
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Belakangan ini peran dan tanggung jawab bagian internal audit telah 

banyak berkembang. Hasil kerja internal auditor sangat bermanfaat bagi pimpinan 

dan unit kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil 

audit dapat dipakai dengan penuh keyakinan, jika pemakai jasa mengetahui dan 

mengakui tingkat profesionalisme internal auditor, sehingga diperlukan syarat 

yang diberlakukan dan dipatuhi oleh internal auditor sebagai standar perilaku 

yang menuntut disiplin internal auditor.  

 Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh semua anggota 

organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, kualitas laporan 

keuangan dan dipatuhinya hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan pemeriksaan internal merupakan alat pengendalian manajemen atau 

perpanjangan tangan manajemen dan melakukan fungsi pengawasan (controlling) 

sehingga dapat dikatakan keberadaan fungsi audit internal adalah penting untuk 

membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang telah diharapkan. 

Perkembangan saat ini telah menempatkan fungsi audit internal pada posisi yang 

lebih penting daripada sebelumnya, dimana ada pergeseran peran auditor internal 

dari suatu fungsi yang dapat memberikan masukan-masukan operasional dan 

strategis dengan globalisasi yang dihadapi saat ini. Para auditor internal dituntut 

untuk selalu siap dan sigap dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah, 



adanya pergeseran dan filosofi. Auditor menjadi mitra manajemen dalam 

mengantarkan organisasi perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif, 

ekonomis, dan efisien.  

 Auditor internal merupakan karyawan dari suatu perusahaan atau 

organisasi dan memiliki misi terutama untuk melayani perusahaan pada berbagai 

tingkatan. Oleh karena kedudukan auditor internal yang unik tersebut, maka 

dalam mencapai profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus 

memenuhi spesifikasi dan kualifikasi yang menjadi tolak ukur dari profesi itu, 

serta memiliki kemampuan yang baik dalam hubungan antar manusia (human 

relation), agar dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Standar 

profesi internal uditor merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga 

kualitas kinerja internal auditor dan hasil audit. Standar audit sangat menekankan 

kualitas profesional auditor serta cara auditor mengambil pertimbangan dan 

keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Hasil audit yang 

memenuhi standar akan sangat membantu pelaksanaan tugas Board of directions 

(BOD), Board of Commissioner dan Unit Bisnis serta Unit kerja yang diaudit.  

 Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme internal auditor 

adalah dengan dibentuk Dewan Sertifikasi Audit Intern yang memberikan 

sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor). Dimana lembaga yang memberikan 

pendidikan dan ujian sertifikasi QIA tersebut adalah YPIA (Yayasan Pendidikan 

Internal Audit). Sehingga jika seorang internal auditor sudah mendapatkan gelar 

tersebut, maka gelar tersebut layak sebagai salah satu tolak ukur keprofesionalan 

seorang  internal auditor. Akan tetapi hal tersebut kembali pada kinerja dan hasil 



dari individu tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai seorang internal 

auditor yang profesional.  

 Berdasarkan laporan mengenai metode pendeteksian dan pencegahan 

fraud yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 

pada tahun 2004, pelaksanaan internal audit dalam mendeteksi dan mencegah 

fraud adalah sebesar 23,8% dari jumlah keseluruhan fraud yang pernah 

diinvestigasikan oleh para Certified Fraud Examiners di Amerika Serikat. 

Persentase ini meningkat dari 18,6% pada tahun 2002. Hal ini berarti pelaksanaan 

internal audit dalam pencegahan fraud yang terjadi pada perusahaan meningkat, 

meskipun peningkatannya itu dalam skala kecil.  

 Setiap kegiatan bisnis atau transaksi yang mengandung risiko terjadinya 

fraud (kecurangan), disaat ini atau di masa yang akan datang harus diidentifikasi 

dan diukur sejauh mana kemungkinan keterjadian dari risiko fraud (kecurangan) 

tersebut. Kecurangan bermula dari hal kecil, kemudian membesar dan pada 

akhirnya akan mencelakakan perusahaan. Salah satu pencegahan fraud 

(kecurangan) adalah membangun struktur pengendalian intern yang baik.  

 Kecurangan merupakan bentuk kejahatan. Kecurangan bisa kita kenal 

dengan sebutan korupsi, penggelapan, pencurian, dan lain-lain. Semakin besar 

perusahaan maka makin besar pula risiko kecurangan yang mungkin dihadapi oleh 

perusahaan tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, 

bahkan kebangkrutan perusahaan. 

 Dalam menjankan kegiatan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi 

berbagai risiko. Risiko itu dapat berupa kerugian, kebangkrutan, pemutusan 



hubungan kerja atau lainnya. Risiko dapat terjadi pada setiap tahapan produksi, 

mulai dari proses inti sampai dengan proses dukungan perusahaan. 

 Risiko dalam perusahaan biasanya terdiri dari risiko strategi, risiko 

operasional, dan risiko kecurangan. Setiap risiko diatas dapat mengandung fraud 

(kecurangan), dimana risiko ini harus mampu dikenali, ditemui, dan dikelola oleh 

manajemen perusahaan. Untuk itulah sangat diperlukan adanya fungsi internal 

audit untuk memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, 

dan penyalahgunaan. Fungsi internal audit mempunyai peran yang sangat penting 

dalam meminimalisir terjadinya risiko kecurangan yang terjadi. 

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 10 tahun terakhir ini 

semakin memburuk. Dalam artikel yang berjudul “Modus-modus Penjarahan 

BUMN”, dituliskan bahwa pada saat rapat kerja dengan DPR, menteri BUMN 

melaporkan adanya upaya dugaan korupsi pada 16 BUMN. Sejak tahun 2001, 

tidak ada lagi BUMN yang berpredikat sehat. Banyaknya korupsi ini merupakan 

indikasi bahwa tata kelola perusahaan kecenderungannya tidak berjalan optimal, 

Standard Operational Procedure (SOP) sering dilanggar, Satuan Pengawasan 

Intern (SPI) kurang diberdayakan, dan fungsi-fungsi SPI dikecilkan oleh dewan 

direksi.  

 Untung kecil aset besar, itulah kalimat pendek yang bisa menjadi 

kesimpulan umum dari kondisi BUMN sepanjang masa sejak orde lama. Kondisi 

BUMN yang seperti kalimat tersebut menarik perhatian pemerintah, terutama 

presiden. Presiden Soesilo B Yudhoyono pun megungkapkan kritik terbuka 



terhadap kinerja keuangan BUMN, bahkan mengancam akan menutup atau 

menggabungkan BUMN yang terus merugi. 

 Kecurangan yang terjadi di PT Migas pada tahun 2010, yaitu Kontraktor 

kontrak kerja sama (KKKS) tidak melakukan penyetoran dan Abandonment and 

Site Restoration (ASR) ke dalam rekening bersama senilai USD 11.25 juta 

ekuivalen atau Rp 102,18 miliar (kurs Rp 9.083,00). (Ikhtisar Pemeriksaan 

Semester I Tahun 2010 BPK) 

Bentuk kecurangan yang terjadi di  PT Pos Indonesia diantaranya meliputi 

management fraud dan employee fraud. Management fraud yang mungkin dapat 

terjadi dalam bentuk penggelapan aktiva perusahaan, misalnya penggelapan uang 

perusahaan yang didukung dengan pemanipulasian laporan keuangan, dimana 

data dan informasi akuntansi yang akan disajikan dalam laporan keuangan diubah 

dengan sengaja. Sedangkan employee fraud yang mungkin terjadi diantaranya 

pemalsuan daftar gaji yaitu dengan menciptakan karyawan palsu, kemudian 

menguangkan gaji tersebut. Hal tersebut dapat menjadi risiko bagi perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh oleh Santi Almira (2006), profesionalisme 

internal auditor berpengaruh positif terhadap pelaksanaan internal audit dan 

beranggapan bahwa internal auditor yang professional dapat meningkatkan kinerja 

mereka dalam melakukan pelaksanaan internal audit. 

 Sedangkan hasil penelitian Irwansayah (2010), menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara profesionalisme internal auditor terhadap kecurangan 

akuntansi. Sehingga semakin tinggi profesionalisme maka akan semakin rendah 

pula risiko kecurangan akuntansi yang akan terjadi. 



 Akan tetapi, menurut Effendi, Muh Arif (2003), suatu sistem yang 

dilengkapi dengan internal control yang cukup memadai salah satu cara untuk 

mencegah timbulnya fraud (kecurangan) adalah dengan merancang sehingga 

fraud (kecurangan) sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam 

perusahaan.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan 

subjek penelitian, periode penelitian, dan variable penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan subjek perusahan  BUMN di Bandung. 

 Setelah mempertimbangkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian. Kemudian dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : 

“PENGARUH PROFESIONALISME INTERNAL AUDITOR TERHADAP 

PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN FRAUD 

DAN RISIKO KECURANGAN AKUNTANSI”. 

 (Survei pada BUMN di Bandung). 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah  dikemukakan diatas, penulis 

mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Apakah profesionalisme internal auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan 

internal audit dalam pencegahan fraud. 

2. Apakah profesionalisme internal auditor berpengaruh terhadap risiko 

kecurangan akuntansi. 



1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menyimpulkan 

pengaruh profesionalisme internal auditor terhadap pelakasanaan internal audit 

dalam pencegahan fraud dan risiko kecurangan akuntansi pada BUMN di 

Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme internal auditor terhadap 

pelaksanaan intenal audit dalam pencegahan fraud. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme internal auditor berpengaruh 

terhadap risiko kecurangan akuntansi 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Bagi penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk melihat seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan masukan tentang gambaran profesionalisme auditor 

internal dalam menunjang pelaksanaan internal audit, khususnya dalam 

pencegahan fraud.  

3. Bagi Pembaca 

Untuk dijadikan sebagai dasar dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang 

internal audit dan dapat menjadi bahan referensi,  khusunya untuk mengkaji 

topik-topik yang berkaitan dengan masalah risiko kecurangan akuntansi dan 

pencegahannya.  



1.5  Kerangka Pemikiran 

 Pada dasarnya, setiap perusahaan BUMN yang berfungsi sebagai tulang 

punggung perekonomian nasional, diwajibkan untuk mematuhi standar dan 

hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat kekeliruan dan 

ketidaksesuaian dengan standar dan hukum yang berlaku. Kekeliruan dan 

ketidaksesuaian standar tersebut merupakan bentuk dari adanya kecurangan 

manajeman yang meliputi kelemahan, kesalahan dan penggelapan. Kesalahan 

(errors) menunjukan adanya kekeliruan yang dilakukan secara tidak sengaja dan 

adanya ketidakberesan (irregularities) yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan 

penggelapan adalah suatu usaha penyembunyian kesalahan dengan maksud 

menipu pihak lain. Hal-hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada 

di lingkungan perusahaan itu sendiri.  

 Audit internal merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencegah 

kecurangan dalam suatu perusahaan dan merupakan unit atau bagian dari suatu 

organisasi yang memegang peranan penting dalam struktur organisasi modern, 

terutama untuk menjamin efisiensi dan ekonomis dari keseluruhan fungsi 

organisasi. Kegiatan audit internal dalam suatu badan usaha merupakan kebutuhan 

bagi semua pihak untuk melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada 

hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga mampu bersaing 

secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif, memacu penciptaan laba yang 

baik. Dalam hal ini, tentunya diharapkan perusahaan terjaga kelangsungan 

hidupnya serta mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah, hal 

ini akan menuntut fungsi internal audit yang optimal.  Selain mengandalkan 



sistem pengendalian internal yang ada, perusahaan juga membutuhkan suatu 

fungsi yang bertugas untuk melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi atas 

sistem pengendalian tersebut sehingga kondisi tersebut mengakibatkan profesi 

internal audit pada saat ini terus mengalami perkembangan. 

Menurut Sawyer (2005) : 

 “Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang  

 dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-

 beda dalam organisasi untuk menentukan apakah : 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa 

diterima telah diikuti. 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. 

5. Sumber daya yang telah digunakan secara efisien dan ekonomis 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif . 

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan 

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif.“ 

 

 Pengawasan dan pengendalian merupakan hal yang mutlak diperlukan 

organisasi dalam melakukan fungsi manajemen. Tujuan dari pengawasan ini 

sendiri, antara lain adalah untuk menjaga dan mengamankan harta milik 

perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak intern 

maupun ekstern. Adapun pengawasan sendiri terdiri dari kontrol yang bersifat : 

1. Preventive, yaitu control yang memungkinkan berbagai peristiwa (events) 

yang tidak diinginkan untuk terjadi. 

2. Detective, yaitu menemukan, mengungkapkan, dan memperbaiki berbagai 

peristiwa yang tidak diinginkan tetapi telah terjadi. 

3. Directive, yaitu control yang menyebabkan atau mendorong agar peristiwa 

yang diinginkan justru terjadi. 

             

             (Robert Tambupolon, 2005:31) 

 



 Selain itu hal yang patut diperhatikan antara lain : standar profesi, kriteria 

yang spesifik, kualitas dari profesi yang dipelajari, lisensi bagaimana internal 

auditing diukur, kode etik, program sertifikasi, program untuk diadakannya 

pelajaran internal auditing, dilema yang dihadapi oleh internal auditor, dan 

loyalitas yang terbagi.  

 Bagi pemeriksa intern, untuk melakukan pengawasan yang baik harus 

memiliki sikap profesionalisme dan diperlukan standar yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur, dimana standar tersebut menunjuk kepada praktek internal 

audit yang seharusnya, Standar Profesional Internal Audit. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa penyimpangan terhadap standar tersebut dapat 

menggangu profesionalisme internal auditor dan sebaliknya kepatuhan terhadap 

standar dapat menunjang profesionalisme internal audit.   

 Peran internal auditor harus dijalankan dengan posisi yang independen dan 

kompeten, agar kualitas pelayanannya dapat memuaskan pihak pemakai informasi 

yang diberikan. Kualitas internal auditor dalam hal pengungkapkan temuan audit, 

bukanlah aktivitas yang merugikan perusahaan dalam kaitannya dengan sistem 

internal kontrolnya. Dengan terungkapnya temuan audit, internal auditor dapat 

memberikan masukan-masukan berupa nasehat, saran dan evaluasi terhadap pihak 

manajemen untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Untuk dapat memberikan masukan-

masukan tersebut kepada pihak manajemen, maka internal auditor harus memiliki 

sikap profesionalisme. Menurut Bachtiar Asikin (2006) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh Sikap Profesionalisme Internal Auditor terhadap Peranan 

Internal Auditor dalam Pengungkapan Temuan Audit”, seorang internal auditor 



yang profesional akan selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam segala 

hal yang ia kerjakan. Maka internal auditor yang memiliki sikap profesionalisme 

akan melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan internal audit dengan baik.  

 Suatu sistem audit yang efektif dalam suatu perusahaan dapat menghindari 

setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Menurut Arens et al (2008:343-

346), tanggung jawab fungsi internal audit (auditor) dalam menaksir kecurangan 

dan mendeteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan adalah 

adanya : 

1. Kemahiran auditor dalam mendeteksi kecurangan 

2. Sumber informasi untuk menaksir risiko kecurangan  

3. Pendokumentasian penaksiran kecurangan 

Akan tetapi, unsur yang paling besar pengaruhnya terhadap kelangsungan 

tercapainya suatu organisasi adalah unsur manusia, karena segala kecurangan 

diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Apa yang diharapkan bagi semua organisasi 

atau perusahaan yang ada adalah kinerja para sumber daya manusianya, yang 

tidak lain adalah kinerja optimum yang dapat mereka berikan untuk kemajuan dan 

kelangsungan hidup perusahaan terutama dalam pencegahan fraud (kecurangan). 

 Kecurangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan 

banyak pihak, baik itu merugikan perusahaan maupun pihak lain yang memilki 

kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu 

bentuk pemeriksaan yang baik, yang mesti dilakukan oleh pihak manajemen 

dengan bantuan auditor internal. 



Kecurangan pada dasarnya merupakan serangkain ketidakberesan 

(irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal acts) yang dilakukan 

dengan sengaja untuk tujuan tertentu. 

Menurut  Association of Certified Examinations (ACFE-2000) dalam 

Amrizal (2007), jenis risikio kecurangan terdiri dari tiga macam yaitu: 

1.  Fraudulent Financial Reporting (Kecurangan Laporan Keuangan) 

2. Missappropriation of Asssets (Penyalahgunaan Aset) 

3. Corruption (Korupsi) 

 Jika pada perusahaan BUMN telah dilaksanakan fungsi audit internal 

secara memadai, maka kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar dapat 

diminimalkan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Audit internal 

mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai efektifnya suatu 

sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Informasi 

yang diberikan mungkin akan berbeda bentuk dan perinciannya,tergantung pada 

kebutuhan dan permintaan manajemen. Kualitas informasi yang dikomunikasikan 

tersebut baik lisan maupun tulisan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Akurat 

2. Objektif 

3. Ringkas 

4. Jelas 

5. Lengkap 

6. Tepat waktu. 



Kualitas informasi tersebut harus dipenuhi untuk tetap menjaga eksistensi 

operasional perusahaan. Disinilah peran Internal Audit diperlukan. Auditor 

Internal harus memperoleh keyakinan yang memadai bahwa operasional pada 

BUMN telah dilaksanakan secara memadai dan tidak ada kecurangan manajemen 

yang terjadi. Penyampaian hasil audit ini berisi temuan-temuan termasuk 

kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. 

 Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Profesionalisme internal auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan 

internal audit dalam pencegahan fraud (kecurangan). 

2.  Profesionalisme internal auditor berpengaruh terhadap risiko 

kecurangan akuntansi. 

 Apabila digambarkan dalam suatu diagram, kerangka pemikiran dari 

penelitian ini akan terlihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalisme Internal Auditor (X) 

 
1. Independensi 
2. Kemampuan Profesional 
3. Lingkup Pekerjaan 
4. Pelaksanaan Kegiatan 

Pemeriksaan 
5. Manajemen Bagian Audit  

Sumber : 

Standar Profesi Audit Internal (2005) 

Hiro (2007) Risiko Kecurangan Akuntansi (Y2) 

 
1. Kecurangan Laporan 

Keuangan 
2. Penyalahgunaan Aset 
3. Korupsi 

Sumber : 

Association of Certified Fraud 

Examination (ACFE-2000) dalam 

Amrizal (2007) 
 

Pelaksanaan Internal Audit dalam 

Pencegahan Fraud (Kecurangan) (Y1) 

 
1. Kemahiran auditor dalam 

mendeteksi kecurangan 
2. Sumber informasi untuk 

menaksir  risiko 
kecurangan 

3. Pendokumentasian 
penaksiran kecurangan 

Sumber: 

Arens et al (2008:343-346) 



1.6  Metode penelitian  

1.6.1   Jenis penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. 

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang ( Nazir, 2003 :63 ).  

 

1.6.2 Sumber Data 

  Penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara 

seksama tentang aspek – aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data–data yang menunjang penyusunan laporan 

penelitian, baik data–data primer maupun sekunder. Data–data yang diperoleh 

tersebut diproses, dianalisis lebih lanjut dengan dasar–dasar teori yang telah 

dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.  

 

1.6.3 Variabel Penelitian 

 Adapun variable-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1) Variabel Independen (Variable X) : Profesionalisme Internal Auditor  

2) Variabel Dependen  (Variabel Y1) : Pelaksanaaan Internal Audit dalam  

              Pencegahan Fraud  

3) Variabel Dependen (Variabel Y2) : Risiko Kecurangan Akuntansi  



1.6.4 Teknik Sampling 

 Pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling,  yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan 

atau masalah penelitian.  

 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi Penelitian dilakukan di BUMN di wilayah Kota Bandung .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


