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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Internal 

Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu 

perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, 

dan penyelewengan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengendalian internal 

yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan 

telah tercapai. 

Arens, et al.  (2010:315) pengertian pengendalian internal sebagai berikut: 

“Internal control is a process designed to provide reasonable assurance 

the achievement of management’s objectives in the following categories: 

a. Reliability of financial reporting, 

b. Effectiveness and efficiency of operations, 

c. Compliance with applicable laws and regulation.” 

 

 Dari definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa pengendalian intern 

ditekankan pada konsep-konsep dasar sebagai berikut: 

a. Pengendalian inter merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan 

suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Pengendalian intern dilakukan oleh manusia. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari pedoman kebijaksanaan dan formulir, namun dijalankan 

oleh orang dari setiap jenjang organisasi. 
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c. Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan direksi 

perusahaan. 

d. Pengendalian intern disesuaikan dengan pencapaian tujuan di dalam kategori 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi yang saling melengkapi. 

 

2.2 Audit Internal 

Definisi audit internal semakin berkembang. Audit internal yang modern 

fungsinya tidak lagi terbatas hanya di bidang pemeriksaan finansial, tetapi sudah 

meluas ke bidang lain seperti manajemen audit, audit lingkungan hidup, sosial 

audit, audit investigasi, compliance audit. Berikut ini pengertian Audit Internal: 

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) 

Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk mengujji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan. 

 

Menurut The Institute of Internal Auditors (Arens, 2008:9) 

 

“Internal auditing is an independent objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations. It 

helps an organizations accomplish its objecyives by bringing a systematic, 

discliplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes.” 

 

Menurut Sukrisno Agoes (2012:204) 

 

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh bagian internal audit perusahaan, 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. 

Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar 
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modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investigasi, dan lain-

lain. 

 

Dari pengertian-pengertian Internal Auditing di atas, dapat disimpulkan 

bahwa audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui 

suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses 

governance. Menurut Ismanto (2011:2) untuk mencapai tujuan tersebut, internal 

auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 

1. 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 tidak terlalu mahal. 

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 efektifitas. 
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Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

internal auditor memiliki peranan dalam : 

1. Pencegahan Kecurangan (fraud prevention) 

2. Pendeteksian Kecurangan (fraud detection) 

3. Penginvestigasian Kecurangan (fraud investigation). 

2.3 Pengertian Sistem 

Menurut Jogianto (2005:1) mendefinisikan sistem dalam dua pendekatan. 

Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan 

sistem sebagai berikut:  

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.” 

 

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya 

mendefinisikan sistem sebagai berikut:  

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.” 

 

Menurut  Agus Mulyanto (2009:2) mendefinisikan sistem dalam bidang 

informasi sebagai: 

“Sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama, untuk 

mencapai tujuan bersama dengan menerima proses input serta 

menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

elemen-elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. 
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2.4 Pengertian Whistleblowing 

Whistleblowing merupakan tindakan memberitahu kepada organisasi 

tentang perbuatan yang bersalah atau tidak beretika yang mempunyai nilai moral 

rendah, berbahaya, tidak diingini serta dapat mempengaruhi terjadinya tindakan 

tertentu. Whistleblowing dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu whistleblowing internal 

dan whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal terjadi ketika seorang 

karyawan mengetahui tindakan kecurangan kemudian melaporkan kecurangan 

tersebut kepada atasannya. Whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang 

karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu 

membocorkannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan 

masyarakat (Keraf, 2008:172). 

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. Pengungkapan ini umumnya 

dilakukan secara rahasia (confidential). 

Menurut Johnson, (2003:3-4) whistleblowing didefinisikan sebagai: 

 

“Whistleblowing is a distinct form of dissent. There is an agreed-upon 

definition that has four component parts: (1) An individual acts with the 

intention of making information public; (2) the information is conveyed to 

parties outside the organization who make it public and a part of the 

public record; (3) the information has to do with possible or actual 

nontrivial wrongdoing in an organization; and (4) the person exposing the 
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agency is not a journalist or ordinary citizen, but a member or former 

member of the organization.”  

  

Maksud dari kutipan di atas bahwa whistleblowing merupakan bentuk 

yang berbeda dari perbedaan pendapat. Terdapat empat komponen definisi yang 

disepakati yaitu: (1) Tindakan individu dengan tujuan membuat informasi publik; 

(2) informasi yang disampaikan kepada pihak luar organisasi yang membuatnya 

terungkap dan merupakan bagian dari catatan publik; (3) informasi yang berkaitan 

dengan kemungkinan atau sebenarnya kesalahan dalam suatu organisasi; dan (4) 

seseorang mengungkap badan bukan wartawan atau warga biasa, tapi seorang 

anggota atau mantan organisasi. 

Whistleblowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia 

perusahaan. Akan tetapi keduanya tidak sama. Rahasia perusahaan adalah sesuatu 

yang confidential dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak 

menyangkut efek yang merugikan apa pun bagi pihak lain, serta apabila diungkap 

memang akan mempunyai dampak yang merugikan perusahaan, terutama 

merusak nama baik perusahan (Keraf, 2008:172). 

 

2.4.1 Whistleblowing System 

Pengendalian internal di suatu perusahaan, untuk mencapainya tidak 

terlepas dari penerapan whistleblowing system (Semendawai dkk, 2011:69). 

Sistem ini didesain tak hanya sebagai salah satu upaya untuk mencegah fraud, 

namun juga dapat digunakan untuk mendeteksi suatu tindakan pelanggaran dan 

kejahatan di suatu perusahaan, serta memperkuat praktik Good Corporate 
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Governance (tata kelola perusahaan). Sistem ini akan menyediakan sarana dan 

prasarana serta regulasi untuk mendukung pengungkapan tindak pelanggaran atau 

pengungkapan adanya perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya dilaporkan 

kepada pimpinan organisasi atau kepada penegak hukum. Penerapan 

whistleblowing system yang efektif akan mewujudkan mekanisme deteksi dini 

atas kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat 

ditangani secara internal terlebih dahulu sebelum meluas.  Deteksi dini tersebut 

juga berfungsi untuk mengurangi risiko dan kerugian yang dihadapi organisasi 

akibat penyimpangan yang terjadi (www.hukumonline.com). 

Whistleblowing System menurut Komite Nasional Kebijkaan Governance 

(KNKG) di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah bagian dari 

sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan 

kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance. 

Whistleblowing System juga dapat didefinisikan sebagai: 

“The prim objective of any corporate whistleblowing system is to secure 

and control potentially sensitive information that, if disclosed to legal 

authorities or to third parties, could endanger the company's interest.” 

(Brown, 2014:341). 

 

Maksud dari kutipan di atas bahwa whistleblowing system merupakan 

tujuan formal dari setiap perusahaan untuk mengamankan dan mengendalikan 

informasi yang sensitif, jika diungkapkan kepada otoritas hukum atau pihak ketiga 

bisa membahayakan kepentingan perusahaan. 
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Menurut Komite Nasional Kebijkaan Governance (2008:6) sasaran 

whistleblowing system sendiri adalah: 

“1.  Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-

hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, 

termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi; 

2. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-

laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas 

pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin 

keamanannya; 

3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor 

dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal; 

4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini; 

5. Meningkatkan reputasi perusahaan.” 

 

2.4.2 Manfaat Whistleblowing System 

Menurut Komite Nasional Kebijkaan Governance (2008:2) manfaat dari 

penyelenggaraan Whistleblowing System yang baik antara lain adalah: 

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi 

perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman; 

2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin 

meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena 

kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif; 

3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas 

kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran; 

4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara 

internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran 

yang bersifat publik; 
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5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik 

dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi; 

6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran; 

7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan 

(stakeholders), regulator, dan masyarakat umum; dan 

8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area 

kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, 

serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. 

 

2.4.3 Efektivitas Whistleblowing System 

Suatu program Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dikatakan efektif bila 

dapat menurunkan jumlah pelanggaran akibat diterapkannya program 

whistleblowing system selama jangka waktu tertentu. Menurut Komite Nasional 

Kebijkaan Governance (2008:22) efektifitas penerapan whistleblowing system 

antara lain tergantung dari: 

1. Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui 

adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya. 

a. Peningkatan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim 

keterbukaan. 

b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat 

dan pentingnya program whistleblowing system. 
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c. Tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak 

melalui jalur manajemen yang biasa. 

d. Kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran. 

e. Adanya jaminan kerahasiaan (confidentially) pelapor. 

2. Sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh 

pelapor pelanggaran. 

a. Kebijakan yang harus dijelaskan kepada seluruh karyawan terkait 

dengan perlindungan pelapor. 

b. Direksi harus menunjukkan komitmen dan kepemimpinannya untuk 

memastikan bahwa kebijakan ini memang dilaksanakan. 

3. Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar 

perusahaan, bila manajemen tidak mendapatkan respon yang sesuai. 

a. Kebesaran hati Direksi untuk memberikan jaminan bahwa hal tersebut 

tidak menjadi masalah. 

b. Manajemen berjanji untuk menangani setiap laporan pelanggaran 

dengan serius dan benar. 

 

2.4.4 Whistleblower 

Whistleblower adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau 

pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu 

tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. 

Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar 
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hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau 

kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan 

kerja, dan masih banyak lagi (www.wikipedia.org). 

Menurut UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

mendefinisikan Whistleblower yaitu, orang yang memberikan informasi kepada 

penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan menurut 

komisi pemberantasan korupsi (KPK) Whistleblower adalah seseorang yang 

melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di 

dalam organisasi tempat ia bekerja, dan ia memiliki akses informasi yang 

memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. 

Para whistleblower adalah  pihak yang tidak berdaya bahkan 

terbuka/rawan untuk diancam balik. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap 

pengadu ini harus bisa dijamin. Jaminan paling baik adalah perlindungan terhadap 

jati dirinya, tidak hanya melalui keterbukaan untuk menerima pengaduan secara 

anonim, melainkan penjagaan informasi tentang jati diri dalam lembaga 

pengelolaan pengaduan sendiri (Wijayanto, 2010:211). 

Menurut Kurt, et al. (2009:8-24) menyatakan sebagai berikut: 

“Whistleblower hotlines-As noted earlier in this chapter, tips are the most 

common method of fraud detection. Hotlines allow individuals to report 

their concerns about suspicious activities and remain anonymous. 

Whistleblower hotlines are frequently operated by third parties to make it 

easier for people to report matters whithout fear of reprisal. Broad 

awareness of a hotline can serve as a deterrent since potential fraud 

perpetrators realize it is easy for individuals to report their suspicious.” 

 

http://www.wikipedia.org/
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Maksud dari kutipan terdahulu bahwa whistleblower merupakan suatu 

metode yang paling umum digunakan untuk mendeteksi kecurangan serta sarana 

yang memungkinkan individu untuk melaporkan kekhawatiran mereka tentang 

kegiatan yang mencurigakan yang terjadi di dalam perusahaan dan tetap anonim. 

Whistleblower sering dioperasikan oleh pihak ketiga untuk membuatnya lebih 

mudah bagi orang untuk melaporkan masalah tanpa takut akan pembalasan. 

Kesadaran yang luas dari hotline dapat berfungsi sebagai pencegah karena pelaku 

kecurangan dapat dengan mudah dilaporkan individu yang mengetahui untuk 

melaporkan kecurigaan mereka. 

Menurut Komite Nasional Kebijkaan Governance (2008:2) pelapor 

pelanggaran (whistleblower) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak 

internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal 

(pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor selayaknya memberikan bukti, 

informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, 

sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.  

 

2.4.5 Syarat seorang Whistleblower Mendapat Perlindungan 

Whistleblower dapat dikatakan sebagai saksi atau pengungkap fakta.  

Apabila whistleblower sudah melaporkan ke lembaga yang berwenang, seorang 

whistleblower perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik itu 

meliputi adanya jaminan perlindungan terhadap aksi balas dendam, seperti 

pemecatan. Laporan whistleblower pun perlu dilindungi dan ditindaklanjuti oleh 
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otoritas yang berwenang di perusahaan tersebut. Penanganan terhadap orang yang 

dituduhkan perlu dipertimbangkan. Penerima laporan perlu berkonsultasi dengan 

penasihat hukum sebelum mengambil langkah atau tindakan yang lebih jauh, 

terutama langkah hukum atas semua informasi terkait laporan yang ditangani. 

Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah tetap menjadi pegangan penting 

sehingga tidak merugikan banyak pihak (Semendawai dkk, 2011:26). 

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi 

dan korban menyebutkan hak saksi dan korban sebagai berikut: 

“1. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya. 

2. Mendapat kesempatan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya. 

3. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan. 

4. Jaminan dalam memberikan keterangan tanpa tekanan. 

5. Mendapat penerjemah. 

6. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 

7. Mendapatkan informasi perkembangan kasus. 

8. Mendapat penasihat hukum. 

9. Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan. 

10. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

11. Mendapat identitas baru dan mendapatkan kediaman baru yang aman dan 

nyaman. 

12. Akan mendapat penggantian biaya transport sesuai kebutuhan dan bantuan 

biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 

13. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 

maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya.” 
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Untuk mendapatkan pelayanan perlindungan, pemohon harus mengikuti 

syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, syarat-syarat itu antara lain: 

“1. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan 

perlindungan saksi dan korban. 

2. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam 

proses peradilan. 

3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan 

dengan keselamatannya. 

4. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara 

apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada 

dalam perlindungan LPSK. 

5. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada 

siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; 

6. dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.” 

 

Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi, seorang saksi 

yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan 

pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah meyakinkan bersalah, tetapi 

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana 

yang akan dijatuhkan. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

no.4 tahun 2011 tentang perlakuaan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku 

yang bekerjasama didalam perkara tindak pidana tertentu point 8 menyebutkan 

apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan 

perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor didahulukan dibanding 

laporan dari terlapor. Itulah bentuk perlindungan hukum bagi Whistleblower. 
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2.4.6 Praktik Whistleblowing System 

a. Komitmen Pimpinan Tertinggi Perusahaan dan Karyawan 

Whistleblowing system dalam prakteknya diperlukan adanya 

pernyataan komitmen kesediaan dari seluruh karyawan untuk 

melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut 

untuk berpartisipasi aktif dan ikut melaporkan bila menemukan adanya 

pelanggaran. Secara teknis, pernyataan ini dapat dibuat tersendiri, atau 

dĳadikan dari bagian perjanjian kerja bersama, atau bagian dari pernyataan 

ketaatan terhadap pedoman etika perusahaan. Sementara itu, perusahaan 

juga harus memiliki komitmen untuk membuat kebĳakan untuk 

melindungi pelapor. Kebĳakan ini harus dinyatakan secara tegas, sehingga 

para karyawan atau pelapor dari luar dapat melaporkan tanpa dihantui rasa 

takut dipecat atau diberi sanksi tertentu. Selain itu kebĳakan ini juga dapat 

menjelaskan maksud dari perlindungan tersebut adalah untuk mendorong 

terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor 

maupun keluarganya (Semendawai dkk, 2011:72). 

b. Komitmen Pimpinan Tertinggi Perusahaan untuk melindungi dan 

menindaklanjuti laporan Whistleblower 

Laporan-laporan dari para whistleblower tersebut tidak hanya 

dibiarkan, tetapi ditindaklanjuti dengan penelitian dan investigasi. Bahkan 

dalam kondisi tertentu perusahaan berkomitmen untuk melindungi 
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whistleblower jika mengancam jiwa, harta benda dan pekerjaannya 

(Semendawai dkk, 2011:72). 

c. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran 

1. Infrastruktur dan Mekanisme Penyampaian Laporan 

Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk 

menyampaikan laporan pelanggaran, baik itu berupa email dengan 

alamat khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian Information 

Technology (IT) perusahaan, atau kotak pos khusus yang hanya boleh 

diambil oleh petugas Whistleblowing System, ataupun saluran telepon 

khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus pula. Informasi 

mengenai adanya saluran ini dan prosedur penggunaannya haruslah 

diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Begitu pula bagan 

alur penanganan pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan 

secara meluas, dan terpampang di tempat-tempat yang mudah 

diketahui oleh karyawan perusahaan. (KNKG, 2008:17) 

2. Kerahasiaan (Confidentiality) dan Perlindungan Pelapor 

Kerahasiaan identitas pelapor adalah penting untuk dĳaga dalam 

sistem ini. Informasi dan identitas pelapor pelanggaran dibatasi hanya 

pada petugas perlindungan pelapor dan berkasnya disimpan di tempat 

yang aman. Selain jaminan kerahasiaan identitas pelapor, perusahaan 

juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perlindungan 

terhadap pelapor (Semendawai dkk, 2011:74). 
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3. Kekebalan Administratif 

Perusahaan mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk 

berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini 

dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif 

kepada pelapor yang beritikad baik (Semendawai dkk, 2011:74). 

4. Komunikasi dengan Pelapor 

Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui satu petugas, 

yaitu petugas Perlindungan Pelapor yang menerima laporan 

pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh 

informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah 

dapat ditindaklanjuti atau tidak (KNKG, 2008:18). 

5. Investigasi 

1) Pelaksanaan Investigasi 

Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui satu petugas, 

yaitu petugas Perlindungan Pelapor yang menerima laporan 

pelanggaran. Semua laporan mengenai pelanggaran akan dilakukan 

investigasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk sedapat mungkin 

mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau 

bahkan sebaliknya, ditemukan tidak cukup bukti untuk mendukung 

dilakukan tindak lanjut. 
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2) Prinsip Pelaksanaan Investigasi 

Pelaksanaan investigasi, hendaknya dilaksanakan dengan 

mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Investigasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi sumber daya 

yang disediakan, sehingga prinsip pengelolaan proyek terkait 

dengan sasaran, waktu dan biaya harus digunakan. Karenanya 

sasaran dan tahapan proses investigasi harus dinyatakan secara 

jelas; 

b) Proses investigasi ini harus terbuka terhadap kemungkinan 

review secara administratif, operasional dan yudisial. Maka, 

rekam jejak investigasi (audit trail) harus terdokumentasi 

dengan baik, sehingga dapat ditinjau ulang proses investigasi 

terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-

keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung; 

c) Pengelolan proses investigasi harus cukup fleksibel. 

Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak 

mengambang, pendekatan secara multi disiplin kalau perlu 

harus digunakan. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak 

dapat dilaksanakan, mungkin perlu dicari solusi yang 

kompromistis dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa 

kehilangan sasaran dan tujuan. Dalam kondisi semacam ini 
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mungkin diperlukan pendapat ahli dari eksternal (KNKG, 

2008:20). 

6. Mekanisme Pelaporan 

Mekanisme pelaporan internal sistem pelaporan pelanggaran dirancang 

sedemikian rupa, sehingga dapat memastikan bahwa: 

1) Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah 

tertangani dengan baik. 

2) Pelanggaran yang berulang dan sistemik telah dilaporkan kepada 

pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

perbaikan, misalnya pelanggaran di bidang pengadaan barang dan 

jasa dilaporkan kepada direktur umum yang membawahi bagian 

pengadaan (Semendawai dkk, 2011:75). 

 

2.5 Pengertian Kecurangan (Fraud) 

Menurut Black Law Dictionary mendefinisikan fraud sebagai berikut: 

“A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a 

material fact to induce another to act to his or her detriment; is 

usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it 

may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without 

belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising 

from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or 

reckless misrepresentation made to induce another to act to his or 

her detriment.” 
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Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2008:3) 

mendefinisikan fraud sebagai berikut: 

“Suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (illegal 

acts) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, 

misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (mislead) 

untuk keuntungan pribadi/kelompok secara tidak frair, baik secara 

langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.” 

 

Menurut The Institute of Internal Auditors (2009:4) mendefinisikan 

fraud sebagai berikut: 

“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation 

of trust. These acts not dependent upon the threat of violence or 

physical force. Frauds are perpetrated by parties and 

organizations to obtain money, property, or services; to avoid 

payment or loss of services; or to secure personal or business 

advantage.” 

 

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap tindakan illegal 

ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. 

Tindakan ini tidak tergantung pada anacaman kekerasan atau kekuatan 

fisik. Penipuan yang dilakukan oleh suatu pihak dan organisasi untuk 

memperoleh uang, properti, atau layanan; untuk menghindari pembayaran 

atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau 

bisnis. 

Menurut Kurt, et al. (2009:8-6) pengertian fraud adalah sebagai 

berikut: 

“Fraud is any intentional act or omission designed to deceive 

others, resulting in the victim suffering a loss and/or the 

perpetrator achieving a gain.” 
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Maksud fraud dari kutipan tersebut adalah setiap tindakan yang 

disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga 

korban megalami kerugian dan/atau pelaku mendapat keuntungan. Dari 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah suatu 

tindakan yang melanggar hukum dan diakukan secara sengaja untuk 

memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain. 

 

2.5.1 Faktor-Faktor Terjadinya Fraud 

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Arens, et al. (2008:432) 

terdapat tiga faktor seseorang melakukan fraud yang dikenal sebagai fraud 

triangle, yaitu: 

1. Insentif/Tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif 

atau tekanan untuk melakukan kecurangan. 

2. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau 

pegawai untuk melakukan kecurangan. 

3. Sikap/Rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai 

etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan 

tindakan yang tidak jujur. 
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Gambar 2.1 

Fraud Triangle 

 

Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong 

terjadinya fraud adalah sebagai berikut: 

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan 

“celah” risiko. 

2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (common 

business sense) yang berlaku. 

3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap 

implementasi business process. 

4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku. 

2.5.2 Jenis-Jenis Fraud 

Menurut Association of Certified Fraud Examination (ACFE) dalam 

Tuanakotta (2007:96), mengkategorikan fraud dalam tiga kelompok, yaitu: 

“1. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

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. 

 

 

Intensif/Tekanan 
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2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Aset Misappropriation atau “pengambilan” asset secara illegal dalam 

bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun dalam istilah hukum, 

“mengambil” asset secara ilegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang 

dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau 

mengawasi asset tersebut disebut menggelapkan. Penyalahgunaan aset 

dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas 

persediaan dan aset lainnya, serta pegeluaran-pengeluaran biaya secara 

curang (fraudulent disbursement). 

 

3. Korupsi (Corruption) 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE. 

Korupsi di sini serupa tapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam 

ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia. Korupsi menurut  ACFE terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu 

pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian 

ilegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).” 

 

2.5.3 Pendetesian Fraud 

Menurut Valery G. Kumaat (2011:156) mendeteksi kecurangan (Fraud 

Detection) adalah sebagai berikut: 

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi 

awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus 

mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika 

pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah 

terlambat untuk berkelit).” 

 

 Pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula 

bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang 

timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua 

kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, 

sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik 

terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.   
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Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak 

sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh 

munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau 

perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan 

ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan 

tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan 

kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakterikstik yang 

bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut 

dinamakan Red flag (Fraud indicators). Meskipun timbulnya Red Flag tersebut 

tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun Red Flag ini biasanya 

selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis 

lebih lanjut terhadap Red flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk 

memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. (Amrizal, 2004:11-

12). 

 Menurut ACFE yang dikutip oleh Amrizal (2004:12) pendeteksian 

kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan adalah: 

“1.  Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat 

dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut: 

a) Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara item-item dalam Laporan Laba Rugi, Neraca, atau 

Laporan Arus Kas dengan menggambarkannya dalam persentase. 

b) Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-

persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode 

laporan. 

c) Analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai 

item dalam laporan keuangan. 
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2.   Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) 

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat 

banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian 

intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam 

melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat 

banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap 

kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat 

dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. 

i. Analytical review, suatu review atas berbagai akun yang mungkin 

menunjukkan ketidak biasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak 

diharapkan.  

ii. Statistical sampling, sebagaimana persediaan, dokumen dasar 

pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan 

ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada 

kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu 

daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif. 

iii. Site visit – observation, observasi ke lokasi biasanya dapat 

mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi 

tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi 

dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan 

adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. 

 

3.   Korupsi (Corruption) 

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari 

rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas 

dan menyampaikan complain ke perusahaan. Atas dugaan terjadinya 

kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau 

transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari 

karakteristik (Red flag) si penerima maupun si pemberi. Orang-orang yang 

menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya 

mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut: 

1. The Big Spender 

2. The Gift taker 

3. The Odd couple 

4. The Rule breaker 

5. The Complainer 

6. The Genuine need 

Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik 

(red flag) sebagai berikut: 

a) The Sleaze factor 

b) The too Succesful bidder 

c) Poor quality, higher prices 

d) The one-person operation 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity risk, yaitu 

resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan 

illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama 

baik/reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko 

tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pendeteksian. 

Dalam mengatasi tindakan kecurangan tidaklah cukup jika hanya melakukan 

pencegahan fraud saja. 

Fraud untuk dideteksi merupakan bukan perkara yang mudah, mengingat 

setiap pemikiran seseorang tidaklah sama dan tidak semua orang dapat diprediksi 

dengan tepat sekalipun seseorang yang diberikan kepercayaan. Perusahaan 

diharuskan untuk memperkuat pengendalian internal, karena dengan demikian 

dapat mempersempit terjadinya fraud yang akan merugikan perusahaan itu 

sendiri. Selain pengendalian internal yang harus diperkuat, ketentuan hukum juga 

diperlukan untuk mengendalikan perilaku-perilaku yang menyimpang sekaligus 

merugikan banyak pihak. Namun hukum di Indonesia tidak hanya terfokuskan 

terhadap fraud oleh karena itu penegakan hukum masih timpang dan berat 

sebelah. 
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 Fraud yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

pemicu terjadinya fraud yang sering disebut The Fraud Triangle diantaranya yaitu 

perceived need (pressure), rationalization, and perceived opportunity (Kurt, 

2009:8-11). 

 Peranan pihak internal perusahan sangatlah diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan visi serta misi perusahaan. Istilah whistleblower dalam bahasa 

Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana 

halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang 

meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Adapun 

pengertian whistleblower  menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang 

memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya 

suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. 

 Para whistleblower tentunya memerlukan adanya suatu sistem pelaporan 

serta perlindungan, sistem tersebut dikenal dengan whistleblowing system. Di 

Indonesia Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau whistleblowing 

system (WBS) diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

pada 10 November 2008. Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah 

paradigma pemikiran dan skema pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran dari 

peneliti dalam Gambar 2.2 dan 2.3  sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Paradigma Pemikiran 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Skema Pemikiran 

 

 

 

Perusahaan 

Kecurangan (Fraud) 

Whistleblowing System 

Whistleblower 

Pengendalian internal 

Pendeteksian fraud 

1. Menciptakan efektivitas 

pengendalian internal. 

2. Memperkuat mekanisme tata 

kelola organisasi. 

3. Menemukan indikator 

terjadinya fraud. 

4. Mengevaluasi indikator-

indikator fraud. 

Whistleblowing System 

(X) 

Pendeteksian Fraud 

(Y) 
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2.6.1 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti/Tahun Judul Hasil Penelitian 
Variabel 

Persamaan Perbedaan 

1 Nurasyid (2015) Analisis Efektivitas 

Whistleblowing 

System pada Bank 

BJB 

Sistem telah berjalan 

secara efektif serta 

masih terbatasnya 

karyawan untuk 

melaporkan 

pelanggaran selain 

pelanggaran 

gratifikasi. 

Persamaannya 

yaitu meneliti 

mengenai 

whistleblowing 

system. 

Perbedaannya 

terletak pada 

penelitian terdahulu 

yang hanya 

memfokuskan pada 

whistleblowing 

system, tanpa 

menyinggung 

tentang apa itu 

fraud. 

2 Libramawan (2014) Pengaruh 

penerapan 

whistleblowing 

system terhadap 

Pencegahan 

kecurangan pada 

PT Coca-Cola 

Amatil Indonesia 

SO Bandung 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

penerapan 

whistleblowing system 

merupakan salah satu 

bentuk dari 

pengendalian internal 

perusahaan dalam 

meminimalisir dan 

menekan risiko yang 

mungkin terjadi serta 

memberikan 

konstribusi pengaruh 

terhadap pencegahan 

kecurangan tidak 

terlalu besar. 

Persamaannya 

yaitu meneliti 

mengenai 

pengaruh 

whistleblowing 

system. 

Perbedaannya 

terletak pada 

variabel dependen 

yang digunakan 

yaitu pada 

penelitian terdahulu 

menggunakan 

variabel dependen 

pencegahan fraud, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel dependen 

pendeteksian fraud. 

3 Wulandari (2014) Peran Audit 

Internal terhadap 

Pendeteksian 

Kecurangan pada 

Perusahaan Daerah 

Air Minum 

Tirtawening Kota 

Bandung 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

adanya peranan yang 

signifikan audit 

internal dalam 

mengungkapkan dan 

mengatasi kecurangan. 

Persamaannya 

yaitu meneliti 

mengenai 

pengendalian 

internal dalam 

pengungkapan 

kecurangan, serta 

pada variabel Y 

yang digunakan 

yaitu pendeteksian 

kecurangan. 

Perbedaannya 

terletak pada 

variabel X terdahulu 

yaitu peran audit 

internal sedangkan 

penelitian ini adalah 

pengaruh 

whistleblowing 

system. 
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4 Rizki (2012) Pengaruh 

Pemberian 

Kompensasi yang 

Sesuai dalam 

memunculkan 

Whistleblower 

terhadap 

Pengungkapan 

Kecurangan pada 

AIA Group 

Financial Kanwil I 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

adanya pengaruh 

antara kesesuaian 

kompensasi untuk 

memunculkan 

whistleblower terhadap 

pengungkapan 

kecurangan yang 

signifikan. 

Persamaannya 

yaitu meneliti 

mengenai peran 

whistleblower 

dalam 

pengungkapan 

kecurangan. 

Perbedaannya 

terletak pada 

variabel X terdahulu 

yaitu kompensasi 

yang sesuai dalam 

memunculkan 

whistleblower 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

whistleblowing 

system. Selain itu 

objek pada 

penelitian ini adalah 

di PT. Pertamina 

(persero) sedangkan 

penelitian 

sebelumnya di AIA. 

5 Titaheluw (2011) Pengaruh 

Penerapan sistem 

wistleblowing 

terhadap 

Pencegahan Fraud 

pada PT Telkom 

Tbk 

Hasil Penelitiannya 

menunjukan bahwa 

sistem whistleblowing 

bukanlah satu-satunya 

cara yang dapat 

digunakan dalam 

mencegah terjadinya 

fraud, terdapat pula 

faktor-faktor lain yang 

dapat mencegah 

terjadinya fraud. 

Persamaannya 

yaitu meneliti 

mengenai 

pengaruh 

whistleblowing 

system terhadap 

fraud. 

Perbedaannya 

terletak pada 

variabel dependen 

yang digunakan 

yaitu pada 

penelitian terdahulu 

menggunakan 

variabel dependen 

pencegahan fraud, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel dependen 

pendeteksian fraud. 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Hubungan Penerapan Whistleblowing System dengan Pendeteksian 

Fraud 

 

Whistlebowing system memiliki peran yang cukup besar dalam 

menentukan pencapaian suatu pengendalian internal di perusahaan. Maka 

dari itu, internal auditor harus memahami bagaimana cara mendeteksi 

secara dini terjadinya fraud yang timbul. Setiap fraud mempunyai 

karakteristik yang berbeda, sehingga untuk dapat membantu dalam 
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mendeteksi kecurangan diperlukan suatu sistem yang memadai 

dikarenakan tidak semua fraud dapat dideteksi secara menyeluruh.  

 Perusahaan sudah seharusnya mengoptimalisasikan penerapan 

whistleblowing system untuk dapat meminimalisir tindakan fraud tentunya 

suatu perusahaan harus dapat mendiagnosa gejala yang mungkin terjadi, 

kemudian dilakukan tindakan yang menuju pada pembenaran. Jika struktur 

internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang 

adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa 

kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen 

dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan 

mencari kelemahannya (Amrizal, 2004:17). 

Dalam Statement on Internal Auditing Standars (SIAS) No.3, 

tanggung jawab internal auditor dalam mendeteksi fraud mencakup: 

“1. Internal auditor harus memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman yang memadai atas kecurangan agar dapat 

mengidentifikasi kondisi yang menunjukkan tanda-tanda fraud 

yang mungkin terjadi. 

2. Internal auditor harus mempelajari dan menilai struktur 

pengendalian perusahaan untuk mengidentifikasi timbulnya 

kesempatan terjadinya kecurangan, seperti kurangnya 

perhatian dan efektifitas terhadap sistem pengendalian intern 

yang ada.” 
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Berdasarkan cakupan standar terdahulu, penulis melihat banyaknya 

preferensi dari pendeteksian fraud yang dapat diterapkan, salah satunya 

adalah sistem pengedalian intern yaitu dengan Whistleblowing System.  

Maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Penerapan Whisteblowing system tidak berpengaruh terhadap 

pendeteksian fraud. 

Ha: Penerapan Whisteblowing system berpengaruh terhadap 

pendeteksian fraud. 

 


