
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Audit  

2.1.1 Pengertian Auditing 

 Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaiana antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. Lebih jelasnya tentang pengertian audit, berikut ini adalah 

definisi audit  menurut Arens et al (2008:4) : 

 “Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

 menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 

 kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

 kompeten dan  independen.” 

 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Audit  

 Arens et al (2008:16) menuliskan jenis-jenis audit ke dalam tiga tipe, 

yaitu : 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Mengevaluasi efesiensi dan efektivitas setiap bagian dari 

prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit 

operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran 

untuk memperbaiki operasi. 

2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 



Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak 

yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu 

yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statment Audit) 

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

(informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan 

kriteria tertentu. 

 

2.2  Audit Internal 

2.2.1 Definisi Audit Internal 

 Saat ini profesi audit internal terus mengalami perkembangan sesuai 

dengan tuntutan berkembangnya dunia usaha dan perekonomian yang menuntut 

suatu perusahaan untuk menjalankan operasinya secara profesional, yang berarti 

pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal muncul seiring dengan 

perkembangan tersebut. 

 Ratliff (2002:49) mengemukakan definisi audit internal sebagai berikut : 

 “Internal auditing is an independent appraisal function established within 

 an organization to examine and evaluate its activities as a service to the 

 organization.” 

 

 

Definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Independent, menandakan bahwa audit bersifat bebas dan perbatasan yang 

dapat mengurangi ruang lingkup dan keefektifan atas audit ataupun 

pelaporan atas temuan audit serta kesimpulan. 



2. Appraisal, menyatakan keyakinan penilaian audit internal atas kesimpulan 

yang dibuatnya. 

3. Established, menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit 

internal. 

4. Examine and evaluate, menyatakan tindakan audit internal sebagai auditor 

untuk menentukan fakta dan sebagai pengevaluasian dan menggunakan 

pertimbangannya. 

5. It’s activities, menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal 

ditujukan kepada seluruh bagian organisasi. 

6. Service, dijabarkan sebagai pelayanan dan bantuan yang diperoleh dari 

hasil akhir seluruh audit internal. 

7. To the organization, menugaskan ruang lingkup pelayanan audit internal 

ditujukan kepada seluruh bagian organisasi. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa audit 

internal adalah aktivitas yang memberikan pelayanan kepada manajemen yang 

meliputi audit dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi 

perusahaan. 

 The Institute of Internal Auditor (IIA) telah memberikan definisi baru 

tentang internal audit pada bulan juni 1999. Definisi ini tidak hanya merefleksikan 

perubahan yang telah terjadi dalam profesi, tetapi juga mengarahkan auditor 

internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan 

datang, definisi baru tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

 “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting   

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



 an organization accomplish its objective by bringing a systematic, 

 disclipned approach   to evaluate and improve the effectiveness of risk 

 management, control and governance processes.” (Tugiman, 

 2004:13) 

 

 Pengertian tersebut memberikan lima konsep pokok, yaitu independence 

and objectivity, assurance dan consulting activities, addding value, organization 

objectivies, dan a systematic disclipned approach. Lima konsep tersebut 

berimplikasi pada peran profesi audit internal di masa mendatang, termasuk di 

Indonesia.  

 Berikut ini adalah perbedaan antara definisi baru dengan definisi lama 

dapat diformulasikan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Perbandingan Pengertian Audit Internal 

No Definisi Lama Definisi Baru 

1 Fungsi penilaian independen yang dibentuk 

dalam suatu organisasi 

 

 

Suatu aktivitas independen yang objektif 

2 Fungsi Penilaian 

 

 

 

Aktivitas pemberian jaminan keyakinan 

dan konsultasi 

 

3 Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas 

organisasi sebagai bentuk jasa yang 

diberikan bagi organisai  

 

 

Dirancang untuk memberikan suatu nilai 

tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi  

4 Membantu agar para anggota organisasi 

dapat menjalankan tanggung jawabnya 

secara efektif 

 

 

Membantu organisasi dalam usaha 

pencapaian tujuannya 

5 Memberi hasil analisis, penilaian, 

rekomendasi, konseling dan informasi yang 

berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan 

menciptakan pengendalian efektif dengan 

biaya yang wajar 

Memberikan suatu pendekatan disiplin 

yang sistematis untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan keefektifan manajemen 

risiko, pengendalian dan proses 

pengaturan dan pengelolaan organisasi.  



Sumber : Tugiman (2004:8) 

2.2.2 Tujuan, Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, 

yang tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan 

yang disusun manajemen, maka tujuan pemeriksana internal auditor adalah untuk 

membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar 

mengenai kegiatan yang diperiksanya. 

 Audit internal dalam perusahaan bertujuan untuk membantu manajemen 

dalam menjalankan tugasnya untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan 

perusahaan. Audit internal membantu manajemen dengan cara memberikan 

analisis yang objektif, penilaian, rekomendasi, dan pendapat mengenai kegiatan 

perusahaan yang diperiksanya. Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal 

(2004:5) mengemukakan tentang tujuan audit internal sebagai berikut : 

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan 

dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal. 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, 

dan tujuan audit internal. 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kinerja 

operasionalisasi organisasi. 

 

 

 



5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi 

auditor internal. 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya. 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2002:104) tujuan audit internal adalah 

sebagai berikut: 

 “Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung   

 mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan  

 komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka” 

 

 Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu kiranya memperhatikan aktivitas-

aktivitas audit internal. Terdapat tiga aktivitas utama auditor internal yaitu : 

1. Compliance 

Audit internal merupakan suatu audit ketaatan yang berfungsi 

untuk menentukan dan mengawasi pelaksanaan aktivitas 

perusahaan dan seluruh karyawan, apakah telah dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, selain itu audit juga digunakan untuk menentukan 

aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima secara umum dan peraturan-peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Verification 

Verifikasi ini dilakukan oleh auditor internal terhadap dokumen-

dokumen, catatan-catatan akuntansi, dan laporan-laporan, baik 



yang menyangkut aktiva, kewajiban, modal ataupun hasil operasi 

perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran 

informasi yang tercermin dalam laporan tersebut. 

3. Evaluation 

Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam pengendalian internal yang ada. 

Dalam melaksanakan evaluasi, audit internal memerlukan 

penilaian yang lebih matang dan cermat untuk dapat menentukan 

keefektifan pengendalian internal yang diterapkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

 Dengan demikian jelas audit internal juga hanya 

bertanggungjawab sebatas penilaian yang dilakukannya, sedangkan 

tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen. 

 Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas 

dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya 

administratif maupun operasional. Hal tersebut sesuai dengan komitmen 

fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi 

berjalannya roda organisasi. 

 Standar Profesional Akuntan Publik (2001), memberikan 

pernyataan mengenai fungsi audit internal, sebagai berikut : 

 “Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu 

yang  melaksanakan  aktivitas audit intern dalam suatu entitas, mereka 

secara  teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian 

 intern,  memfokuskan sebagaian besar perhatian mereka pada 



evaluasi terhadap  desain dan operasi pengendalian intern. Mereka 

mengkomunikasikan  informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan 

rekomendasi untuk  memperbaiki pengendalian intern.” 

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal 

meliputu hal-hal sebagai berikut : 

1. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan itu, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan 

pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut. 

2. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan 

membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu. 

3. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, 

peraturan pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar. 

 Sebagian tugas dari audit internal adalah membantu manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan, dengan cara melakukan audit dan penilaian secara 

objektif, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil auditnya. Tugas auditor 

internal adalah mengaudit dan meneliti seluruh kegiatan perusahaan, maka 

seorang auditor internal harus menguasai seluruh aspek dalam ruang lingkup 

perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi dan 

keuangan, produksi-produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik, 

dan lain-lain 

 Wewenang yang dimiliki auditor internal menurut Komite Ikatan 

Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001:322) 

adalah sebagai berikut : 

 “Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 

 evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain 



 kepada manajemen  entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang 

 setara wewenang, dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung 

 jawbanya tersebut, auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang 

 berkaitan dengan aktivitas dengan yang diauditnya.Tanggung jawab 

 penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian 

 entitas.” 

  

 Menurut Tunggal (2005:21), tanggung jawab departemen bagian audit 

adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menetapkan program 

audit internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan 

personil dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal yang 

menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua audit 

perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk 

persetujuan. 

2. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur 

auditor internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan 

membantu dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor 

independen agar memeberikan cakupan audit yang sesuai tanpa 

dupliasi usaha. 

3. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan 

instruksi untuk area audit yang ditugaskan dalam auditing supervisor. 

4. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada 

suatu lokasi audit. 

 Penjelasan mengenai tujuan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab 

auditor internal, dapat diketahui bahwa audit internal merupakan fungsi staf yang 

lepas dari fungsi administratif atau pencatatan dan fungsi keuangan. Oleh karena 

itu, auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah 

langsung (line authority) pada pegawai-pegawai bidang operasi. Dapat 

disimpulkan secara jelas bahwa audit internal hanya bertanggung jawab sebatas 

penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas 

dari manajemen.  

 



2.2.3 Pengendalian Internal 

 Definisi internal control menurut Arens (2008:270) adalah 

sistem pengendalian intern yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 

didesain untuk memberikan jaminan yang reasonable kepada 

manajemen terhadap pencapaian tujuan kemudian COSO yang didukung 

oleh AICPA, IIA, AAA, TMA, dan para eksekutif perusahaan yang 

dikutip oleh Tunggal (2005:1), mendefinisikan pengendalian intern 

sebagai suatu proses yang dijalankan oleh direktur, manajemen, dan 

personil lainnya dari suatu organisasi dan didesain untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam pencapaian kategori : 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

2. Keandalan laporan keuangan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Lima tujuan utama pengendalian intern adalah untuk meyakinkan : 

1. Keandalan dan integritas informasi. 

2. Ketaatan dan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan. 

3. Mengamankan ativa. 

4. Penaksiran sumber daya yang ekonomis dan efisien. 

5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan 

Pengendalian intern suatu entitas terdiri dari lima komponen, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian (control environment). 

2. Penaksiran risiko (risk assessment). 

3. Aktifitas pengendalian (control activities). 



4. Pemrosesan informasi dan komunikasi (information and communication 

process). 

5. Pemantauan (monitoring). 

 Suatu sistem audit yang efektif dalam suatu perusahaan dapat menghindari 

setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Kini sistem audit dan peran 

internal audit atau di lingkunagn BUMN dikenal dengan Satuan Pengawas Intern 

(SPI) telah disadari sangat penting bagi perusahaan. Menurtut Arrens et al dalam 

buku “Auditing and Assurance Services-an Intergrated Approach (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 

 

2.2.4 Prosedur Audit Internal 

 Setiap pemeriksaan sangat dianjurkan untuk melaksanakan 

proses pemeriksaan yang memadai, karena dengan proses pemeriksaan 

yang memadai diharapkan internal auditor akan mengahasilkan temuan-

temuan pemeriksaan yang berkualitas dan berguna bagi manajemen 

untuk ditindak lanjuti, sehingga rekomendasi yang disarankan oleh 

auditor internal dapat menjadi masukan yang berharga dan berguna bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Proses audit internal yang 



dilaksanakan secara bertahap dan kronologis memungkinkan bagi 

auditor internal untuk melakukan audit dengan terarah. 

 Intinya proses audit internal dapat dikelompokan dalam fase-fase 

sebagai berikut: (1) Perencanaan; (2) Pengujian; (3) Pelaporan; (4) 

Tindak Lanjut. Menurut Ratliff (2002:183) proses pemeriksaan intern 

terdiri dari sembilan tahapan yaitu sebagi berikut : 

1. Pemilihan auditee (selection of audit) 

Tahap melakukan seleksi atau pemilihan auditee harus 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Temuan-temuan audit yang lalu 

Penyimpangan-penyimpangan yang dilaporkan dalam audit 

sebelumnya memerlukan perubahan atas tindak lanjut yang 

dilakukan oleh manajemen, sehingga pemeriksaan intern 

akan menaruh perhatiannya dan memberikan prioritas dalam 

program kerjanya. 

b. Periode audit yang teratur 

Internal auditor akan beranggapan bahwa semakin lama suatu 

aktivitas tidak diaudit, semakin besar risiko terjadinya 

penyimpangan. Oleh karena auditor internal akan 

memberikan prioritas terhadap aktivitas-aktivitas yang 

dianggap telah cukup lama tidak diaudit. 

c. Permintaan manajemen atau auditee 



Beberapa kasus menunjukan pihak manajemen memerlukan 

masukan dari auditor internal untuk meniliti efisiensi dan 

efektivitas opersional tertentu. 

d. Sensitive area 

Auditor internal akan selalu menaruh perhatian yang cukup 

besar terhadap bagian-bagian atau aktivitas dari suatu 

organisasi yang dianggap sensitif atau rawan terhadap 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

e. Perubahan-perubahan signifikan dalam operasi, kebijakan, program, 

sistem dan pengendalian. 

Auditor internal akan memberikan prioritas terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. 

Proses perubahan cenderung menimbulkan kompleksitas dan 

risiko terjadinya kesalahan. Suatu perubahaan biasanya 

memerlukan penyesuaian-penyesuaian sebelum operasi baru 

diintegrasikan dengan baik ke dalam suatu organisasi, yang 

menyebabkam meningkatnya resiko kesalahan terutama pada 

awal implementasi.  

2. Perencanaan Audit (Audit Preparation ) 

Pada saat persiapan pemeriksaan, aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh auditor internal meliputi sebagai berikut : 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan secara tentative. 

b. Menelaah audit file periode sebelumnya. 



c. Memilih tim pemeriksa. 

d. Pemeriksaan pendahuluan dengan pihak auditee. 

e. Mempersiapkan program audit. 

f. Mempersiapkan audit report. 

g. Mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan audit. 

3. Survey Pendahuluan (preliminary survey) 

Aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal pada saat 

survey pendahuluan adalah sebagai berikut : 

a. Pertemuan pendahuluan. 

b. Survey lapangan. 

c. Penelaahan dokumen. 

d. Meminta deskripsi tertulis dari auditee. 

e. Melakukan analytical test (jika memungkinkan) mencakup analisis 

data-data angka laporan keuangan dan operasi, meliputi perbandingan 

hasil aktual dengan anggaran, mempelajari trend, menghitung rasio. 

4. Deskripsi Pengendalian Intern, Analisis, dan Evaluasi (internal control 

description, analysis and evaluation). 

Pada tahap ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor 

internal adalah sebagai berikut : 

a. Memperoleh deskripsi pengendalian intern. 

b. Penelusuran dokumen (walktrought test). 

c. Pengujian terhadap sampel yang dipilih. 

d. Evaluasi pengendalian intern. 



e. Risk Assestment, yaitu menilai kembali hal-hal atau objek yang akan 

diperiksa berdasarkan tingginya risiko. Semakin tinggi risiko, maka 

akan dijadikan objek pertama pada saat audit dilaksanakan. 

5. Memperluas Pengujian (expended testing) 

Tahap ini dilakukan oleh internal auditor dengan cara sebagai 

beikut : 

a. Melakukan pemeriksaan detail atas kegiatan operasional perusahaan. 

b. Melakukan compliance test. 

c. Memeriksa apakah pengendalian intern yang diterapkan pleh auditee 

cukup memadai. 

d. Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern.  

6. Temuan dan Rekomendasi (finding and recomendation) 

Temuan-temuan dari hasil audit internal yang baik hendaknya 

lengkap, artinya berisi hal-hal yang berhubungan dengan kondisi, 

kriteria, akibat dan sebab. 

7. Pelaporan (reporting) 

Isi dari laporan audit hendaknya mudah dipahami oleh klien, 

karena dengan laporan ini diharapkan manajemen menindak 

lanjuti rekomendasi yang disarankan oleh auditor internal. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) tertulis berisi : tujuan 

pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan prosedur pemeriksaan, 

temuan-temuan dan rekomendasi. 

8. Tindak Lanjut (follow up ) 



Auditor internal mempunyai kewajiban untuk me-monitoring 

hal-hal yang berhubungan dengan tindak lanjut yang dilakukan 

oleh manajemen. Perlu diingat bahwa posisi auditor internal 

adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen, 

sedangkan tugas manajemen adalah mengambil tindakan. 

Jika auditee (manajemen) tidak melaksanakan saran-saran 

perbaikan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, 

maka auditor internal harus mendeteksi alasan auditee tidak 

melaksanakan saran tersebut. jika auditor internal memandang 

persoalan itu sangat penting dan dapat merugikan perusahaan 

secara keseluruhan, tidak ada salahnya jika saran tersebut 

diulangi pada pemeriksaan berikutnya. 

9. Evaluasi (evaluation) 

Tahap terakhir dari proses audit internal sebenarnya telah sesuai 

dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan. Disamping 

itu sebagai auditor internal yang baik harus mau mengevaluasi 

apa yang telah dikerjakan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat : 

pendekatan-pendekatan audit (audit approach), teknik 

pemeriksaan yang telah ditetapkan (audit techniques) dan 

sebagainya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kerja auditor 

internal.  

 

2.2.5 Profesionalsime Internal Auditor  



2.2.5.1 Definisi Profesionalisme 

 Profesionalisme menurut Pasaribu (2001:29) merupakan keahlian yang 

dimiliki pada kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam 

suatu pekerjaan sesuai sikap dan perilaku yang sesuai profesinya. 

 Pasaribu (2001:29) mengutip pernyataan Christian (1994) tentang 

profesionalime bahwa seorang yang profesional, disamping mempunyai keahlian 

dan kecakapan teknis, harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, 

mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanguung risiko, ketekunan, dan 

ketabahan hati, intergritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan 

perbuatan. 

 Tugiman mengartikan profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku 

seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Ia menyebutkan seseorang yang 

profesional, disamping mempunyai keahlian dan kecakapan tekhnis harus 

mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, 

keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, 

konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan.  

 

2.2.5.2 Definisi Profesionalisme Auditor Internal  

 Menurut teori-teori mengenai definisi audit internal yang telah dibahas 

sebelumnya membawa kepada konsekuensi tuntutan profesionalisme sebagai 

bentuk peran profesi auditor internal dalam memberikan nilai tambah pada 

perusahan. Profesionalisme pada audit internal merupakan suatu kredibilitas dan 



kunci sukses dalam menjalankan fungsi dalam suatu perusahaan. Hal ini 

dikemukakan oleh Ratlif (2002:41) sebagai berikut : 

 “Profesionalm is any endeavor connotes status and credibility. The 

 economic comunnity has come to except a high degree of professionalism 

 from internal auditor. The exceptation arises from what is becoming 

 tradition of excellence in the  profession. Many internal auditor and their 

 managers have made significant efforts to set and maintain high 

 standards for the profession and established internal auditing as a key 

 management function in the succesful operation of their organization.” 

 

 Menurut Ratliff, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi auditor internal 

agar dapat disebut profesional. Kelima kriteria adalah sebagai berikut : 

1. Compliance with standard of conduct (kesesuaian sikap dengan standar 

profesi) 

Hal ini menunjukan loyalitas, sikap objektif, kejujuran yang 

harus dimiliki oleh setiap auditor internal. 

2. Knowledge, skills and discipline : pengetahuan, kecakapan dan disiplin 

ilmu yang sesuai merupakan dasar yang harus dimiliki oleh auditor 

internal dalam pelaksanaan audit internal. 

3. Human relation and communication, kemampuan untuk menghadapi 

orang lain atasu berkomunikasi secara efektif. Hal ini diperlukan untuk 

menghindari missinterprestasi dalam pelaporan hasil audit oleh auditor 

internal dengan temuan-temuannya harus disampaikan kepada atasan 

mereka beserta rekomendasi untuk perbaikan.  

4. Contiuous education (pendidikan berkelanjutan), auditor internal 

berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan 

keahliannya. Mereka juga harus berusaha memperoleh informasi tentang 



kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-

teknik audit. 

5. Due professional care (ketelitian dalam melaksanakan tugas profesional), 

auditor internal sudah seharusnya melaksanakan tugas secara profesional 

dalam menjalankan fungsi audit internal. Auditor internal harus 

mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran atau pun 

kecurangan yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, ketidakefisienan 

dan konflik kepentingan  

 

2.2.6 Kriteria Audit Internal  

 Demi tercapainya audit internal yang efektif, maka perlu dipenuhi suatu 

kriteria atau standar. Salah satu standar yang digunakan oleh Standards For The 

Professional Practice Of Internal Auditing yang dikeluarkan oleh The Insitute of 

Internal Auditors (1999-912) sebagai berikut : 

1. Independence (Independensi) 

Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang 

diperiksa. 

2. Professional Profiency (Kemampuan Profesional) 

Internal auditor harus memiliki keahlian dan ketelitian 

profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

3. Scape of Work (Ruang Lingkup) 

Lingkup pekerjaan internal auditor harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem 



pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 

4. Performance of Audit Work (Pelaksanaan Kegiatan Audit) 

Kegiatan audit harus dapat meliputi perencanaan audit (audit 

program), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberian 

hasil (reporting), dan tindak lanjut (following up). 

5. Management of The Internal Auditing Departement (Managemen Bagian 

Internal Audit) 

Prinsip internal audit harus mengelola bagian internal audit 

secara tepat.  

 

2.2.6.1 Independensi  

 Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan 

kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaiaan tidak 

memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai apabila audit internal diberikan 

status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukukan Tugiman (2006:20), 

sebagai berikut : 

  

 “Para auditor internal dianggap memadai 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 auditor internal.” 

  

Independensi meyangkut dua aspek, yaitu : 



1. Status Organisasi : Status Organisasi unit audit internal haruslah 

memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung 

jawab pemeriksaan yang diberikan. Auditor internal harus mempunyai 

dukungan dari manajemen senior dan dewan direksi, sehingga mereka 

akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan 

pihak lain.  

2. Objektivitas : Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah 

melakukan pemeriksaaan secara objektif. 

a. Objektivitas adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh 

pemeriksa internal (internal auditor) dalam melaksanakan 

pemeriksaan. Para internal auditor tidak boleh menempatkan lebih 

rendah penilaian mereka sehubungan dengan pemeriksaan (audit) yang 

dilakukan oleh pihak lain. 

b. Objektivitas mengharuskan para auditor internal melaksanakan 

pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh yakin 

atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang 

kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para internal 

auditor tidak boleh ditempatkan dalam situasi, dimana mereka merasa 

tidak dapat untuk membuat penilaian obejektif profesional.  

c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila 

auditor merekomendasikan suatu standard pengawasan bagi sistem-

sistem atau prosedur peninjauan (review) sebelum hal-hal tersebut 



diterapkan. Mendesain, instalasi dan sistem-sistem operasi bukanlah 

fungsi-fungsi dari audit, begitu juga halnya dalam pengkonsepan 

prosedur-prosedur untuk sistem. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti 

ini diasumsikan dapat menunggu objektif audit . 

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 

 meningkatkan, jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi 

 yang memadai terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.” 

 

Adanya independen dan objektivitas yang dimiliki auditor internal, diharapkan 

audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil audit akan objektif.  

 

2.2.6.2 Kemampuan Profesional 

 Kemampuan profesional menurut Tugiman (2006:27) 

 “Kemampuan professional 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.” 

 

Kemampuan profesional, mencakup : 

1. Bagian Audit Internal, harus : 

a. Memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang 

pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang 

akan dilaksanakan. 



b. Memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai 

disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

pemeriksaan. 

c. Memberikan kepastian bahwa pelakasanaan 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. 

e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam 

melakukan pemeriksaan.  

 

2.2.6.3 Ruang Lingkup Pekerjaan  

 Audit internal semakin penting dan diperlukan dengan bertambah luasnya 

ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas dan kompleksnya dunia usaha. hal 

tersebut merupakan salah satu faktor manajemen perlu mendelegasikan wewenang 

pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai 

pelaksanaan operasi secara langsung. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu 

alat penghubung untuk menjembataninya, yaitu suatu pengujian yang cukup bebas 



dari organisasi ini. Selian itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan 

usaha berjalan lancar. 

 Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecurangan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang 

dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Tugiman, 

2006:41). 

 

2.2.6.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaaan  

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

sebagai berikut : 

  “Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

 pengujian dan  pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

 menindaklanjuti (follow up).” 

 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meliputi : 

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 kerja yang diperlukan utnuk melaksanakan 

pemeriksaaan. 

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 saasaran 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 

pengevakuasian informasi, adalah sebagi 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 pemeriksaaan dan 

rekomendasi. 

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan 

contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila 

memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki 

demikian. 



d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap 

objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan 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 dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar 

temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan. 

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan  

Internal auditor harus menyampaikan hasil pemeriksaan yang 

dilaporkannya. 

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 keismpulan 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.  

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.  

Internal auditor harus memastikan apakah suatu tindakan korektif 

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, 

ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko 

akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang 

dilaporkan. 

 

2.2.6.5 Manajemen Bagian Audit Internal  

 Manajemen bagian audit internal dinyatakan Tugiman (2006:79) 

sebagai berikut : 



 “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 manajaemen senior dan diterima oleh 

dewan. 

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 audit 

eksternal. 

6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.  

 

2.3  Kecurangan (fraud) 

 Pada umumnya 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 irregularities merupakan kesalahan yang sengaja 

dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan 

kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan 

(fraud).  

 Dalam isitilah sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian, 

pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian dan 

lain-lain. Namun demikian, semua istilah ini merupakan tindakan krimininal atau 

kejahatan (crime). Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui pengertian fraud, unsur-

unsur fraud, jenis dan bentuk fraud serta pencegahan yang dilakukan untuk 

mengantisipasti terjadinya fraud.  

 

2.3.1 Pengertian Fraud  

 Fraud merupakan salah satu bentuk irregularities. Secara singkat fraud 

dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang 

material yang menyebabkan sesorang memiliki sesuatu. Untuk lebih jelasnya, 

Weels (1999:3) yang dikutip oleh Widjaja (2000:1) mengemukakan bahwa : 

 “Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberi manfaat 

 keuangan kepada si pelaku”. 

 

 Sedangkan pengertian fraud menurut Alison (2004:1) adalah sebagai 

berikut : 



   “Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan 

 yang  menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan 

 tersebut  dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan”. 

  

 

 Selain itu menurut Hiro Tugiman (2004:63) kecurangan didefinisikan 

sebagai berikut : 

 “Fraud 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 diluar organisasi tersebut”. 

 

 Definisi lain mengenai fraud dikemukakan oleh The Institute of Internal 

Auditor, yang dikutip oleh Soejono Kartini (2000:34) : 

 “Kecurangan mencakup ketidakberesan dan tindak ilegal yang bercirikan 

 penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian 

 organisasi oleh orang  diluar atau didalam organisasi.  

 

 

  Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan sengan sengaja 

untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Fraud dapat melibatkan beberapa 

pihak, diantaranya : 

1. Pihak internal, yaitu pegawai maupun manajemen. 

2. Pihak eksternal, yaitu customer dan atau pihak ketiga. 

3. Kerjasama, yaitu fraud yang dilakukan secara bekerjasama antar pihak internal 

dan eksternal. 

 



2.3.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Fraud  

 Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan 

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang 

ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan 

tersebut. 

 Sehubungan dengan itu, Tunggal (2001:10) menyatakan bahwa 

fraud paling sering terjadi bila : 

1. Pengendalian intern tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar. 

2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan intergritas mereka. 

3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau 

ditempatkan dengan tekanan yang besar. 

4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap. 

5. Pegawai memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan 

6. Perusahaan memiliki tradisi korupsi 

7. Perusahaan jatuh pada saat yang tidak tepat 

  

 Suatu hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kecurangan sebagai 

akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang 

memungkinkan untuk bertindak. 

 Soedjono Kartini (2003:38) menyatakan pendapat tentang faktor 

pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut : 

1. Lemahnya pengendalian intern 

a. Manajemen tidak menekankan perlunya perananan pengendalian intern 



b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan 

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi conflict interest 

d. Auditor internal tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki para 

eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar 

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

a. Banyaknya utang 

b. Pendapatan rendah 

c. Gaya hidup mewah 

3. Tekanan non finansial 

a. Tuntutan pimpinan di luar kemampuan bawahan 

b. Direktur Utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan dengan bawahan 

c. Penurunan penjualan 

4. Indikasi lain 

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawaian 

b. Meremehkan integritas pribadi 

c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal 

 

 Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Soejono karni 

(2000:43) adalah : 

1. Terdapat angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun 

sebelumnya 

2. Adanya perbedaan antara buku besar dan buku pembantu 



3. Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi 

4. Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen baik yang 

umum maupun yang khusus 

5. Terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan 

 

 Dari pernyataan tersebutm jelas bahwa fraud terjadi karena lemahnya 

pengendalian internal di dalam perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah karena 

manajemen tidak menekankan pentingnya pengendalain internal sehingga 

pegawai bekerja tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka terhadap 

perusahaan. 

 Demi pencapaian sasaran dan tujuan keuangan, manajemen akan mengatur 

pegawainya dengan tindakan yang tidak benar. Hal ini disebabkan karena 

manajemen yang selalu melakukan tindakan korupsi, tidak efisien dan tidak cakap 

dalam me-manage perusahaan. Apabila pendapatan rendah atau banyak hutang, 

pegawai akan melakukan fraud karena merupakan masalah pribadi yang tidak 

dapat terpecahkan. Karena banyakanya fraud yang terjadi, perusahaan akan 

mengalami kerugian yang sangat besar sehingga perusahaan dapat jatuh pada saat 

yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham.  

 

2.3.3 Tanda-tanda Fraud 

 Dalam buku Audit kecurangan (fraud auditing) disebutkan bahwa fraud 

dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau audit internal apabila 

mereka “jeli” melihat tanda-tanda adanya fraud. 



 Tunggal(2010:61) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda fraud antara 

lain : 

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan 

tahun-tahun sebelumnya 

2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas 

3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan 

4. Pengendalain operasi yang tidak baik 

5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan 

 Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa tanda-tanda fraud dapat diketahui 

dari perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dari tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dimanipulasi untuk 

menutup fraud sehingga timbul perbedaan-perbedaan angka. 

 Tidak adanya pembagian tugas tanggung jawab yang jelas pada karyawan 

dapat menimbulkan fraud karena karyawan dapat bertindak semena-mena tanpa 

memperdulikan tanggung jawabnya. 

 Fraud dapat dilakukan dengan mudah bila tidak dilakukan rotasi pekerjaan 

sehingga karyawan mengetahui rahasia atau hal-hal penting yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. Selain itu, pengendalian operasi yang tidak baik dapat 

membuat kegiatan yang dilakukan tidak berjalan lancar, contohnya adalah 

banyaknya sumber daya yang hilang sehingga kegiatan operasi menjadi tidak 

efisien. Hilangnya sumber daya tersebut karena situasi karyawan dalam keadaan 

tertekan karena frustasi atau merasa diperlakukan tidak adil.  



 Fraud dapat dideteksi secara dini oleh auditor internal apabila auditor 

internal jeli dalam melihat tanda-tanda terjadinya fraud. Biasanya fraud muncul 

dibarengi dengan red flag, karena hamipr semua kecurangan yang terjadi selalu 

dibareng dengan red flag.  

 Red flag dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang janggal atau 

berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain red flag adalah suatu indikasi 

akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan perlu penyidikan lebih lanjut.  

Contoh-contoh red flag diantaranya adalah : 

1. Pegawai, dipengaruhi oleh : 

a. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatnya. 

b. Masalah hutang pribadi yang besar 

c. Perubahan perilaku 

d. Hubungan yang mesra dengan supplier, dan konsumen 

e. Menolak cuti atau liburan 

f. Kurangnya pembagian tugas di area yang riskan atau berisiko 

2. Manajemen, dipengaruhi oleh : 

a. Penempatan pegawai yang merupakan para kroni pada posisi-posisi 

strategis  

b. Manajemen tidak mau menjatuhkan hukuman kepada para pegawai 

kunci yang merupakan kroninya 

c. Keenggangan untuk menyiapkan data bagi auditor 

d. Tidak ada kebijakan perusahaan yang tertulis sebagai standard 

operating procedure 



e. Pengendalian intern yang tidak memadai 

f. Sering melakukan pergantian rekening 

g. Terdapat banyak transaksi tidak normal di akhir tahun 

h. Terdapat dokumen yang hilang dan tidak diketemukan 

i. Terdapat program kompensasi yang tidak wajar 

j. Hutang diperpanjang terus menerus 

k. Terdapat perbedaan terus menerus anatara perhitungan fisik inventori 

dengan pembukuannya 

l. Penjualan asset perusahaan di bawah harga pasar 

m. Terdapat transfer uang ke offshore bank 

n. Pengeluaran kas yang besar tanpa supporting dokumen yang standar. 

 

2.3.4 Unsur-unsur Fraud 

 Suatu fraud terdiri dari unsur-unsur penting yang digunakan untuk 

menguji tanda-tanda fraud atau tidak. Simmons (2003:1) menyatakan bahwa : 

 “Fraud accurs when all of the following element exist : 

1. An individual or an organization intentionally makes an untrue 

representation about an important fact or even; 

2. The untrue representation is believed by the victim (the person or 

organization to whom the representation has been made); 

3. The victim relies upon and acts upon the untrue representation 

4. The victim suffers loss of money and/or property as a result of relying 

upon and acting upon the untrue representation. 

 

 Pernyataan tersebut dapat disimpulkan menjadi fraud terjadi apabila terdiri 

dari unsur-unsur berikut ini : 



1. Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat 

penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting. 

2. Adanya kepercayaan dari korban fraud terhadap penyajian yang keliru. 

3. Adanya kepercayaan dari korban fraud untuk melaksanakan penyajian 

yang keliru tersebut. 

4. Korban fraud menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah 

mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru tersebut. 

 

2.3.5 Jenis dan Bentuk Fraud 

 Dalam artikel yang berjudul Komputer vs Fraud Audit disebutkan bahwa 

klasifikasi terjadinya fraud tergantung pada kreativitas pelaku fraud. Jenis fraud 

menurut Schulze dan Daviel L. Black yang dikutip oleh Nanik Wahyuni 

(2000:17-18) adalah sebagai berikut : 

1. Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

2. Kecurangan Karyawan (Employee Fraud) 

 Dari pernyataan dia atas, jelas bahwa fraud dapat dilakukan oleh 

manajemen dan karyawan perusahaan. 

 Berikut ini akan dijelaskan Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

dan Kecurangan Karyaan (Emplyoee Fraud). 

1. Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

Manajemen mungkin akan terlibat dengan setiap macam fraud. 

Management Fraud adalah suatu tindakan sengaja membuat 

laporan keuangan dengan mengasumsikan jumlah angka yang 



palsu atau mengubah catatan akuntansi yang merupakan sumber 

penyajian laporan keuangan. Misalnya manipulasi, mengubah 

catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan 

sumber penyajian laporan keuangan. 

Sama halnya dengan W.Steve Albrecht (2003:9) menyatakan 

bahwa : 

 “In its common from, management fraud involves top 

 management’s deceptive manipulation of financial 

statments”. 

 

Albrecht menyatakan bahwa kecurangan manajemen 

(management fraud) yang biasa dilakukan adalah memanipulasi 

laporan keuangan. 

2. Kecurangan Karyawan (Employee Fraud) 

Employee Fraud yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji 

(false payroll), penjual palsu (false vendor) dan transfer cek 

palsu (check kitting). Dalam hal ini, pemalsuan daftar gaji 

dilakukan dengan menciptakan karyawan palsu dan kemudian 

menuangkan gaji karyawan palsu tersebut. Pemalsuan penjual 

dilakukan dengan membentuk penjual palsu, faktur palsu yang 

digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan cek palsu 

melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang 

lain dan mencatat secara tidak benar transfer tersebut. 

Sehubungan dengan employee fraud, Alison (2004:2) 

menyatakan bahwa : 



 “Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan 

yang  menghadapi  masalah keuangan dan dilakukan karena 

melihat  adanya peluang kelemahan pada pengendalian 

internal  perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan 

tersebut”.  

 

 Dari pernyataan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fraud yang dilakukan 

oleh karyawan perusahaan adalah melakukan kesalahan dengan sengaja, yaitu 

penyalahgunaan aktiva disebabkan karena adanya kesempatan dan lemahnya 

pengendalian internal pada perusahaan. 

 Fraud dapat terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem 

komputerisasi. Pada dasarnya computer fraud dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer atau mencuri sumber daya 

komputer dan memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar. 

 Computer fraud dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan oleh Rusell Smith yang dikutip oleh 

Arif (2000:42) bahwa : 

 “Kejahatan fraud melalui komputer cenderung meningkat. Dari hasil 

 survei yang dilakukan olej KPMG, antara 1997 dan 1999 telah terjadi 

 peningkatan sebesar 71% dari sebelumnya 12%. Hasil survei KPMG 

 tahun 1999 juga menunjukan total kerugian akibat kejahatan komputer 

 lebih dari $16 juta”.  

 

 Dengan demikian, jelaslah bahwa fraud tergantung pada siapa pelakunya. 

Untuk lebih jelasnya, akan dirincikan mengenai fraud yang merugikan perusahaan 

dan fraud yang menguntungkan perusahaan. 

1. Fraud yang merugikan perusahaan 



Perusahaan merupakan korban fraud yang biasanya dilakukan 

oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Bentuk fraud dalam 

kategori ini misalnya pencurian harta kekayaan perusahaan.  

2. Fraud yang menguntungkan perusahaan 

Fraud ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau 

manajemen puncak. Bentuk fraud dalam kategori ini misalnya 

pencatatan laba dan aktiva yang lebih besar, mencatat biaya-

biaya lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan, dan lain-lain.  

Association of Certified Examination (ACFE,2000) di Amerika 

Serikat mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok : 

1. Kecurangan laporan keuangan 

Didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen dalam bentuk salah saji material laporan 

keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecurangan 

ini dapat bersifat finansial dan non-finansial. 

2. Penyalahgunaan Asset 

Digolongkan ke dalam “kecurangan kas” dan “kecurangan 

atas persediaan dan asset lainnya” serta “pengeluaran biaya 

secara curang”. 

3. Korupsi 

ACFE dalam konteks ini mendefinisikan korupsi sebagai 

pertentangan kepentingan, suap dan pemerasan. 

 



 

2.3.6 Bentuk Pencegahan fraud (kecurangan) 

 Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam 

pencegahan kecurangan adalah, berupaya untuk menghindarkan atau 

mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. karena pencegahan 

terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada 

mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. pada dasarnya kecurangan sering 

terjadi pada suatu entitas apabila :  

a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar 

dan tidak efektif. 

b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. 

c. Pegawai diatur dan dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan dan 

ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan 

tujuan keuangan yang mengarah tindak kecurangan.  

d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan tidak 

efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat 

dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, 

gaya hidup yang berlebihan. 

f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau 

tradisi kecurangan.  

 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 

dengan dewan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk 

memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu : 

keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan 

terhadap hukum dan perturan yang berlaku.  

 

2.4 Pengaruh Profesionalisme Internal Auditor Terhadap Pelaksanaan 

Internal Audit dalam Pencegahan fraud  

 Didalam pelaksanaan, auditor internal melakukan pemeriksaan terhadap 

auditee berdasarkan program yang telah dibuat. Menurut Tugiman (2007) hal 

yang dibutuhkan oleh internal auditor adalah pandangan yang luas serta 

pemahaman terhadap proses manajerial dan yang berkaitan dengan manusia, yang 

mendasari fungsi internal auditor. Yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan 

audit adalah pendekatan holistik yang menyadari bahwa manajer dan pihak yang 

diaudit merupakan pribadi yang kompleks yang berjuang dalam lingkungan yang 

menghasilkan berbagai macam tekanan profesional. Oleh karena itu, internal 

auditor harus bertindak profesional dalam segala hal, agar internal auditor tidak 

dipandang negatif yang tidak dapat diduga tingkah laku dan tabiatnya.  

 Antara auditor internal dengan masalah kecurangan dalam perusahaan 

sangat erat kaitannya. Adanya audit internal dalam sebuah perusahaan diyakini 

bermanfaat dalam hal membantu perusahaan mencegah terjadinya kecurangan. 

Meskipun auditor internal merupakan pihak yang berkewajiban dan yang paling 



berperan penting dalam masalah pencegahan, tetapi auditor internal tidak 

bertanggung jawab atas terjadinya fraud. 

Albrecht (2003:96) menyatakan bahwa : 

 “Fraud is reduced and often prevented (1) by creating a culture of honesty 

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

 fraud.” 

 

 Penjelasan tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa aktivitas untuk 

melakukan fraud dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim 

budaya jujur, keterbukuan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, 

pencegahan fraud dapat dilakukan dengan menanamkan bahwa setiap tindakan 

fraud akan mendapatkan sanksi yang setimpal.  

 Berdasarkan penelitian Santi Almira (2006), profesionalisme internal 

berpengaruh positif terhadap pelaksanaan internal audit dan beranggap bahwa 

internal auditor yang profesional dapat meningkatkan kinerja mereka dalam 

melakukan pelaksanaan internal audit.  

H1a  =   Profesionalisme Internal auditor berpengaruh positif terhadap pelaksanaan 

internal audit   pencegahan fraud.   

 

 

2.5 Pengaruh Profesionalisme Internal Auditor Terhadap Risiko 

Kecurangan  Akuntansi 

 Dengan adanya sikap profesionalisme internal audit yang handal, 

diharapkan dalam upaya mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan 

penyimpangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan 



mengungkapkannya dalam temuan audit. Saran dan sikap korektif dari internal 

auditor akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang 

lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang 

melakukan penyimpangan. 

 Menurut Arens at al , dalam melaksanakan pelaksanaan internal audit 

seorang auditor harus mempunyai tingkat skeptisme profesional ketika 

mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor 

risiko kecurangan untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan.

 Sedangkan menurut Irwansyah (2010), terdapat pengaruh antara 

profesionalisme internal auditor terhadap risiko kecurangan akuntansi.  

H1b : Profesionalisme internal auditor berpengaruh positif terhadap risiko 

kecurangan Akuntansi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


