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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Pada saat ini di negara maju maupun di negara berkembang fraud 

(kecurangan akuntansi) menjadi suatu hal yang fenomenal. Fraud ini terjadi 

hampir di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. Istilah fraud dalam 

lingkungan bisnis memiliki arti yang lebih khusus, yaitu kebohongan yang 

sengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan, atau memanipulasi 

data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. 

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara 

sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian. 

Khususnya terjadi misrepresentation (penyajian yang keliru) untuk merusak, atau 

dengan maksud menahan data bahan yang di perlukan untuk pelaksanaan 

keputusan yang terdahulu (Irham Fahmi, 2015). 

 Dalam literatur akuntansi, fraud juga biasa dikenal dengan penggelapan 

uang, dan bertentangan dengan peraturan. Di Indonesia istilah fraud atau 

kecurangan akuntansi lebih dikenal dengan sebutan korupsi. Dalam korupsi, 

tindakan yang sering dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, 

penghilangan dokumen, dan markup yang merugikan keuangan perusahaan. 

Tindakan tersebut merupakan bentuk kecurangan akuntansi.  Dalam menghadapi 

korupsi yang semakin meluas, diperlukan adanya pencegahan kecurangan.   
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Hal ini merupakan salah satu tugas dari fungsi akuntansi. Kecurangan adalah 

sesuatu yang harus dijaga oleh internal auditor agar tidak terjadi, yaitu dengan 

pemeriksaan yang dilakukan secara periodik.  

Auditor internal bisa membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem 

pengendalian dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam 

pengendalian intern. Auditor internal juga memberikan solusi atas 

permasalahan yang timbul (Sawyer et. al., 2011:83). 

 Dalam perusahaan pun banyak sekali hal hal yang memicu terjadinya 

fraud. “Not Everyone Is Honest” (tidak semua orang jujur), seandainya semua 

orang jujur maka perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan fraud. Akan 

tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan fraud ketika lingkungan 

tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah dan 

tekanan yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berperilaku tidak jujur 

(Rozmita, 2012). 

 Fraud deterence (pencegahan kecurangan) terdiri atas segala upaya yang 

dikerahkan untuk membuat pelaku fraud tidak berani melakukan ataupun kalau 

fraud terjadi maka dampaknya diharapkan sangat minim. Mekanisme untuk 

mencegah fraud adalah kontrol dan yang paling bertanggung jawab atas kontrol 

adalah manajemen (SPAI, 2011:65). 

 Kasus fraud yang terjadi pada seorang petugas Collection Agent Koperasi 

Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) yang dipaparkan oleh Manager KOPEGTEL 

terjadi pada tanggal 13 Mei 2015. Petugas Collection Agent tersebut telah 

melakukan korupsi dalam penyalahgunaan  keuangan koperasi dengan nilai 

sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas jutas rupiah) (Sumber: Manager Kopegtel 
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Sukabumi, 11/05/2019) . Atas kejadian tersebut manajemen koperasi melakukan 

tindakan dengan cara memberhentikan pelaku secara tidak hormat. Banyak faktor 

yang bisa menjadi penyebab kecurangan, maka dari sisi pengguna laporan 

(masyarakat) harus memperhatikan apakah laporan keuangan yang mereka 

gunakan memang sudah diaudit dengan baik, dan diaudit oleh auditor yang 

berkompeten.  

 Fenomena di atas merupakan kasus fraud yang terjadi karena lemahnya 

pengawasan keuangan di Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) 

Sukabumi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem 

pengendalian dan pencegahan terhadap kecurangan (fraud), adanya peluang dan 

lemahnya pengawasan serta pengendalian intern menjadi salah satu faktor 

terjadinya tindak kecurangan, dan dapat dilakukan oleh siapapun baik manajemen 

maupun karyawan. Untuk menangani masalah kecurangan ini diperlukan suatu 

pengawasan (monitoring), agar mendapatkan hasil monitoring yang baik dan audit 

internal yang baik. 

 Audit internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi 

perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan 

serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Perusahaan yang memiliki 

audit internal yang lemah dan tidak kompeten akan mengakibatkan pencegahan 

kecurangan dalam perusahaan tersebut tidak berjalan baik dan efektif. Sebaliknya, 

jika perusahaan memiliki audit internal yang baik dan kompeten maka akan 

mendorong perusahaan tersebut berjalan secara baik dan efektif serta akan 

memperkecil tindak kecurangan yang mungkin terjadi.   
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Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh internal organisasi/ 

perusahan itu sendiri, untuk mengetahui dan mengecek sampai sejauh mana 

penerapan sistem mutunya di internal organisasi/ perusahaan, sesuai acuan standar 

sistem mutu yang diterapkan (Gilang Priyadi, 2012).  

 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 (The IIA Research Foundation, 2011:2). 

Audit Internal memainkan peran penting dalam memantau aktivitas dan 

memastikan bahwa program pengendalian berjalan efektif serta aktivitas audit 

internal dapat mencegah dan sekaligus mendeteksi kecurangan (fraud) (Ratna 

Amelia, 2013). Untuk itu audit internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian, 

dan mecari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak 

manajemen untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pemeriksaan internal dilaksanakan 

dalam berbagai lingkungan yang berbeda-beda dan dalam organisasi-organisasi 

yang tujuan, ketentuan, serta kebiasaannya tidak sama, sehingga akan 

mempengaruhi pelaksanaan-pelaksanaan internal di masing-masing lingkungan. 

Hasil audit internal diharapkan dapat meningkatkan reliabilitas informasi tentang 

keadaan dalam unit-unit yang di awasinya. 

 Selain audit internal yang perlu berjalan dengan baik, keefektifan sistem 

pengendalian intern juga sangat penting dalam pencegahan fraud. Alasan bagi 

suatu perusahaan untuk menerapkan pengendalian intern adalah untuk membantu 
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manajemen mencapai tujuan-tujuannya. Pengendalian intern akan memberi 

kepastian bahwa organisasi mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.  

 Pengendalian intern adalah pengendalian yang dirancang oleh manajemen 

dan dilakukan oleh personel disemua tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi dengan menjamin efisiensi dan efektivitas proses operasi 

(Faiz Zamzami, 2013). Terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah 

mencapai tujuan dan sasarannya. 

 Penerapan pengendalian intern secara baik dan benar pada suatu 

perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan dan dapat 

meminimalkan risiko terjadinya fraud. “Jika suatu pengendalian intern telah 

ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta 

di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang 

dihasilkan akan lebih berkualitas” (Wilkinson dkk. 2010). 

 Tanggung jawab atas pengendalian intern berbeda antara manajemen dan 

auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan sistem 

pengendalian intern, serta melaporkan secara transparant perihal efektivitas 

pelaksanaan pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor 

sehubungan dengan pengendalian intern klien adalah memahami dan melakukan 

pengujian internal atas pelaporan keuangan. Auditor juga berkewajiban untuk 

menerbitkan laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian 
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internalnya, termasuk pendapat auditor mengenai keefektifan pelaksanaan 

pengendalian tersebut.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (Thn) Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Seleta Fitriani 

(2017)                                    

Pengaruh Pengendalian 

Internal dan Komite 

Audit terhadap 

Pencegahan Kecurangan 

(Studi Kasus pada 

Rumah Sakit Dr. Amino 

Gondohutomo) 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa sistem 

pengendalian internal dan 

komite audit secara 

signifikan mempengaruhi 

untuk pencegahan 

kecurangan. 

Mempengaruhi positif 

yang berarti sistem 

pengendalian internal dan 

komite audit lebih intens 

dan baik dilakukan, akan 

menyebabkan pencegahan 

penipuan yang lebih baik. 

2 Suginam (2017) Pengaruh Peran Audit 

Internal dan 

Pengendalian Intern 

terhadap Pencegahan 

Fraud 

Pada penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

Audit Internal 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. Dengan 

demikian kondisi ini 

memperlihatkan bahwa 

internal Audit perusahaan 

sangat memiliki peran 

yang besar di dalam 

perusahaan untuk 

mengendalikan dan 

mengevaluasi aktivitas 

kegiatan perusahaan 

terutama dalam 

pencegahan fraud. 

Pengendalian Internal 

berpengaruh positif 

terhadap fraud akan tetapi 

hasil tidak signifikan 
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3 Theresa Festi T 

Dr.Andreas, 

Riska Natariasari 

(2014) 

Pengaruh Peran Audit 

Internal terhadap 

Pencegahan Kecurangan 

(Studi Empiris Pada 

Perbankan di Pekanbaru) 

Berdasarkan penelitian 

tersebut menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari peran 

audit internal terhadap 

pencegahan kecurangan. 

Korelasi antara peran 

audit internal dengan 

pencegahan kecurangan 

memiliki hubungan yang 

kuat. Semakin baik peran 

audit internal maka 

semakin tinggi 

pencegahan kecurangan. 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peniliti 

bermaksud menyusun proposal skripsi dengan judul : ‘’Pengaruh Audit Internal 

dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada 

Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) Sukabumi”. 

 

1.2   Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini  penulis merumuskan lebih lanjut tentang identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Lemahnya pengawasan intern yang mengakibatkan pencegahan 

kecurangan dalam perusahaan tidak berjalan baik dan efektif 

2. Lemahnya pengendalian intern yang mengakibatkan pencegahan 

kecurangan dalam perusahaan tidak berjalan baik dan efektif 
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3. Pelaksanaan Audit Internal yang kurang efektif dalam Pencegahan 

Kecurangan (fraud)  

4. Kontrol yang rendah sebagai pemicu terjadinya Kecurangan (fraud) 

5. Rendahnya pengendalian terhadap pencegahan kecurangan 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah pengaruh audit internal terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) 

Sukabumi ? 

2. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internl terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) 

Sukabumi ? 

3. Bagaimanakah pengaruh audit internal dan pengendalian intern 

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai PT. 

Telkom (KOPEGTEL) Sukabumi ? 
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1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai audit internal, pengendalian intern, pencegahan kecurangan, 

serta bukti empiris audit internal dan pengendalian intern memiliki pengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai PT. Telkom 

(KOPEGTEL) Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan 

(fraud) pada Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) Sukabumi. 

2. Mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) 

Sukabumi. 

3. Mengetahui pengaruh audit internal dan pengendalian intern terhadap 

kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) 

Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan luas 

mengenai audit internal, pengendalian intern, dan pencegahan 

kecurangan (fraud). 
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a. Bagi Peneliti 

Bagi penulis sendiri diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi atau referensi yang diperlukan untuk pengembangan 

pengetahuan lebih lanjut mengenai Audit Internal dan 

Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan. 

b. Bagi Civitas Akademik Universitas  

Sebagai bahan referensi lain untuk dikembangkan bagi peneliti 

lain, bagi mahasiswa maupun mahasiswi di Universitas 

Muhammadiyah (UMMI) Sukabumi. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam 

melakukan perbaikan-perbaikan mengenai audit internal, 

pengendalian intern serta pencegahan kecurangan pada Koperasi 

Pegawai PT. Telkom (KOPEGTEL) dimasa yang akan datang. 

b. Bagi pihak-pihak lain   

Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan, khususnya sebagai bahan 

referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat mengadakan 

penelitian lebih lanjut dibidang ini. 

 

 

 


