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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fraud sebenarnya bukan kejahatan baru terjadi melainkan sejak lama. 

Fraud sudah terjadi sejak 1800 sebelum Masehi pada zaman Babilonia. Alkisah 

pada saat itu, terdapat hukum Hammurabi Babilonia yang menyatakan bahwa 

apabila penggembala kambing (herdsman) yang dipercaya untuk merawat, 

memelihara dan berternak kambing. Namun, bukannya jumlah kambing 

bertambah banyak melainkan beberapa kambing menjadi berkurang. Maka, 

penggembala tersebut mewajibkan membayar kepada pemilik ternak sepuluh kali 

lipat. 

Fraud di Indonesia tempo dahulu terkait dengan Vereenegde Oost-

Indische Compagnie atau VOC perdagangan Asia, khususnya Indonesia. VOC 

diakui sebagai perusahaan Multi National pertama di dunia dan perusahaan 

pertama yang menerbitkan saham. VOC bangkrut dan secara formal dibubarkan 

pada tahun 1800 dan kepemilikan aset dan utang diambil oleh Pemerintah Hindia 

Belanda di Indonesia. 

Pasca kemerdekaan kejahatan fraud di Indonesia dapat diikuti dari 

perkembangan dan sejarah pemberantasan korupsi di sektor publik di Indonesia 

yang telah terjadi sejak Indonesia merdeka dan silih berganti sejak zaman Orde 

Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi. Ada beberapa kasus tindak 
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kecurangan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption 

Watch (ICW), pada periode 2006-2015 tercatat 425 kasus korupsi terjadi di 

bidang pendidikan. Para pelaku mulai dari kepala dinas, staf dinas pendidikan, 

hingga kepala sekolah. Tersangka kasus korupsi tersebut berjumlah 618 orang. 

Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp1,3 triliun. Modus yang 

dilakukanpun beragam, mulai dari penggelapan dan penggelembungan 

anggaran, pemotongan dan penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, laporan 

fiktif dan pungutan liar. Modus-modus tersebut sepertinya sudah diatur, agar 

anggaran dana pendidikan terealisasi (www.harian.analisadaily.com diakses 13 

Januari 2019, 22.20 WIB). 

Kasus lainnya mengenai korupsi terkait penyalahgunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mejayan 

Kabupaten Madiun menahan mantan Kepala SMKN 1 Jiwan yaitu Mudjijono. Ia 

diduga menyelewengkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2012-2014 

senilai Rp 2.093.900.000. Mudjijono melakukan mark up pengadaan alat dan 

barang (www.regional.kompas.comdiakses 13 Januari 2019, 22.30 WIB). 

Pada tahun 2010 Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Dispendiknas) 

Kabupaten Jember Achmad Sudiyono ditetapkan sebagai tersangka kasus 

korupsi Dana Alokasi Khusus tahun 2010 karena tidak menjalankan tugas 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan tugasnya. Sebagai 

KPA seharusnya Achmad Sudiyono menguji kebenaran materil seluruh bukti 

yang berkaitan dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan 

hasil penyidikan kejaksaan, ditemukan sejumlah bukti yang memperkua tadanya 

http://www.harian.analisadaily.com/
http://www.regional.kompas.com/
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unsure tindak pidana korupsi, diantaranya ketidak sesuaian barang yang 

ditawarkan dalam kontrak kerja sama dengan realisasi di lapangan. Tindakan 

korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan oleh Achmad Sudiyono 

mencapai 27 Miliar (nasional.tempo.co diakses 13 Januari 2019 22.40 WIB). 

Kasus kecurangan lainnya terjadi di Tasikmalaya tahun 2017 pada dana 

hibah senilai Rp 141 miliar periode pencairan bulan Januari hingga Juni 2017, 

Pemkab Tasikmalaya mendistribusikan dana untuk 598 penerima. Pada periode 

Juli-September 2017 untuk 81 penerima. Dari jumlah itu, sebanyak 365 penerima 

merupakan Yayasandan 126 Pondok Pesantren. Sebanyak 75 Yayasan diantaranya 

adalah Yayasan dengan statusnya tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan 

HAM. Selain itu, sejumlah Yayasan penerima memang terdaftar, tetapi usia 

operasionalnya belum mencapai tiga tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14  Tahun 2016 yang mengatur tata cara pemberian hibah dan dana 

bantuan sosial yang bersumber dari APBD, antara lain disebutkan, Badan dan 

Lembaga penerima telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia paling singkat tiga tahun. Diduga kuat telah terjadi rekayasa terhadap 

sejumlah Yayasan agar mereka mendapatkan dana hibah yang kemudian 

digunakan untuk kepentingan oknum tertentu. Tentu ini adalah tindakan 

kecurangan yang telah dilakukan (www.pikiran-rakyat.comdiakses 13 Januari 

2019, 23.00 WIB). 

Dari kasus tersebut diungkapkan bahwa didalam perusahaan tersebut 

terjadi suatu tindakan kecurangan (fraud) dimana dalam hal tersebut diakibatkan 

karena kurangnya pengendalian internal  di perusahaan tersebut sehingga 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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kecurangan (fraud) itu juga dapat terjadi karena adanya komitmen antara 

manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti 

fraud sehingga dalam kasus tersebut baik manajemen maupun karyawan merasa 

bebas melakukan tindak kecurangan (fraud) karena tidak ada kesepakatan apapun 

maupun sanksi apapun. 

Kecurangan (fraud) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam 

mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau organisasi dengan merugikan pihak 

lain. Hal ini senada dengan yang diungkapan oleh Hall (2011:153) yang 

mendefinisikan fraud adalah penyajian fakta yang bersifat materil secara salah 

yang dilakukan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk bergantung pada fakta 

tersebut, fakta yang merugikannya berdasarkan hukum yang berlaku. 

Penanganan masalah kecurangan ini memerlukan suatu pengawasan 

(monitoring). Hasil monitoring yang baik memerlukan 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. 

Menurut Hery (2010:64), audit internal perusahaan yang lemah dan tidak 

kompeten akan mengakibatkan pencegahan kecurangan dalam perusahaan 

tersebut tidak berjalan baik dan efektif. Namun sebaliknya audit internal yang 

kuat dan kompeten dapat mendorong pencegahan kecurangan dalam suatu 

perusahaan berjalan dengan baik dan efektif sehingga kemungkinan terjadinya 

kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan audit internal mempunyai pengaruh 
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yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan terjadinya kecurangan, 

dengan adanya audit internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis 

terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. 

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara 

bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan (Hery,2010:20). Saat ini 

keberadaan audit internal sudah merupakan suatu bagian penting dari perusahaan. 

Keberadaannya terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia bisnis 

yang membutuhkan penanganan secara profesional. Audit internal yang sudah 

profesional di bidangnya ini akan berpengaruh besar dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas di dalam suatu organisasi yang tentunya akan sangat 

membantu manajemen dalam menghadapi persaingan bisnis. 

Standar profesional audit internal terbagi atas empat macam, yaitu 

independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan 

pemeriksaan (Hery,2010:73). Dengan demikian, pada prinsipnya audit internal 

merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu organisasi 

dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

seharusnya. Sehubungan dengan itu audit internal perlu melakukan pemeriksaan, 

penilaian, dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada 

pihak manajemen untuk ditindaklanjuti. 
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Audit internal juga dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang 

menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud), yang 

mencakup identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya 

kecurangan (fraud) dan penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai 

dari lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem 

pengendalian. Seandainya terjadi kecurangan (fraud), audit internal bertanggung 

jawab untuk membantu manajemen mencegah kecurangan (fraud) dengan 

melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, 

seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan (fraud) dalam berbagai 

segmen. 

Keberadaan audit internal merupakan bagian yang penting bagi lembaga, 

karena audit internal dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan 

lembaga. Audit internal merupakan aktivitas yang independen dan obyektif serta 

merupakan aktivitas pemberi keyakinan memadai dan penyediaan konsultasi yang 

dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan organisasi. 

Biasanya kecurangan tidak mudah ditemukan. Kecurangan biasanya 

ditemukan karena kebetulan maupun karena suatu usaha yang disengaja. Dengan 

demikin manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya 

kecurangan yang mungkin terjadi di lembaga yang dikelola. 

Penelitian dan pemeriksaan aktivitas lembaga secara terus menerus perlu 

dilakukan untuk memastikan apakah sistem dan sumber daya yang tersedia 

memadai.  Terkait hal tersebut, sistem pengawasan yang handal diharapkan dapat 
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membantu pihak manajemen dalam upaya mengamankan harta perusahaan, 

dokumen-dokumen penting seperti data keuangan, hal-hal lainnya yang dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, dan salah satu hal yang 

terpenting yakni dapat mengantisipasi setiap kecurangan yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dillakukan oleh Suginam pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Peran Audit 

Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (fraud)” yang dilakukan di PT. Tolan 

Tiga Indonesia. Variabel yang diteliti adalah  audit internal dan kecurangan 

(fraud). Hasil penelitian ini adalah perusahaan akan dapat berjalan dengan baik 

apabila memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik sudah dapat 

dipastikan mempunyai peran auditor yang baik dan jika peran auditor baik dapat 

dipastikan juga memiliki system pengawasan yang baik yang dilakukan oleh 

bagian audit internal pada perusahaan tersebut. Demikian juga dengan kecurangan 

(fraud) yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam perusahaan. Apabila peran audit 

dalam perusahaan berjalan dengan baik maka segala bentuk kecurangan (fraud) 

dapat dihindari. Audit internal dapat membantu manajemen melakukan 

pengawasan dan pengendalian didalam perusahaan sehingga kebijakan dan 

strategi yang ditempuh perusahaan dapat bertahan dan bahkan berkembang. 

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan (pressure) untuk melakukan 

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan (opportunity) 

yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan 
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tersebut. Kecurangan sering juga disebut sebagai pencurian, pemerasan, 

penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. 

 Lembaga pendidikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi berjumlah 4.627 

sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri 

dari lembaga pendidikan negeri dan swasta. Jenjang TK/RA berjumlah 843 

sekolah, SD Sederajat berjumlah 2.618 sekolah, SMP Sederajat 703 sekolah, 

SMA/SMK sederajat berjumlah 433 sekolah, dan Perguruan Tinggi Swasta 

berjumlah 30 PTS. 

 Di Kabupaten Sukabumi khususnya, banyak terjadi pungutan liar pada saat 

pencairan bantuan dari pemerintah oleh oknum bahkan organisasi tertentu. Ini 

menyebabkan penyakit yang sulit disembuhkan karena bersumber dari pejabat 

yang berwenang. Masalah seperti ini membuat sekolah-sekolah mengalami 

kerugian karena dana yang dicairkan tidak dapat dipergunakan secara sepenuhnya 

dan sekolah harus menutupi kecurangan ini dengan membuat bukti transaksi fiktif, 

yang menjadikan transaksi fiktif ini seolah-olah biasa terjadi. Akibatnya transaksi 

fiktif ini dapat memberikan kesempatan didalam sekolah terjadi kecurangan 

serupa yang dilakukan oleh karyawan. 

Alasan penulis melakukan penelitian di Yayasan Pendidikan Islam Al-

Barokah Cikembar Sukabumi karena penulis bekerja di tempat tersebut dan 

banyak kejanggalan dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh setiap unit ke 

Yayasan yang tidak sesuai dengan prosedur akuntansi.  
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Masalah yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar 

Sukabumi pada saat ini adalah banyak terjadi kecurangan terhadap pengelolaan 

keuangan yang disebabkan karena kurangnya peran audit internal terhadap 

pengawasan agar dapat melakukan pencegahan kecurangan. Alur pemikiran diatas 

dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu : “Apakah ada peran audit internal 

yang tidak dijalankan sehingga karyawan dapat melakukan kecurangan (fraud)?”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan 

(Fraud)” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik kesimpulan dalam 

suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Kurangnya peran audit internal dalam pengawasan sehingga karyawan 

melakukan kecurangan (fraud). 

2. Adanya karyawan yang melakukan kecurangan (fraud) di Yayasan 

Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 

3. Kurangnya peran audit internal yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan 

Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 

4. Audit internal belum dilaksanakan secara efektif dan efisien di Yayasan 

Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 



 
 

10 
 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 

penulis merumuskan permasalahan di atas sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal di Yayasan Pendidikan Islam Al-

Barokah Cikembar Sukabumi? 

2. Bagaimana pencegahan kecurangan (fraud) pada Yayasan Pendidikan 

Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi? 

3. Seberapa besar pengaruh audit internal dalam pencegahan kecurangan 

(fraud) di Yayasan Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal di Yayasan 

Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan (fraud) pada Yayasan 

Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap 

pencegahan kecurangan (fraud) di Yayasan Pendidikan Islam Al-

Barokah Cikembar Sukabumi. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan 

tambahan mengenai teori dan praktik yang sesungguhnya dan diharapkan 

dapat memberikan sumbangan penelitian yang berguna bagi mahasiswa 

akuntansi untuk memperluas pengetahuan tentang audit internal dalam 

pencegahan kecurangan (fraud). 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Yayasan 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan 

bagi Yayasan untuk melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas 

kinerja audit internal sehingga tidak berpotensi melakukan kecurangan 

(fraud). 

b. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis mengenai audit internal. Dan sebagai salah satu syarat yang 

harus dipenuhi dalam menyelesaikan tugas akhir Program Studi 

Akuntansi Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 
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c. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi, serta dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi tambahan dalam memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan judul yang sama. 


