang paling mendasar yaitu memeriksa apakah semua aktivitas 

telah memiliki standar operating procedure (SOP), jika sudah ada prosedur, maka 

internal auditor melakukan verifikasi lanjutan yaitu dengan membandingkan prosedur 

yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan. Kedua audit internal melakukan 

investigasi yaitu aspek atau elemen yang belum patuh terhadap aturan dan prosedur 

(yang masuk dalam list follow up) ditindaklanjuti dengan tindakan investigasi untuk 

mengetahui mengapa terjadi penyimpangan, mengapa belum memenuhi standar, 

apakah factor orang, lingkungan atau system pengendalian internal (SPI)-nya yang 

tidak dirancang dengan baik sehingga perlu perubahan. Ketiga audit internal 

melakukan pelaporan, apapun hasil verifikasi dan investigasi dituangkan ke dalam 

laporan hasil audit untuk dilaporkan, yang selanjutnya dibahas di dalam rapat audit 

committee.  

Internal auditor barada dalam posisi yang penting untuk memonitor secara 

terus menerus struktur pengendalian intern perusahaan melalui identifikasi dan 

deteksi atas tanda-tanda (red flags) yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan. 
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Internal auditor berada pada posisi yang tepat untuk memahami seluruh aspek tentang 

struktur organisasi, tempat pelatihan yang tepat, pemahaman mereka tentang sumber 

daya manusia yang ada, memahami kebijakan dan prosedur operasi, dan memahami 

kondisi bisnis dan lingkungan pengendalian intern yang memungkinkan untuk 

mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda atau gejala (symptom ataupun red flag) 

kemungkinan terjadinya kecurangan. 

Para internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan diatur 

secara jelas dalam kewenangan pelaporan dan standar profesi. Komisi Treadway (the 

Treadway Commision, 1987) merekomendasikan bahwa internal auditor harus 

berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Demikian pula dalam 

pernyataan standar internal audit mensyaratkan bahwa internal auditor harus berperan 

aktif dalam mencegah dan mendetesi kecurangan dengan mengidentifikasi tanda-

tanda kemungkinan terjadinya kecurangan, menginvestigasi gejala kecurangan dan 

melaporkan temuannya pada komite audit atau kepada tingkat manajemen yang tepat. 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Jasmine Azizah Puteri, 2015 dengan 

judul peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan, studi kasus pada PT Bank 

Permata Tbk bahwa variable X (Audit Internal) terbukti berpengaruh terhadap 

variable Y (Pencegahan Kecurangan). Sedangkan menurut hasil penilitian Viga 

Ardhika, 2014 dengan judul Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan, 

studi kasus pada PT PLN Jawa Barat dan Banten Tbk. bahwa variable X (Audit 

Internal) terbukti berpengaruh terhadap variable Y (Pencegahan Kecurangan). 
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Sedangkan menurut SPAI (2004:65) bahwa audit internal bertanggung jawab untuk 

membantu pencegahan fraud dengan jalan melakukan pengujian kecukupan dan 

keefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh 

risiko yang potensial telah diidentifikasi. Sehubung dengan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan ternyata ada pengaruh yang kuat antara peranan audit 

internal dalam pencegahan kecurangan. 

 

 

 

 


