
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya kasus pelanggaran akuntansi yang  terjadi baik di dalam negeri  

maupun  di  luar  negeri mencerminkan  bahwa  sikap  profesional  dan  perilaku  etis  

para  akuntan  masih  buruk.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  membuat  timbulnya  

kerugian  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan.  Seorang  akuntan  seharusnya  

menjadi  sumber  informasi  terpercaya  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun.  

Namun  kasus  pelanggaran-pelanggaran  akuntansi  tersebut  justru membuat citra 

seorang akuntan tercoreng. 

Kecurangan (Fraud) yang terjadi dilingkungan perusahaan masih sering 

terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan 

oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi juga dilakukan oleh jajaran direksi (top 

management) baik secara individual ataupun secara bersama sama. Kecurangan 

mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan 

perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. 

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu 

organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang di luar organisasi tersebut (SPAI, 

2004:63). 

Pada dasarnya, mendeteksi kecurangan dan evaluasi adalah salah satu tugas 

dari seorang internal auditor tetapi semua pihak yang terlibat dalam organisasi juga 
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berperan dalam hal itu. Seorang  internal  auditor adalah  suatu  profesi  yang  

memiliki  pengaruh penting di suatu perusahaan. Karena internal auditor bertindak 

sebagai penilai independen  untuk  menelaah  operasional  perusahaan  dengan  

mengukur  dan mengevaluasi  kecukupan  kontrol  serta  efisiensi  dan  efektivitas  

kinerja perusahaan  (Sawyer, 2005:8) 

Salah satu bentuk pengendalian internal dalam mencegah dan mengungkap 

tindak kecurangan dalam suatu perusahaan yaitu dengan diterapkannya 

whistleblowing. Whistleblowing merupakan  cara  yang  tepat  untuk  mencegah  

terjadinya kasus pelanggaran-pelanggaran akuntansi. Whistleblowing menurut KNKG 

di  dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan 

pelanggaran  atau  perbuatan  yang melawan  hukum,  tidak  etis/tidak bermoral atau  

perbuatan  lain  yang  dapat  merugikan  organisasi  atau  pemangku kepentingan, 

yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan  organisasi  

atau  lembaga  lain  yang  dapat  mengambil  tindakan  atas pelanggaran  tersebut.  

Sedangkan  seseorang  yang melakukan  whistleblowing disebut pelapor pelanggaran 

atau whistleblower (Sagara, 2013). 

Whistleblowing  merupakan  sebuah  proses  kompleks  yang  melibatkan 

faktor  pribadi  dan  organisasi.  Kebanyakan  penelitian  menunjukkan  bahwa  

karyawan  yang  lebih  tua  dan  lebih  berpengalaman memliki  kecendurungan yang 

lebih tinggi untuk melakukan whistleblowing. Hal itu dikarenakan makin 

berpengalaman  seseorang  maka  makin  berkomitmenlah  mereka  kepada organisasi  

tempat  mereka  bekerja  (Sagara, 2013). 
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Salah  satu  contoh whislteblower  adalah  Cynthia Cooper. Cooper  adalah 

seorang  internal auditor yang mengungkapkan skandal Worldcom pada tahun 2002. 

Tindakan berani Cooper mencerminkan bahwa memang seharusnya seorang internal 

auditor berani menjadi seorang whistleblower yang mengungkapkan pelanggaran di 

perusahaannya. Cooper bertindak profesional dalam pengungkapan skandal tersebut. 

Dia mengetahui resiko yang akan diterimannya di kemudian hari. Namun Cooper 

bertindak sebagaimana seharusnya seorang internal auditor bekerja (Sari, 2014). 

Perusahaan yang menerapkan whistleblowing system pada umumnya adalah 

perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Di 

Indonesia khususnya adalah perusahaan- perusahaan BUMN yang telah menerapkan 

sistem pelaporan pelanggaran atau dikenal dengan whistleblowing system. Banyak 

kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan BUMN salah satunya adalah 

kecurangan yang terjadi di PT Bio Farma sebelum diterapkannya whistleblowing 

system. Pada tahun 2008 dan 2009 BPK mencatat, beberapa pengadaan barang dan 

jasa Bio Farma tahun 2008 dan 2009 senilai Rp 9,21 miiar yang tidak dapat diyakini 

kewajaran harganya. Untuk itu, BPK telah merekomendasikan agar PT Biofarma 

merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prosedur 

perusahaan dan memberikan sanksi kepada divisi logistik yang tidak melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa yang sesuai (Prasetyo, 2012). 

Fenomena yang terjadi di PT Bio Farma yang diungkapkan oleh Kepala Biro 

Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri BPK (Arief, 2011). PT Bio Farma diduga 

melakukan kecurangan karena adanya pengeluaran yang tidak wajar mengenai 
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pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB). BPK menilai PT Bio Farma telah 

melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang wajib dilaksanakan 

BUMN, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 

kewajaran. Pengeluaran sebesaar 1.7 Milyar dianggap tidak wajar oleh BPK karena 

tidak adanya pertanggungjawaban pengeluaran biaya beserta rincian pengeluaran 

yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat tersebut. Dalam hal ini BPK 

mencurigai, adanya aliran-aliran dana liar dalam pengurusan status tanah tersebut. 

BPK merekomendasikan dua hal kepada PT Bio Farma. Pertama, Komisaris dan 

Direksi PT Bio Farma harus mempertanggungjawabkan pengurusan setifikat HGB 

melalui notaris dengan biaya sebesar Rp 1,7 miliar yang tidak didukung bukti dari 

Badan Pertanahan Nasional kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua, Direksi 

PT Bio Farma mengembalikan kelebihan biaya pengurusan sertifikat HGB sebesar 

selisih jumlah yang dibayarkan, dikurangi biaya pengurusan resmi ke BPN dan fee 

Notaris. 

Banyaknya indikasi kecurangan yang terjadi di PT Bio Farma maka PT Bio 

Farma melakukan pemetaan resiko kecurangan yang dapat terjadi. Pada tahun 2013, 

berdasarkan hasil pemetaan risiko dari seluruh Unit Risiko (62 Bagian) telah 

terindentifikasi 9 (sembilan) risiko terbesar yang menjadi risiko korporat salah 

satunya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa.  

PT Bio Farma telah mengeluarkan kebijakan penerapan sistem pelaporan 

pelanggaran  dalam rangka untuk meningkatkan penerapan dan penegakan tata kelola 

Perusahaan yang baik  (Good  Corporate  sebagaimana yang diatur dalam Keputusan 
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Direksi PT Bio  Farma  (Persero)  Nomor:  01026/DIR/II/2013  tanggal  22  Februari  

2013. Kebijakan penerapan  sistem  pelaporan  pelanggaran  (whistleblowing  system)  

ini  sebagai  bagian dari pengendalian Perusahaan dalam mencegah Kecurangan 

(Fraud). 

Penelitian terdahulu mengenai whistleblowing system dilakukan oleh Yusar 

Sagara (2014) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Internal Auditor terhadap 

Intensi Melakukan Whistleblowing” studi empiris di Perusahaan Perbankan Nasional 

dengan hasil Profesionalisme Internal Auditor berpengaruh terhadap intensi 

melakukan whistleblowing yaitu sebesar 74.4%. Penelitian lainnya dilakukan oleh  

Irvandly Pratana Libramawan (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Whislteblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan” studi survey di PT. Coca-

Cola Amatil Indonesia SO Bandung). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan 

besarnya penerapan whistleblowing system dalam memberikan kontribusi pengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan masih 

terdapat beberapa karyawan yang masih ragu bahwa adanya penerapan 

whistleblowing system akan memberikan kemudahan dalam menyampaikan 

pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 

Berdasarkan fenomena disertai penelitian sebelumnya dan penjelasan PT Bio 

Farma yang telah menerapkan kebijakan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing 

System), penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sama berjudul  “Pengaruh 

Auditor Internal dalam Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan 

Kecurangan” studi kasus di PT Bio Farma Bandung. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya makan identifikasi dari 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana auditor internal menerapkan whistleblowing system di PT. 

Bio Farma 

2. Bagaimana upaya pencegahan kecurangan di PT Bio Farma. 

3. Seberapa besar pengaruh auditor internal dalam penerapan 

whistleblowing sytem terhadap pencegahan kecurangan di PT Bio Farma 

1.3 Tujuan Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh auditor internal dalam penerapan 

whistleblowing system di PT Bio Farma. 

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan kecurangan di PT Bio Farma. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh auditor internal dalam 

penerapan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan di PT 

Bio Farma 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam bidang yang diteliti, 

khususnya mengenai pengaruh auditor internal dalam penerapan 

whisteblowing system terhadap pencegahan kecurangan. 

b. Pihak  perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perusahaan untuk mencegah 

kecurangan yang akan terjadi melalui penerapan whisteblowing system yang 

dilakukan auditor internal dengan baik. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu 

serta referensi khususnya untuk mengkaji topik – topik yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

penelitian di lakukan di PT. Biofarma yang berlokasi di Jalan Pasteur No.28 

Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015 sampai selesai. 


