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ii

MENGENALI DAN MENCEGAH BERBAGAI BENTUK
KECURANGAN

1.

PENDAHULUAN

Masyarakat rnasa depan, kat8k;:1Illah sarnpai I<urun waktu
tahun 2020, akan sampai pad a masyarakat modem yang
mandiri dan berada di dalam Irngkungan yang kOl1lpetitip Aspek
yang relevan dalarn peran badan usaha di l1lasa depan adalah
aspek bidang ekonomi.
Sa at ini dan l1lasa depan tidak ada cara lain bahwa badan
usaha

harus

l1lenghadapi desentralisasi, del1lokratisasi

dan

dereguiasi dengan tekanan utal1la desentralisasi di sal1lping
kompetisi yang Iuas.

Da!am pengertian ini kemal1lpuan untuk

kOl1lpetisi dan l1lel1lbentuk aliansi baik dalam lingkup domestik
maupun global menjadi suatu

yar~g

sangat menonJGI.

Lingkungan kornpetitip '12ng terbina dan dituju,<an untuk
l1lencapai tingkat efisiensi dan kualitas hanya dapat diwujudkan
apabila terdapat budaya kOl1lpetlsi.Peran badan usaha di l1lasa
deran l1lasih l1lerupakan kekuatan yang dOl1linan dan harus
tetap terbina.
Masalah-rnasalah l1lanajerial dan efisiensi l1lanajel1len dapat
ditingkatkan

dengan

l1lanajel1len.

Del1likian pula peran audit interna! yang efektif

akan

rnembantu

l1leningkatkan

rneningkatkan

sistel1l

produktivitas,

akhimya kinerja perusahaan okon rneningkat.

pengendalian

cfisiensi

dan

2.

STRA TEGI RADAN USAHJI.
Set;ap manaJemen badan usaha akan menent:Jkan sasaransasaran yang akan dicapai, biasanya disebut kinerja, unjuk
kerJa,

prestasi

kuja

alau

performanre

Perusahaan

mengkoordinasikan berbagai potensi dan menetapkan langkahlangkah

strategis

untuk

(1992

Col/ins

mencapal

berbagai

sasaran

309 - 342) menggambarkan

dan

iangkah

strategis perusahaan sebagai berikut :

grow!h,
market share,
building or

Resc<I!dl and
dC\'C!()pl\l~nt

\

Gambar 1 : The wheel of business strategy.

Kegiatan

perusahaan

tersebut

akan

me/iputi

berbagai

sasaran dan mlsl suatu usaha, di dalamnya juga memuat
tentang

berbagai

kRhiJaksanaan

pendukung

diterapkan untuk mencapai sasaran perusahaan

2

yang

akan

Pernyataan tcntanCj SZlsaran harus diperlu?sdenCjan suatu
pernyataan khusus tentanCj produk, teknoloCji, jalur distribusi,
teknik pemanufakturan dan kebijakan p21ayanan apakah yc:.ng
akan ciitcr'apkan untuk lilellcao;:Ji sasaran yang telah ditetap!\arl.
Lingkaran s:rategr merupakan alat yang s3ngat berguna untuk
mengilustrasikan tingkal kekhususan dan konsistensi
harus dicapai dalam suatu usaha. Sebagaimana

yang

diperlihatkan

dalam gambar di alas, dalam inti strategi uisnis terdapat
berbagai sasaran bisnis serta konsep tentang bagaimana cara
perusailaan dalarn berkompetisi,
Oi

sekeliling

inti

strategi

bisnis

terdapat

berbagai

kebijaksanaan fungsional kunci yang sarna pentingnya, yang
masing-masing harus konsisten satu sarna lain sefla sejalan
dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan
Oari

strategi

berkepentingan

perusahaan
(stakeholder')

di
akan

atas

para

menuntut

fihak
hasil

yang
sesuai

dengan kepentingannya. Untuk sejumlah alasan yang akan
nampak jelas, pandangan dan tuntutan ini dapat disebutkan
sebagai

"pandangan

masyarakat

terhadap

perusahaan"

Masyarakat akan mengamati berbagai hal yang dilakukan oleh
perusahaan,
Kemungkinan besar ur-aian yang dibuat akan mencerminkan
pandangan stakeholder terhadap perusairaan, sebagaimana
yang secara sistematis ditufiJukkan pada
berikut :

gambar sebagai

lomh ;md service,

Gambar 2: A stakeholder view of the firm

Dalam pandangan ini, perusahaan dilihat sebagai kumpuiGn
transaksi, yaitu suatu pertukaran antsra uang (perusahaan)
dengan

pekerjaan

yang

dilakukan

oleh

para

karyawan,

pertukaran antara uang cengan berbagai barang dan jasa vang
diberikan oleh pensuplai, pertukaran antara barang dan jasa
perusahaan dengan uang para pelanggan, pertukaran antara
uang yang sebeiumnya telah diterima oleh penls2haan dengan
uang yang kemudian dibayarkan kepada para investor atau
pemberi pinjaman, pertukaran antara uang yang sebelumnya
telah diserahkan oleh perusahaan dengan uang yang kemudian
diterima dari para debitur (misalnya bank dan perusahaan lain
dimana

pee uSClhClan

tel311

melakukan

IIlvestasi),

serta

pertukaran antara uang dengan penggunaan berbagai jasa dan
fasilitas

yang

diberikan

oleh

pemerintah,

yang

memiliki

sejumlah kewenangan untul< Illengendalikan dan Illengawasi
perusahaan.
Pandangan

para

stal,eholdcr'

terhadap

unjuk

kerja

perusahaan dapat sap ber'beda satu dengan lain sesuai dengan
kepentingannya. Namun

para stakeholder sepakat bahwa

perusahaan wajib dikelola dengan efisien, efektif, berkembang,
memberikan deviden

CUKUP

dan tidak dibenarkan adanya

kecurangan.
Para stakeholder akan menilai unjuk kerja aeau performance
dibandingkan

dengan

standar atau

keinginannya.

Dengan

demikian performance adalah suatu hasil dari kegiatan atau
pekerjaan.

Bailey (1982: 318) tentang performance mengemukakan :
"Performance then defined as the result of a pattern of action
carried out to satisfy all objective according te some sta'ldards"

Menurut Baiiey performance merupakan suatu pola tindakan
atau penlaku yang tampak dalam Illencapai tujuan diukur atau
dibandingkan dengan suatu standar.

Jadi performance adalah

pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan
tertentu dengan memperhitungkan perilaku yang diukur dengan
suatu

standar.

Dengan

perusahaan mesti dinilai.
proses penilaian atau audit.
,-

demikian

hasil

dari

kegiatan

Itulah sebabnya diadakan SIJatu

}'.'"'3RPENGERTIAN DASAR AUDIT INTERNAL.

Audit sebagai suatu bidang

berkaitan dengan tinjauan

tentang cara bagalmana peristiwa-peristiwa bisnis diukur dan
dikomunikasikan. ia Juga berk3itan dengan tinjal'an kelayakan
dan

kepastian

semua

sistem

informasi

manajemen

serta

prosedur-prosedur opel·asinya. Lebih dari satu grup para ahli
yang menaruh perhatlan terhadap audit.
Cashin's (1988

umum

audit

1-10), mengemukakan bahwa secara

dikelompokkan

kedaiam

tiga

cabang

yang

organisasi

dan

memperlihatkan sifat pemeriksaan, yaitu •
a.

Governmental auditing,

b.

Independent auditing dan

c.

Internal auditing

Unit audit internsl

adalah

bag ian

dari

fungsinya tidak terpisahkan dari kebijaksanaan yang dibentuk
oleh manajemen puncak rerusahaan.
Pada dasarnya, layanan yang diberikan oleh para auditor
cabang audit di atas adalah sama, dan kini setiap cabang telah
terpisah dan Inempunyai tanggung jawab jelas dengan tingi<at
kebebasan yang bel·beda.
Akuntan publlk (Cel-tlfield public accountant) di Amerika
Serikat mempunyai sejarah yang cukup tua bila dibandingkan
dengan audit internal.
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ielalif mCisih baru, maka masih
(internal

auditing)

pada

membantu

suatu

Manfaat dari

perusahaan peranannya masill belum optimal
peran

954

~-

manaJemen

dalam

meningkatkan kinerj3 perusahaan sangat tergantung dari sikap
pimpinan dan auditor intemal perusahaan yang bersangkutan_
Perkembangan

clan

audit

intemal

(khususnya

BUMN/BUMD) di Indonesia dapat digambarkan sebagCii berikut

Norma

PCll1eriks:t~11l ;\klll1l;111

1973

7

Oi sampin,..l_pcntingnya dukunqan

pilllpinan perusahaan

terhadap audit internal, Illaka yanq lebih pentinq laqi adalah
bagailllana aud:t internal meningkatkan ;Jerannya membantu
pimpinan

mc;r~capal

IUjllal) perusahaan

Audit internal Illerupakan karyawan suatu perusahaan yang
Illeillpunyai Illisi utama untuk melayani organisasi dengan
berbagai cara. Profesi auditor internal telah berkembang sampai
pad a tingkat

yang

Illeillungkinan

kebutuhan organisasi yang IU2S.

audit

internal

melayani

Jasa yang diberikan auditor

internal Illencakup dimensi finansial dan operasional berbagai
kegiatan satuan usaha atau organisasi

AUDIT
Pendapat

beber-apa

ahli

Illengenal

pengerti2n

audit

(auditing) antara lain.

ARENS (1994 • 1) Illengeillukakan bahwa •
"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
quantifiable information of an economic entity to determine and
report

on

the

degree

of

correspondence

between

the

information and established criteria. Auditing should be done by
a competent independent person".

Untuk Illelaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat
diverifikasi dan sejullliah kriteria yang dapat digunakan sebagai
pegangan pengevaluasian inforillasi tersebut.

Inforillasi yang dapat dlukul

meilliliki berbagai bentuk,

sedangkan kntel-ia unluk mengevaluasi informasi kuantitatif
cukup

beragafl1

dan

,]ucilt

d:!ahlkan

oleh

orang

yang

berkopetcn.
SelanJutnya Kiger (1994.6) mengemukakan bahwa.
"Auditing is

the systematic process by which a competent,

independent person obj2ctively obtains and evaluates evidence
regarding asseliions about an economic entity or event, for he
purpose of forming all COp Inion about and repor:ing on the
degree to Wllicil tile assertion conforms to an identified set of
standards".

Seorang auditior hal-us mempunyai kemampuan memahami
kriteria yang digunak31l serta mampu menentukan jumlah bahan
bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan
diambilnya_ Auditor harus pula mempunyai sikap mental yang
independen

Sei'\alipun

aclditor

adalah

ahli,

apabila

tidak

mempunyai sikap indepel-Iden dalam mengumpulkan informasi
akan tldak ada artinya, sebab informasi yang digunakan untuk
mengambil keputusan haruslah tidak bias_
Tahap terakhir setelah selesai dalam melakukan audit
adalah penyusunan laporall yang merupakan alat penyampaian
informasi dan teilluan-temuan kepada para pemakai laporan_
Audit sebagal suatu bidang usaha berkailan dengan tinjauan
tentang cara bagaimana pel-istiwa-peristiwa bisnis diukur dan
dikomunkasikan_ fa Juga iJerkaitan dengan tinjauan kelayakan

dan

I,ep3stian

semU3

sistem

informasi

mana]emen

serta

prosedur-prosedur operasinya
Sebagai disiplin ilmu, auditing tc:ah lJerkembang dan telah
membiakkan bany;:,k macam bidang dan Jenls audit Soring
terjadi perbedaan pendapat tentang apa yang akan dicoba
dicapai oleh tiap Illacalll audit. Elatlkan di antara para auditor
sering kali terdapat ketidak cocokan tentang batasan yang pasti
dari

tiap

f'erkelllb3ngan

macamnya

merengkuh

keuanga;l,

pemenuhan

bidang

audit

kinerja,

telah
uang,

nilai

operasional, hasil program Illanajemen dan efektivitas.
Barlow

(1995

21) menggambarkan hubungan

antara

berbagai tipe audit sebagai berikut •
COMPRI'11ENSIVE AUDITS
UUI\UTY OF i'[nf·OI~MANCE
MANAG!::MENT/CQNTRO!_

I

FISCAL (Financiai and Compliance Aud",,',,-S_ _-,'...;"Eo.:..-H"";:"'O...;P::;M...;A!;;;NC"',.....
E ::.;O""P-"O"-P.:.E",,HA:;:.T...:IO:;:.N:.:.A;::I...:.A;:,:U~D,,-IT","S,--_-,

I
iFINANCIAL

II

n-

COMPLIANCE

I 1r---M-AN-A-C-,E-.P-IA-L-"1! 'I--P-RO-=-G-=-RA:-.M-,-=-RE-=-'S:"'U~'L'TS I

I

OP QUALITY 0"
PERFO',MANCE
Audit

Traditional

Focus

LegJlil,:'
Compliance with
Heguiation,
Policies
Procedures, etc

[co nomic
ACquisition

Mission
Accomplishment

and Efficient
use of Resources

tow3rd Objectives

fvl~ir\Jgcmcnt

Rt:plesentations
may be made explicitly
..
may be implied

andlor Progress

Per10rrnance
Standards
may exits

may be unavailable,

Gambar:) : The relationship bc!w('('11 din;?rcnt typc.<: of audit:;

Tidak ada perbedaan
mencoba

mernperbaiki

yang
klnerJa

mendasar,
organlsasl.

dan

semuanya

Perbedaannya

terletak dalam aspek kinelja man3 yang disoroti. Umpamanya
yang

disoroti

undang-undang,

III

peraturan,

anggaran

dan

kebijakan

intern.

Audit

opelasional

meng",u'1akan

sampal

sejauh mana suatu unit memallfaatkall surnber daya (efisiensi
dan ekollomis) dan unit ya:lq IJersanqkutan.

AUDIT INTERNAL

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah menjawab,
bahwa keberadaan atau alasan diadakan audit adalah audit
ditujukan rnemfJerbalKi killelja unl! 0rganisasi
Suatu unit dapat berbentuk sebuah perusahaan, divisi,
departemen, seksi, unit blsnls, fungsi bisnis, proses bisnis,
layanan, informasi, sistem atau proyek. Jika tindakan audit
berhasil

da!3m

menunjang

ke

meningkatkan
arah

perbaikan

kinerja

unit,

maka

berarti

kinerja

organlsasl

secara

kegiatan

penilaian

bebas,

keseluruhan.
ll.CJdit

internal

rnerupakan

dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasCl terhadao
organisasi. Kegiatan ini lrIemeriksa dan menilai efektivitas yang
lain dalam organisasi
Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi tidak memiliki
sumber infonllasi internal yang bebas mengenai kinerja para
manajer The Institute of Internal auditors (IIA, 1995 : 3) dan
Sawyer's (1988 : 6) menqemukakan uahwa :
"Internal

auditing

is

an

independent

appraisal

function

established within an organization to examine and evaluate its
activities as a service to the organization".
II

Oari definisi di atas tel-clapa! lirna konsep kunci audit internal
(Barlow, 1995. 11) seiHqai berikut •

II)cJcpenden

Pengawasan yang
menguji dan rnenilai
pengawasan

'-------r-

Kegiatan
penilaian

Audit Internal

Layananjasa
bagi organisasi

Dladakan cJalam
organ;sa~i

Gambar 4: Lima kOllscp KUl1ci ;Judil intern,-)!

Oari Lima konsep kunci aL!dit internal di atas implikasinV8
bagi auditor akan nampak pad a uarian berikut •

a_ Independen.
Standar mencntukan bailwa para auditor seilarusnya tidak
terikat pad a kegiatan yang mereka periksa (Standar 100)
Karenanya suatu fungsi audit ilarus bebas dari unit-unit
yang diperiksanya_ Masalailnya adalail, bagaimana para
auditor dapat bebas padailal ada di dalam organisasi?_
Oapat dipastikan bahwa audit internal bersentuhan dengan
fungsi-fungsi lain di clalam organasi

Sebagai akibatnya ia

harus kehilanqan kebebasannya meski bagaimana kerasnya

berusaha untuk tidak tersetuil. Tidak jarang auditor diminta
ikut menyusunkan sistem dalam organisasinya
b.

Kegiatan penilaian.

Pada hakekatn),a kegiatail aud,t ada/ah peni/aian. Jika para
penge/o/a unit Ille/aksanakan peni/aian o/eh mereka sendiri
dan me/aporkan hasi/nya, para auditor dapat dihubungi guna
meni/ai mutu /aporan dan memrnjukkan keabsahannya.
Lebih jauh /agi 1ll2reka bisa menilai mutu proses peni/aian
diri yang diikuti o/eh para penge/ola unit.
Untuk menilai sesuatu dipersyaratkan bahwa penilai harus
sudah menata standar kinerja sebagai pengukur kinerja.
Sebagai contoil,

untuk

menilai

kinerja

unit

si

auditor

membandingkan kinerja aktual terhadap standar, yaitu apa
yang seharusnya dicapai.

C.

Diadakan da/am organisasi
Para auditor internal merupakan karyawan dari organlsasl
yang mereka audit.

Untuk membedakan mereka dari para

auditor eksternal, mereka menambahkan kata keterangan
sifat internal.
auditnya

Para

seperti

orgimisasi lain.

auditor eksternal melaksanakan tugas

auditor· internal

namun

bekerja

untuk

d.

Pelayanan iorfwdap organisasi
Konsep yang keeml'at adalall konsep yang palinSj penting
ba!Ji kelangsungan Illdup fungsi

audit internal.

Kunci

keberadaaan audit internal adalall

layanan untuk para

pemakai jasa.

audit

Hanya

organisasi

internal

yang

menyediakan layanan, yang olell pemakai jasa dianggap
mengalami peliambailan nilai-nilai, yang akan berlangsung
keberadaannya apabila ikut memballtlJ keberllasilar, unit
Layanan

bagl

usel'

memperkuat

kedudukannya

dalam

organisasi. Audit internal yang menyediakan layanan yang
kurang bermutu bagi pemakai jasa menghadapi ancaman.
Ancaman ini akan meningkat bila persaingan semakin tajam,
eli malla organisasi mencoba mengurangi b;c;ya. ierdapat
juga

beberapa

kasus

tentang

fungsi

audit

dihentikan,

dis2babkan karena mereka tidak menyediakan pelayanan
pad a para pengguna jasa internal.

e, Pengawasan yang menguji dan menifai pengawasan lain.
Konsep terakhir adalah konsep yang berkisar tentang apa
yang dilakukan pal'a auditor internal.
Standar mengatakan hahwa audit adalah suotu pengawasan
yang

berfungsi

menguJI

dan

menilai

efektivitas

dari

pengawasan lainnya. Seperti halnya standar menggunakan
istilah

"Pengawasan dari pengawasan internal"
14

kecuali

!='Cida kasus-kasus cJr

111,][1<1

harus memtJedakan antora

pengawasan internal dan pengawasan eksternal tel'hadap
se:uruh kegiatan orgallisasr
Para ahli berpendapat IJahwa p",ngawasan-pengawasan
lainnya meneakup sernua pengawasan yang dimanfaatkan
oleh para pernilik orgallisasi, dewan direksi dan

para

manajer untuk mendapatkan Jaminan bahwa organisasi dan
unit-unit

lainnya akan bekerja dpngan baik.

Jelaslah

bahwa auditor tidak boleh berpandangan sempit tentang
pengawasan lainnya.

Oi dalam perusahaan, dewan direksi

yang paling utama memanfaatkannya.
Bahwa dewan direksi itu adalah Otak pengawas sebuah
perusahaan dan bagian terpadu dari struktur

manajemen,

Auditor internal palu mer.yoroti pengujian dan penilaian
mutu pengawClsCln OI'ganisas i
Jadi tugas auditor internal meneakup pengawasan terhadap
para manaJer.

Karenanya mengapa sementara auditor

menyebutkan pengawasan terhadap pengawasan yang lain,
lebih-Iebih lagi ini mendukung pendapat bahwa fungsi itu
harus terlepas dari para manajer dan idealnya auditor
internal harus Juga Illengaudit kegiatan manJaer-manajer
puneak,
Mengaudit kegiatan para Illanajer puneak merupakan pokok
masalah yang panas yang dihadapi profesi audit internal
sampai dewasa ini,

15

LA YANAN AUDIT INTERNAL.

Audit eksternal yang dilaksanakan olell kantor akuntan
publik di samplIlg memberikall pelayallan audit, kllusunya bila
akan

memberikan

pendapat atas

laporan

keuangan,

juga

memberikan nasillat bidang perpajakan dan bila perlu dapat
memberii;an

konsultasi

dalam

perbaikan

rangka

performansinya.
Bila dibandingkan audit internal dengan

eksternal dari

berbagai aspek pelayanan (Barlow, 1995: 45) akan nampak
sebagai berikut :
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Gambar 5 : Pclayunan audit internal dan eksternal

Di sam ping tugas pokok audit yaitu memperbaiki kinerja
organisasi, audit internal Juga seringkali memberikan layanan
berupa pembenan saran untuk memperbaiki kinerja bagi setiap
level manajer.

Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan audit internal
dalam

perusahaan. IIA Ci995

29) mengemukakan bahwa

ruang lingkup kegiatan audit intemal adalali :
"The

scope

of

intefllal

auditing

should

encompass

examination and evaluation of the adequacy and

the

effectiveness

of the organization's system of internal control and the quality of
performance in carrying out assigned responsibilities".

Sejal;::m dengall hal oi atas, maka The Institute of Chartered
Accountans in Australia (lCAA, 1994 76) tentang ruang lingkup
auditor intemal mengemukakan :
"The scope and objectives of internal audit very widely and are
dependent upon the size and structure of tile entity and the
requirements of its management"
Normally however internal audit operates in one or more of the
following areas:
a.

Review of accoun;ing system and related internal controls.

b.

Examination for management of financial and ope,ating
information.

c.

Examination of the economy, efficiency and effectiveness of
operations

illciuc.iing

Iioll-financial

controls

of

an

organizatioll.

Audit

internal

di

Indonesia,

berdasarkan Peraturan Pemerintah
46 yaitu :
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khususnya
NOlTlo~

BUMN

diatur

3 tahun 1983, pasal

1.

Satuan pcngawasan irlterll bcrtugas IllCllliJantu Direktur Utama
dalal1l

mcngadakan

pengeloiaan
usaha

yang

pcnilaian

(manClJerllcn)

dan

bc;rsangkutan

alas

sistcrll

pelakSClnaannya
dan

mel1lbcrikarl

pcngcndalian
pad a

badan

saran~s;:Jran

pcrbaikan.
2.

Pilllpinan Perjan, F)eruill dan Pcrsero Illenggunakan pendapat
dan

saran~saran

melaksanakan

satuan pengawas intern sebagai bahan untuk
penyernlJurnaan

pengelolaan

perusahaan yang baik dan dapat dipertanggung

,-

IS

(l1lanajemen)

~jawabkan.

4.

MENGENALI DAN MENCEGAH KECURANGAN

a.

MENGENALI BENTUK KECURANGAN.

F'endekatan

audit kecurangan

sebenamya

tid2k

umum

karena kecurangan jarang terjadi secara jelas. Kecurangan
cenderung menjadi lebih detail dalam pendekatannya, karena
harus mencari

hal-hal yang disembunyikan.

Aliran

namar

akuntansi juga asset mungkin harus disusun ulang tanpa aliran
audit
Misalnya sebuah perusahaan mempunyai hubungan antar
sistem dalam sistem infarmasi akuntansi sebagai berikut •

GambaI' 6: Hubungal1 antar sis!em tl:1LlIl1 si.':ilCIll inCormasi akuntasi

Pendekatan audit kocul-allgan bukanlal, sua(u pelldekatan
yang

ekonornis

un(uk

suatu

pemeriksaan.

Karona

ketel-gantungan pad a kelldali dan slstem Informasi manajemen
urnumnya dibenarkan.

f<elllalilpuan untuk menqcnali keadaan

di mana diperlukan audit

kCClnangal~

adalail suatu keillampua, I

yang harus dila(lh bagi seorang auditor.

Istilah kecurangan

Illengacu pad a keadaan di mana terjadi tindakan manipulasi
yang

Illerugikan

pihak

lain.

Manipulasi

inilah

yang

menyebabkan menemukall kecul·angan lebih suli! daripada
Illeneillukan kesalahan. Seorang auditor· haws selalu waspada
akan adanya petunjuk-petunjuk yang dapat memperlihatkan
keganjilan.

iNDIKATOR "LAMPU KUNING"
Sebanyak apapun sumber daya yang dialokasikan untuk
peningkatan integritas, ancaman terjadi pencurian 31<3n 88131u
ada.

Pertanyaannya kini

Illenjadi bagailllana agar dapat

Illenduga kecendurangan munculnya Illasalah itu? Ada satu
topik literatur, umumnya disebut sebagai !!teratur "Lampu
Kuning".

Literatur ini (Ratliff, 1988 • 777-789) Illenunjukkan

keadaan di mana kecurangan cenderung terjadi. Indikator yang
tertulis dalalll literatur ini berasal dari studi kecurangan di Illasa
lalllpau. Dengan kata lain lampu kuning adalah gejala UIllUIll
atau kondisi yang teramati (dari kecurangan di masa-Illasa
lalllpau) yang menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat
bahwa kemungkinan akan terjadi kecurangan.
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Infornldsi di bawah rnemJlijukkan heherapa Jenis IClm[)U
kuning yang telah diketahui. Tal'cJa-tClncJCl ini cender-ung Ilmum,
dan sering muncul ballkan saat tidak: add kecul·angan.

Karena

itu wCllaupun t"lIlda-tarida ini menunjukkan :,emungkinan terjadi
kecurangan, kepastiannya tetap terbatas dan harus dicek serta
diyakini benar-benar.

Conloh "Lampu Kuning"

1. Kondisi pribadi yang

menyebabkan tek':1Ilan yang tidak

perlu:
a.

Terlibat hutang

b.

Penyakit berat

c.

Masaiah Judi dan m i nl1man keras

d.

Kebencian,

frustasi,

atau

rasa

ketidakadilan

yang

mendorong tindakan balas dendam.
e.

Kurangnya etika pribadi.

2. Keadaan perusahaan yang menyebabkan tekanan yang
tidak perlu :
a.

Kesulitan ekol:omi

b.

Ketergantungan pad a sejumlah pelanggan dan supplier
tertentu.

c.

Peminjaman dana untuk modal dengan berlebihan.

d.

Kesulitan kredit
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,e.

Peningkatan kOinpoll:;1

f.

Cadangan pinJaman yang terbatas

g.

Banyak masukall audll yang memaksa perbalkan

h.

Opelasi-operasi yanq tldak dikendalikan dengan baik.

3. Resiko kendall yang speslflk •
a.

Satu

orang

mengendalikan

seluruh

bag ian

dal"i

transaksi pent.inq
b.

Pengawasar, yanq kurang baik.

c.

Tidak ada penugasan yang jelas untuk tanggung jawab
dan akuntabilitas.

d.

Tidak ada cuti wajib; Jika pegawai sedang euti, tidak ada
yang menggantikan pekerjaan mereka.

f.

Konflik pendapat tampak nyata dalam pemberian tugas

MEMBUA T KESALAHAN
Salah satu eara untuk menduga kelemahan kendali dan
kerentanan terhadap keeurangan

adalah dengan membuat

kesalahan seeara sengaja, kemudian melihat apakah kesalahan
itu terdeteksi olch sistem kendali.

Sebagai eontoh, seorang

auditor internal mengambil sebuah cek (tanpa nominal) dan
membayarkannya pada penerima fiktif.

Lalu untuk melihat

apakah sistem dapat dikeeoh dengan mudall, bersama riengan
eek itu diserahkan pesan "dokumen lainnya menyusul, mohon
eek segera diproses".

Jika eek ini dapat melewati operasi

penandatanganan eek, Inl menandakan bahwa mungkin telah
') ')

ada perTlbayara0, untuk barang yallg tidak pel-nail diterima atau
merr~bayar

barang

yang

sama

beiJel-apa

kali.

Walaupun

peridekatan audit ini bisa mellunJukkan kesalallan transaksr
dengan eukup efektif, auditor Ilarus berllati-Ilati dalam melaeak
transaksl.
Keuntungan
bagaimana

membuat

kesalallan

kesalahan

itu

diproses

dan

adaiall

mengamati
auditor

akan

memperoiell informasi sresifik tentang kerentanan perusahaan_
Jika dilillz:t dari sisi lain, lampu kuning adalall pendekatan yang
lebih umum
Tipe utama ketidakberesan yang mung kin muneul acialah
penggelapan,

pemerasan,

penyuapan,

keeurangan,

kolusi,

konflik pendapat, dan penyalallgunaan kekuasaan. Walaupun
ketidakberesan

Inl

eukup

umum,

tetapi

masih

dapat

menentukan metode penggelapan yang paling umum yang telall
terjadi sejak dulu.
dapat diamati dari

Keeenderungan terhadap kerentanan juga
kejaciian

kerugian_

Tabel

3 di

bawah

menuliskan beberapa bentuk keeurangan yang umum dan
besar kemungkinan kerugiannya (besar, sedang, keeil) sebagai
berikut.

Bcntuk

f\ecuran~Jall

yang UflllJf11

'1
rld,)I.:: merlca!a(

x

pen](Jaian

b:Jr;'ln~J men~lan!on91 UZJllqflflY;-j

f\~cnC!ptaki3n keJebillan dalam dana tunal d::lfl register dengan
C]fZ-) lldak mcneald! semua (ransaksi

x

fVlemperbesar akun pengeluaran alau nlen~F:llihk;:.1n pengeluaran
untuk kepentinga! I pnbadi

x

x

x

x

5 Lapping penarikan uang dari akun pc:ianqqan

x

x

6

Men£Jontongi pembayardn dan akun pelanggan dan :1Iengeluar~
kan kuitansi pAd a kerlas bekas atau dan buku kUltansi buatan
sendiri alau tidak memberikan landa terima san::) sek21:

x

x

-;

Menerim3 pemt)3yaran sebuah akun, rnengantonqt uangnya dan
rnenghapus akun illl, menagill dan menerim;:;l pc:mbayaran akun
yang sud.c3h dihapus tetapi lidak rneiapork,-Hl

x

x

8

r\~3qipu\asi ca!atan retur penjualan pada Delan09afl atau
mencatat diskon tanpa o!orisasi terutama dlskon tunai,

x

x

9. Trdak menyetorkan uang pada bank seliap 11arr atau menyetor
S2bagian saja.

x

x

10. Mengganti tarlgga! pc:;da s:ip setaran untuk menutupi pencur;5n

x

x

11. Membuat tambahan pegawar frklrf pada sa at pembayaran gaji,
0":2mperbesar jUr.llall p.:::mbayaran perjarn, rner:-:bawa pegawai
pad;-) pemhayaran g:3ji seteLJh m21evilati botas \N3:"t~1,
n,emaisukan tambahan gaji/pensiun ctau menahan gaji yang
lidak diambil

x

x

12 Mentransfer uang ;un8i antar akun untlJ!~ Illenl~tllpi penr.lJrian
uang

x

x

13. Menghilangkan, mengganti, alaJr membatalkan buktr penjualan
tunai dan menganlnngr uangnya.

x

x

14. Memakai bon pengeluaran pribadr untuk me"oukung
pembayaran barang fiktif.

x

x

1.5. Menggunakan kopi karbon dar; voucer yang sebelumnya sudah
drpakai atau mernakai voucer asli sebelum tanggalnya dengan
cara mengganti tanggalnya.

x

x

x

16, Membuat f3ktur palsu, baik yang drbuat sendrn atau yang
diperoleh dari koJusi dengan suplier atau pillak ketiga lainnya.

x

x

x

1 i fvlenarnbahkan jumlah pada favtur suplier dcn~Flfl GJra kolusi
alau dengan menyembunyikan dlskon ydn~j dlbcnkan

x

x

x

18 Menagi!l pembe!ian pribadi pada perusdhaan dengan
rnenyalaflgunakan order pembelian

x

x

x

19. Menagih barang yang dicufl pada akun frktlf

x

x

x

20 Memalsukan iventori untuk rnenutupi pencurian at':-3U
penyelundupan dengan cara-cara yang kreallp sepertr

' ___ -'lle~lurnpukkan kotak kosong __.
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,-""
,
-;-1;;;

r

~.

"X-

I

-------, ... ,_._-'---

fvlcnam!XJ!lkan eek yan:] dll)d!alkan agar scsuai den9~-m
r1lasukan flktlf a/au rn(:nyesuaikan rekonsJiI<.1s! bank

x

x

I :)2

M'-:'rnasukkan lembararl t}uku besar flktif

x

x
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Salal) menJlJrnl~:311 ~l!au salah mempos(in9 !Juku pcnerimaZJli dar]
penDc:.luar;'Hl !<as dtClU !Juku /)csar atau buku pentlng lalf1nya

x

x

x

I

x

21'") fVlenJuaJ kunci pin!11 kombindsi brankas atau lcrnari besi

X

x

26" rVlelTlalsukan bukti pengirirnan barang dan m8mbagi pendapatan
dengan rekdn bisnis pad a surlier tertentu demi kemudahaf1

x

x

27. fVlemperoleh cek kosong yang tidak lindungi lalu l11emalsukan
t:mda !;:Jfl9annya_ OOkLJfllCn koso!lg Jainnya Juga dapat disaial-lgunakan dengan cara yang S8ma

x

x

x

28. r\;leng2:llbil Irwentori, perala!;:jn dan asset Jainnya

x

x

x

29 F-?cncana invcstasi y~-)fl~J rnenyangkul pdbllk

x

24 MenJua/ sis;J dan IJ:1rang bekas

laJ~~ meWJantongi uangnya

"

x

30. MerTiberikan harga

_x_l_x_

kllllSllS atau kemudahan pada peianggarl

_~~!'-~U _~:neml?efik~!l bis~is..pada sUi?ljc_~J~.C!.er~_9_~mi ~~.:lluda~:~~ __

I
I
I
i

J

Tabc! J : Benluk keclIr;!!lg;lll ."'lOg UIl1U!l1

b. MENCEGAH I<.ECURANGAN
Kecuranga~l

terjadi disebabkan olen 2 K, yaitu kesempatan
dan kemauan. Orang tidak mempunyai kemauan namun
tersedia kesempatan, tidak jarang akan cenderunq
melakukan kecurangan. Hal-hal dl bawah tnl periu
diperhatikan untuk mencegah kecurangan

1)

Informasi sensitif

Perusahaan

yang

pengaruh kecurangan,

tahu akan lingkup

dan

besarnya

segera mencanangkan peraturan

untuk menghambat dan mencegah kegiatan itu. Sifat sensitif
dari kegiatan kecurangan i'ltau rasa curiga poda kegiatan
semacam itu memmjukkan kebutuhan akan pedoman formai
untuk

pelaporan

perusahaan"

dan

praktik

penyelidikan

dalam

2)

Usa/la PC/lII7<]/<alnn /nlognlns
Hal

yang

berJalan

selnilg

dellCjal1

pengungkapan

keeulangan adalah !!eningkatan integlltas dalam o:-gclllisasi
Auditor internal senng

dimillta

~JIltuk

rnelakukall program

pellingkatan Irltegritas, di mana prioritas manajemen tingkat
alas ditinjau bel-sama dengan seluruh kmyawan.
keinginan

untllk

mellghindari

pelbedaan

Etika,

pendapat,

keinginan untuk mengilindan pengambilall alirl manajemen,
dan saran "agar karyawan selalu bersiul" (selaiu senang)
adalah topik yang IllLmgkin perlu rlitekankan pada program
peningkatan integritas.

3)

Kemampuan
Kecurangan

Sistem

Kef/dalt

untuk

Mencegai7

Oi 18ill pihak, sikap korektif yang dilaksanakan uniuk
memperbaiki

kendali

ag;:11

kegiatan

yang

bersif2t

keeurangan dapat dieegah atau diketahui seeara berkala,
adalah suatu indikator positif bahwa manajemen memiliki
perhatian dan mampu untuk berjalan terus. Oalam anal isis
ancaman, penlrlJauan dan evaluasi kendali adalah eara
utama

mengevaiuasi

kemungkinan

terjadinya

ketidakberesan.

4)

Keterbatasan Sistcm Kondali
Walaupun tidak ada kelemahan material pada kendali

yang telah dirancang, tetap tidak ada suatu sistem yang
sempurna_ Kendali dapat diambilalih atau dim::mipulasi, oleh

scorang

yanq

pintar.

-Selain

kecerobohar: akan rnengakibatkan
dalam

pclaksanaan

tugas,

yang

ilu

kclcmahan

dan

kclalaian, kcsCilahan
dapat

rnengakibatkan

kendali mellJadi tidak cfektif.

5)

Prograrn Audit

Suatu

program

audit

harus

berubah

dari

surval

pendahuluan (dalam Q,ah yanq menqikuti kebijaksanaan
perusahaan), ke arah pencarian daerah berresiko

tinqgi,

sampal mcnquJI rnetode yang paling munqkin digunakan
untuk melaksanakan kecurangan, Contohnya, jika dicurigai
ada

suatu

kolusi,

jumlah

orang

yang

terlibat dapat

memberikall gambaran akan besarnya penggelapan dan
serinq berakhir pada pencatatan dokumen yang buruk,
Kesiagaan terhadap petunjuk sel1l8cam ilu akan dapat
melaksanakan renCCina audit dengan lebih efektif Petunjuk
bahwa suatu i1'.asalah akan hadir termasuk seringnya terjadl
pengambil alill kekuasaan kendali, penggunaan kopi-kopi
dokumen daiam iingkungan dokumen asli, kecenderungan
manjemen untuk terlibat dalam daerah operasi atau daerah
yang sebenClrnya tidak cocok, mengambil tugas peqawai
lain, dall lapclI"i3rl sc;'ing terlambat.
Dalam audit kecul angan, ana/is ancaman - anal isis untuk
mengungkap kecuranqan - harus dilaksanakan. Aset apa yang
terambii?

Bagaimana aset itu bisa diambil?,

Konsep dalam

pelaksanaan analisis ini adalah aqar "menjadi lebill cerdik dari
sang

penJallat".

Analisis ancaman dapat membantu untuk
27

mengararlkarl

l~enC31l3

audit dan pada keada3!' khusus ulltuk

menyorot asset yan(l palll1q
kemungkinan

rnunqkin hilanq

kcculall~Jal1

Sebaqai

blla

contoh,

Jika

meneliti
suatu

perusahaan mellliliki stok peralatall kecil, kelllullqkillail hilallq
jauh

lebih

besal~

darl pada

lllenYllllpan p8ralatan iJesar.

kalau

perusahaall

r~enjaga

ilu

hanya

dapat melllerrksa tiap

Koper atau kotak bekell yang dibawa oleh peqawai ataupun tiap
orang yanq akan menlnqqalkall lokasi perusahaall.

Auditor

dapat rnellgevaluasi ancaman pellcuriall barang dengall csra
demikian.
Seorang

auditor

internal

harus

berhati-hati

agar

rnemisahkan kpclJrioaan dari fakta. Selain itu bukt: jugo harus
rnencukupi ulltuk menunjailq laporailnya.
yang

mellqallju,kan

dibuat

Banyak perusahaall

JZlrrngan

pe!aporan

menghilanqkall kecuriqaan YSIlQ tidak bensr.

UlltuK

TUjU21l jaringall

itu adalah aqar man2jemen dapat rnenentukan bag2irnana
kelanjutannya.

Profesional Standard Bulletin 83-5 menyatakan bila auditor
internal

mencurrgal

adanya

kecurangan,

mereka

harus

menduka dampak yanq mung kin terjadi, rnernbahas masalah itu
pada tingkat manaJemen yang berwenang, dimana (manajernell
atau auditor internal) harus Illenye!idiki atau mengamati lebih
lanjut kecurigaan itu
terjadi

manipulasi,

Bila
Illaka

tel~dapat

tanggung

kecurigaan bahwa telail
jawab

auditor

internal

berkembang saillpai pada Illanajelllen yang berwenang dalalll
organisasi

itu~

C.

BENTUK-BENTUK KECURANGAN

Tindak kecurangan yang cJllakukan 0lel1 oknum pegawai
maupum karyawan swasta banyak sekali ragafllnya

Mulai dari

yang dilakukan perorangan sampai yang dilakukan secara
bekerja sama satu dengan lainnya.
Untuk itu telah dikelompokkan bentuk-bentuk "kecurangan"
't'ang pada umumnya dilakukan, yaitu •

1)

Kasus yang merugikan keuangan negara.

2)

KewaJiban penyetoran pada negara

3)

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

4)

Pelanggaran terhadap prosedur/tata cara yang telah
ditetapkan

5)

Penyimpangan dar! ketentuan anggaran

6)

Hambatan terhadap kelancaran proyek

7)

Hambatan terhadap kelancaran tug as proyek

8)

Kelemahan administrasi (ke!emahan tata usaha atau
akuntansi)

9)
10)

Ketidak lancaran pelayanan kepada masyar 2kat.
Tindakan asusila.

Sebagai gambaran, beberapa bentuk dan jenis peianggaranl
kecurangan yang terjadi di salah satu unit operasional pada
tahun 19XX yaitu •
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Tabel
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[ml\II\N

Kccu:angan

berdas3Ika:~

tersebut

di

alas,

dapal

jenis pe!anggarCin yaitu

URI\II\N

b.

!ndisipiilll'1

c.

J\ s\Jsi l;t

1·1

d.

II

e

I

iV1allipul:l"i
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Tabe! 5
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Jenls pci(Jr'lQgaran

Kecurangan-kecurangan lersebut di alas merupakan hasil
audit yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal dan
eksternal.

Tindak

kccurangan

dan

per ubahan

komposisi

yang

dilaporkan oleh l1lasyarakat dan telah dilindak lanjuti oleh yang
berwenang (dalarn presentase) adalah sebagai berikut •

Gcntuk

No

la/lUll

~\ec(JranDan

1989
kep~:lda

(.1

fJelayalldfl

b

KepegaW<Jfan

c

J<orupsi

d

PenY3!ahgurlaan

e

Pertanahan

17

flldsyarz-lk;:j!

16

43
17

8

WC:Wenafln

! ingkuflgan hidup

9

1993

13

3

. . _. . . . . . . . =r.I .. . .-

Kecurangan lainnya

3

2

-~

J U III I <3 t1

._.~

)I

_. ____.

100

...__..._

100

__~J

5.

KONSEP BARU NJD.iT INTERNAL

Audit
analisis,

intemal terutarna sekali belkaitan dengan penilaian,
intel"pl"etasi

cJan

pelaporan

aktivitas

ekonorni

sebagaimana dltujlJk2n oleh hubungail antara sejurnlah ang«oangka dalam organlsasrnya

"Slstelll angka" bagi

seorang

auditor sama artinya dengan cat bagi seorang pelukis. Nilai
absolut yang diwakili olel1 si'll!Jol angka, cJan hubungan antara
Illaslng-Illaslng

angka

tersebut

cJapat

Illemberikan

suatu

gClrnbaran yang jelas b20i rnata yang teluh ter!atih. Bagi auditor,
angka-angka

ini

rnenggambarkall tentang berbagai

aktivitas

fisik yang telah terjacJi Apabila sistem pencatatan angka-angka
ini efisien, akurat cJan terkencJaii dengan baik, angka-angka
tersebut akan terus berfungsi sebagai suatu catatan permanen
yang ringkas tentang suatu aktivitas ekonomi.
Pada

uillumnya

perhatiannya

pacJa

pihak
masalah

ma!lajemen
operasl

dan

memusatkan
Jarang

dapat

meluangkan waktu untuk mempelajari berbagai sistem dan
prosedur di perusahaan secara terpcrinci.

Untuk memperoleh

suatu tinjauan analitis yang obyektif terhadap suatu operasi
terlentu, manajemen meminta bantuan pihak profesional yang
teriatih dalarn seni menganalisa berbagai catatan, pengendalian
dan

prosedur, mereka acJalah para auditor intemal. Dengan

meminta bantuan audit, rnanajel1len telah rnernpergunakan alat
yang

tepat

ulltuk

l1lengidentifikaslkan
memperoleh

rnenilai
sejurnlah

bantuan

pengendalian dan operasi.

suatu
area

dalal1l

operasl,
yang

mengisolir

bermasalah

meningkatkan

dan
serla

berbagai

DenCJan tujuan Uilluk dapat 1ll8nanganl opel'asl secara
efektif,

dibuluhkan

seJumlah

dengan waktCl dan lenDkap.
intema~

calalan

yanD

akurat,

sesual

Ini adalah area di mana audit

membelikan suatu pelayanan yanD penting bagi pihak

manaJemen
Auditor internal wajib berpikir dan bertindak seakan-akan ia
adalah

pemilik

perusahaan

la

Illelihat

setiap

bagian

perusal-,aan berdasark::ln sudut palldanD peningkatan efisiensi
dan keuntungan perusahaan
Kegiatan audit internal adalah suatu pellilaiall terhadap
akurasi, reliabilitas, efisierrsi dan kebergunaan berbagai catatan
serta

pengendalian

yang

terdapat

di

dalam

perusahaan

Pengerjaan dilaksanakan oleh pegawai perusahaan yang telah
terlatih.

Pad a IJrnulllnya, tUJlIan audit internai ku,ang lebih

adalah lllenguJi.
Setiap tahapan dari suatu operasi bertujuan Illeillastikan
bahwa seluruh asset perusahaan telah dieatat dan dijaga
seeara

tepat

perusahaan

serta
telah

seluruh
dijalankan

operasl
seeara

yang

dilakukan

efisien

o/eh

sebagaimana

Illestinya.
Masih

banyak

pandangan auditor internal

yang

hanya

Illenyoroti penilaian 31Hiit dalam pengertian yang SClllpit dan
hanya difokuskan pada bidanD keuangan dan ketaatan.

Tugas auditor internal Illasih terbatas pada serangkaian
tugas pengecekan internal untuk meillastikan ketaatan terhadap
berbagai prosedur dan peraturan yang berlaku. Status auditor
internal

IllClsril

sekedar "polisi porusahaan",

belum

dapa t

menjadi konsultall bagi Illanajelllen
Lingkup kerJa audit internal saat ini telah Illerambah kepada
seillua kegiatan dalalll perusahaan, seperti yang dikemukakan
oleh IIA (199529) •
The

scope

of

internal

auditing

should

erlCornpass

the

examination ,lIld evaluation of the adequacy and effectiveness
of the organization's system of internal control and the quality of
performance in carrying out assigned

rcspoll~ibilities

Dmi standar di atas duditor internal wajib menilal kedua
sistern

oengawasan atas kecukupan dan

pengendalian internal organisasi atau unit.

efektivitas dari
Dengan demikian

auditor internal harus Illenguji sistem-sistelll pengawasan yang
menjamin bahwa sasaran unit akan tercapaL
Survai

dari

IIA

(197511)

menunjukkan

bahwa

telah

mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana porsl
laporan bidang keuangan dari tahun 1968, 1975 dan tahun 1979
turun menJadi 41 %, 27 % dan 16 %. Namun di Inggris di tahun
1975 laporan audit internal bidang keuangan masih dominan
yaitu 67 % dengan tug as sebagai internal check.

Laporan Sl1lVal Hal-val-d University (Chambers, 198110)
menunJukkan bahwa audit inteillal telail menangani sekitar 30'%
efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.
Hal ini narnpak pada tabel di bawah, di mana

bldang-~)Idang

di luar keuangan semakin banyak mend3patkan perhatian audit
8idang

Tabcl7 : CtlkUP;1I1 ;lliditor il1ll'mal di

it!:!!"

hid;lng kcu;Ingan

Daftar di bawah menunjukkan bahwa secara keseluruhan
kegiatan audit bidang keuangan oleh auditor internal menu run
dari 73% di tahun 1968 menjadi 58% ditahun 1975 (IIA U.S,
197623; IIA UK, 1s:J77)

r-----1
Uraian

19G8

(::;/~)

1975

(:;/~)

~~~---~~-

Survey)

Na

89

US an Canadil

Na

61

Els Where

Na

51

UK ( per UK
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J___
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Tabcl 8: Proporsi lapor;:m auditor inlernal bidang keuangan

IIA (1980 : 30) hasil survainya mengemukakan bahwa latar
belakang pendidikan akuntansi/keuangan bagi para auditor
internal tahun 1968 sebanyak 65 % dan turun menjadi 56 '% dl
tahun 1975 dengan dilengkapi spesialis bidang EDP, pajak dan
teknisi.

DI sarnplllcl komposisi stal audit internal cJl alas, yang
mencJalarni spesialis komputci pada tallun 1976 mcncakup 8%
dari seluruh karyawan di audit Illternai. Hal ini dapat cJimengelii
sebagai

akibat

kClllajua"

Ifltck,

khususnya

komputer

C)leh Karena ilu di Amerika Scrikat sang at populer ungkapan
"All internal auditors must lYe computer auditors" (Chambers,
1981.25)
Hubungannya dengdn auditor eksternal (di Jerman) tahun
1973 sebanyak 92 % auditor intemal bekerjasama dengan
audito; ekslemal sedangkan tahun 1965 baru 65 %,
Survai kallli (FKSPJ BUMN/BUMD-1995) pendidikan auditor
intemaJ BUMN/BUMO dari 207 responden yang memberikan
jawaban menggalllbarkan bahwa 131 (63%) berlatar pendidikan
IJmlJlll ekonomi (akuntansi/man2jemen), dong an rincian auditor
intemal BUMN 89 orang dari 148 atau 60%, sedangkan BUMO
42 orang dari 59 atau 71 %
Brink dan Witt (1982 • 26) mengemukakan bahwa Japorall

"" 'dl'fAr

GlU

LV

;n+e"n~1
I
ICU

Illl

rhr'l tahun
'vIUI

ke

,\.

l~h'
a l U,,;
ll

~Q~'

bahw'a

'kk~~
CUI

I I I C ! I Umi,
IIJU

Japorannya ditunjukkan ke Illanajemen yang selllakin tinggi
seperti tabel berikut •

Boar~Old,r:~I~~~~--=--=---I~~9~~-119:~:-T1~:S=11 ::9 1
President
Vice presicJent

Contralici
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46

I
I

11(;

10

11
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31

32

,

42

32

20

11

21
100

30
100

20
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AUufTOR INTEF?NAL SEBAGAI MITRA
Masih

banyak

pC"lI-a

auditol-

interi1al

Icblh

mcnekankan

tentang kebenalan JeJridlksinya Lahwa ia berwenang fllelakukan
sernua Jel1is

~;udl[

dan belurn rnenunjukkan slkap kemitraan

dalam rnelaksanakan tugasnya Sikap seperti ini yang banyak
rnenirnbulkan pelselisihan dan mernbuat rasa tidak senang para
auditee.

Sawyer's (1988

1051) mengemukakan

b,:~hwa

hasil

survai pada tUJuh perusahaan di Pittsburgh tentang attitude dan
role auditor intel-nal menggarnba,kan sebagai berikut .
["-----

'-"---~"-----,

ATTITUDe TOWARD AUDITOI,S

j
D'2suipllOll

Number

Ncg!iv('

II

NCl~{r;li

Posi1ive

10

rVlixcd

,p

100

TC;1cllC'!

'\

II

Policemen

I'

58

Attorney

(i

Mixed

'2

IWLE

2(,

IIJII
_.~

_____ --.i

label 10 . Perilaku dtm pcran auditor internal

Dari hasil survai ternyata auditor internal attitude dipandang
positif hanya 24 % dan rolenya sebagai guru atau penasehat
hanya

11 % Sikap inilah yang

Ingln

diperbalkl ole/1 para

praktisi

audit

rlcnl~r'cl,c
Cou 11..
II
n 1 ... 1

IIltcrnal,
(1QSrv ..
J

seperti

dikemukakan

yan9

olet,

77\·
I I) .

However, Cluditlllq will I)e well advised not to

be t.lle one

to

provoke a dispute 3n,j to behave professionally in every way in
order to avoid belllq viewed as an unpredictable predator by the
organization at larqe

Konsep
radikal

kel;:itraan

terhadap

manaJemen

yang

merupakan

pendcfisian

hubungan

antara

tradisional.

Pada

auditor

ulang

yang

internal

dan

kenyataannya,

konsep

kemitraan telah memberikan arah yang harus ditempuh oleh
auditor internal apabila ia ingin memenuhi berbagai persyaratan
yang dituntut oleh hubun9an pelaporannya yang baru, sehingga
ia dapat menempatkan dil-inya secara efektif dalam lingkungan
auditnya
Konsep kemitraan illi CUKUP radikal dan serrng dianggap
sebagai

terhadap

pandangan

kebebasan

pemeriksaan dan pembelot kepada pihaK manajemen
Pada umumnya, usaha untuk menolak kunsep kemitraan
dc:lam audit internal dapat dianggap sebagai suatu tang9apan
emosional yaitu usaha untuk mempertahankan status quo yang
selama ini teiah ada. Konsep kemitraan sesungguhnya tepat
untuk dilaksanakan pada sa at inl dan sesuai den9an realita
lingkungan audit yang semakin berkembang_

kOllsep

SeSUIlD\Jullllya
berdasarkan
dasarnya,

perllmbangan

kons~0p

kcmilraan
raslonal

dan

dapal

dltemna

emosiorlal.

Pada

Illi merupakan usaha unluk melepaskall dill

dall fi!osofl audit internal yang slfalnya tidal; bersahabat Auditor
internal bukan lagi merupakan pihak luar di dalam pewsahaan
yang ditakuti dan kurang dipercaya oleh sebaglan besar orang
di dalam per'usallaan

Auditor inlernal sendi~i haws dapat mellerima berbagai
aspek problematik dari konsep kemitraan, apabila la tldak ingin
kembali ketempat yang Jaull dari pusai kegiatan perusahaan,
Setiap konsep baru yang diajul,an tidak harus selalu terbebas
d3ri kemungkinan adanya masalah dalam pene,apannya,

6.

AUDIT INTERNAL SEBAGAI PRiJFESI
PROFESIONALISME

I=> i"C,fesi

merupakan

bidang

pekerja8n

yang

di!and8si

pendidikan keallilell! (ketrampilan, kCJujuran dan obyektivitas)
tertentu. Istilah "profest" sering diucapkan orang. Istilall tersebut
selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan, meskipun

demikian

tidak semua pekerJaan diakui sebagai suatu prafesiPekerjaan
yang sciama illl diakui sebagai profesi antara lain dokter,
pengacara, dan ak'Jntan.
Para

tokoh

dunia

usaha

sering

menggunakan

istilah

"profesionalisme" sebagai saran untuk peningkatan prestasi
dalam

berbagai

kegiatan

usaha.

Istilah

"profesi'

dan

"Profesionalisme" dapat dibedakan secara konseptual. Prafesi

merupakan jenis pekerJaan yang memenuhi beberapa kritei'ia,
sedangkclll profesionalisme merupakan suatu atribut individual
yang penting
Pene!itian

ernplrls

telah

membuktikan

bahwa

profesionalisme ber'sifat multidimensional, tetapi tidak identik
bagi anggota kelompok jenis pekerjaan yang berlainan. Dengan
demikian prafesionalisme merupakan suatu atribut
yang penting

tanpa

meliila! apakah pekerjaan

indi'/idual
merupakan

suatu profesi atau tidak. Individual yang menunjukkan

tingkat

prafesionalisme tinggi dapat berada pada pekerjaan yang tidak
diakui

sebagai

suatu

prafesi.

.'

4()

Sebaliknya,

individual

yang

bekerja dalam suatu prOk:f3i, dapat tidak menUlljukkan sikap
yang profesiolldl
(Wdlta

Parson

beberapa

Clrl

profesional

r:.:konoml,

terpentlng

!)E;keljadn

mempunyal

1)

ketramprian

yang

2)

penyediaall

!atihan

kemampuan calon

5/1991

dan

anggota,

illenyebutkan

profesondl.

kal"akteristik
berdasarkan

8L1)

Pekerjaan

berupa

adanya:

pengetahuan

3)

pendidikan,

teoritis,
pengujlan

L1) tertampung dalam organlsasl,

5) kepatuhan kepacla aturan profesi dan 6) jasa yang diberikan
lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan
pribadi.
Rodriquez (1991

93-96) menyatakan bahwa auditing

internal telah memenuhi beberapa kriteria untuk disebut sebagai
suatu profesi.
Para

doktel"

harus

n;enghadiri

berbagai

seminar

dan

lokakaryo untuk memperbaharui keahlian mereka. Para akuntan
publik har'us melanjutkan pendidikan untuk" mempertahankan
izin praktek, begitu pula guru

Para pengacara harus terus

menerus mengingatkan diri dalam menghadapi kancah hukum
yang selalu berubah. Demikian pula para auditor internal.
Mengembangkan
ketrampilan

adalah

dan

mempertahankan

pefJuangan

seumur

ketrampilan-

hid up.

Dengan

membaca buku-buku dan jurnal-jurnal, mengambil berbagai
kuliah, menghadiri berbagai seminar dan loka karya, dan belajar
dari para profesional lain.

41

SelllU3 bidallq scdanq Inellqal3mi pcwbahan teramat cepat
Ixaktek-plakV~k

dalan,

rnaupull dalam linqkunqan orqanisasi

AIJoiicr irltemal !larus Icrus menerus mClllpcrbahznur diri, tidak
hanya dCllli kelJerhasilan di Illasa lller1datanq, tetapi Juga untuk
Illeillpertahankan dan 1ll8ningkatkan prafesi_

PERKEMBANGAN PROFESI AUDITOR INTERNAL

Internal audirinq mcr-upakan suatu prafesl Tetapr apakah hal
itu

benar

Illenggali
internal

?

Guna

standar
auditing

rnenjawab
profesi

dan

pertanyaan

tersebut,

Illeillperhatikan

Illenyesuaikan

Selain

itu

harus

bagailllana
Juga

Illeillbedakan antara profesionalisille dan prafesi dari

haws
individu

itu sendiri.
Jika kita Illeillbicarakan proiesionalisille berarti Illenyanqkut
penggunaan teknik-teknik ter-tpniu oleh individu, proses beiajar
dan

Illeillpraktekkanr'ya

Illengeillbangkan

selailla

teknik tersebut,

bertahun-tahuil
loyalitas

individu

guna
guna

Illencapai kesempurnaan dan berdiri sebagai suatu individu di
antara sesaillanya.
Tahun 1941 Illerupakan tahun yang bersejarah bagi dunia
auditing internal, dilllana pad a tahun tersebut The

Institute of

Internal Auditors (IIA) berdin. Profesi auditor internal lelah
ber-keillbang selailla lebih dari setengah abad.

/\da

beberapa

perkembanqan

piafesl

(Sawyer's, 1988

Jurnal

dari

Staternent

IIA
of

hal

auditor

43-44),

pada

vanS]

adanya
Internal

yang

signifikan

F)ertarna, dilerbitkarlilya prafeslonal

tal1l:l~

Kedua,

1943.

Responsibilities

pada

~ahun

dlkeluarka:lnya
1947.

Ketiga,

kelahiran Code of Ethics pada tahun 1968. Keempat, dimulainya
pmgram seillflkasl auditor IIlternal pad a tahun 1974. Kelima,
diterbitkallnya Standards fm Profesionaf Practice pada tahun
1978
Dunia praktik auditing internal di negara

maju

mengalami

perkembangall yang pesat Praktisi auditing internal tidak lagi
hanya

memperhatikan

keuangan

dan

akuntansi.

Praktisi

auditing internal profesional telah menempatkan diri menjadi
konsultan

bagi

manalernel'.

Auditor

interna:

harus

menggunakan sudut pandang konsultan bisnis dari pada sudut
pandang auditol. Hal ini mengakibatkan semakin bar;yak waktu
dan usaha yang dibutuhkan untuk membangun auditor yang
pmfesional.
KemaJuan audit internal yang sangat pesat di negara maju
belum

capat

diikuti

oleh

negara

berkembang

termasuk

InJonesia. Auditing internal masih dipandang sebagai fenomena
asing, di samping auditor internal sebagian besar masih hanya
berurusan dengan pengendalian intern.

Tugas auditor internal

masih terba(as pada serangkaian tugas pengecekan internal
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

43

St3l11S

;ll~dilo:::;;elllal

'~ekcdar

rmL;ih

"pollsi pcrllsal1aan",

t)CIUIll dapat IllC;rlFJdl I,onsullan blsnls bagl mcH1aJernCI1.
Seharw;n~'a

dL;cJllol Illlelnal llelak bolellll1CfllUlal sualu

persciisihan dalarrl melakse,nakan tugas d3n la harus bertindak
seeara profeslonal elalanl segala hal, agar tidak dipanelang
sebagai seorang pCITlangsa yang trelak dapat dieluga tabiat elan
kelakuannya.

DILEMA PROFESf

Mencapal

profcsionalislTle

kclihatannya

menata sekarangar1 bunga mawar.
mempunya
tersendiri.
seseorang

elun
Ini

elan

rnenJadi

suatu

profesional

seperti

Bunga mawar tersebut

profesionalisme

bUkanlah

sepele

mempunyal

pekerjaan
tetapi

yang

lebih

resiko

rnembuat

terkait

pada

semangat yai1g 2da pada diri seseorang. Tuntutan terhadap
profesionalisme membawa tanggung jawab yang besar.
Profesional 'lang sejati menganut code of conduct, yang
dapat

menyulitkan

pellgambilan

keputusan.

Tuntutan

dari

profesionalisme yaitu pilihan yang sulit antara mana yang benar
dan mana yang salah dan ini yang tidak selamanya jelas. Hal ini
berlaku bagi pmfesi dalam bidang hukum, kedokteran dan
akuntansi serta yang lalnnya, termasuk auditor internal ycmg
ingin profesinya mcrldapat

pcngakuan

Icbih mantap. Lebih

lanjut memilill antara benar dan salall lebih sulit bagi auditor
internal dibandlllgkall profesi yal1g lainnya.
·I·~

Seorang

duditor interrl;:ll

yang

profesional

1I1Gnghadapi

sekelmnpok alterncltrf yan(j berbeda. Mereka h2nya punya satu
klien yartu lllilrldjClllcn

perusahaan rnereka. Apabila

,;CIlIO:

Inereka cillllinLl uilluk nlclanCjCJili kO(1C etik profesi, pilihan
Illereka akan Illcnjadl pilrllall yang tidak Illenyenangkan dan
sulit untul, dli1aci:J[Jrnyd
Apa jlWva!.Jdrl 11ya ') Apa tifldalClil yang halLls diaillbii olell
auditor Intel rial ketlka

nlcl'CjE'iclhul adanya penyimpimgan ?

k]

JawaiJannya tidak selalu jelas dan sangat tergantullg pada
rellcana clan SlicHa hatl Illll'allinya
Jc1a'S!lya
auditor tidak

pilih3n

tc'rsd)ul

i1~;'mpUrr/Ci;

a:II!)II:

sUrlgguh-sungguh

sulit jik2

plofesiGrl;:iI yang teliinggi

irldepcnelensi Seorang auciitor Internal yallg pwfesional haws

dioatasl sena nUlT1pu meiapOil<iJIl masalah-masalah yang ingin
eliketahui olel1 paid eksekLltif Untuk dapat melaksar,akan hal ini
diperlukan auelitor inter-nal yang profesional.
Sepelii yang telah dikernukakan eli rnuka, kriteria profesional
yang elikernukakan Sawyer's
clengan audit

(1988) bila elibandingkan

i:A

internal (SPI BUMN/BUMD) di Indonesia akan

narnpak seiJagai iJerikut •

·-f\i~dit

Internal

Kriteria

SCI vice to puhlic

11/\

SI'I

v

v

i t ),l !

1')·17

19XE
7

F.x;(rJlin'lliolls
197:)

107:)
~~~-~.----~

--..

..

Tabel 11 : Kriteria ~)rofesionaf

Dengan kondisi audit internal di Indonesia seperti nampak di
atas, maka di Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan
rumah yallg harus diselesaikan untuk melluju audit internal
yang p:ofesional sesuai standal· yang dipersyaratkan. Hai Inl
namp2k antalCl lain
badan

usaha

1) PenunJukan sebagai auditor illlernal di

ilampir

tidak

pernah

mempersyaratkan

pendidikan/pelatihan audit internal, 2) Untuk menjadi auditor
internal tidak melalui pendidikan dan pelatihan 3) Belum ada
standar pwfesional audit IIlternal, 4) Auditor internal belum
diberi ujian profesional oleh dewan profesi yang diakui, 5)Belum
ada kode etik lJntlJk rIuditor internal.

PENDIDIKAN AUDIT INTERNAL
Pelatihan audit internal dl Indorlesi8 baru dimulai awal tahun
1980-an dan seca:a teratur

dl

beberapa perguruan

tinggi

dimulai awal tahun '1990 an
Pelatillall lllltuk auditor Internal antara lain 1) Dasar-dasar
Pemeriksaan, 2) F'enlerrksaarl Opel'asiorlal, 3) Psikologi dan
komunikdsi pemerrksaan, 4)

F'erl~jelolaall

tugas pemeriks331l, :'))

EDP audit, 6) Samplil',g Stc1 trstik dalam pemeriksaan, dan
7)Pengetahua fl Penyidikan,
Langkah awal untuk menuJu audit internal yang profesional
adalah FKSPI BUMN/BUMD hersama deilgail

1) f(epala

BPKP, 2) DirJerl f)ellloinaan BUMI\) dan 3) Beberapa Direktur
Utama BUMN pad a l:inrlgal 17 ADril 1995 mendirikan Yayasan
Pendidikan Internal Audit (YPIA) di Jakarta dengan alarnat
Graha Sucofindo, JI
Jakarta- i 2780 telp

~aya

(021)

Pasar fviinggu Kav

34 Lantai :')

985555/7983666 ext. 1551, Fax,

(021) 7986666 dan secara resmi melakukan kegiatan pelatihan
audit internal pada tanggal 20 Nopeillber 1995,
Untuk lebih Illeningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan
pelatihan dan pendid:kan bidang audit internal

maka YPIA

mernbentuk Pusat PengemiJangan Audit Internal (PF'AI), Melalui
PPIA diharapkan auditor internal badan

usaha akan lebih

berkualitas dengall dan mempunyai sertifikasi, standar prafesi
dan kode etik sebagai persyaratan suatu profesi di samping
persyaratan lainnya.

KEBINGUNGAN PIHAK MANAJEMEN

/\uditor internal akan rnelllclfltau dalam usaha Illernbentuk
identitas yang sesunggul1nya sCclildainya la rnenerima tanda
yang jelas dan konslsten darl klren utamanya, yaitu manajemen
puncak dan dewan komisaris perusahaan

Akan tetapi hal

tersebut Illasih jillallg teqadi. Siapakah auditor internal yang
IJCIUIll

per-nail

bertemu

dir-ektur atau

wakil

direktur

yang

sepenuhnya rncndukung fungsi pengawasan yang akhirnya
enggan Illemberikan dukungan ketika bagiannya mendapat
giliran untuk diperiksa

?

Atau seorang direkiur yang dengan

tegas meillinta agar Illanajer audit segera memberitahukan
kepadanya apabila ada bawahan direktur yang menolak untuk
diaudit, namull ternyata ia adalah orallg per-tama mengajukan
keberatan

ketika

mallajelllell

pUllcak

memerintahkan

agar-

perneriksaan dilakukan ter-hadap iJiciang yang sensitif.
Perlu diperhatikan bahwa sekalipull manajemen atau dewan
direksi dianggap seiJagai klien yang utama dalam aktivitas audit
internal, audit internal merupakall hal yang sifatnya internal di
dalam perusahaall_
Baik

melluru!

hukulll

lllaUpUIl

pellgumuman

yang

dikeluarkan oleh IIA tidak pernah mellyeiJutkall bahwa audit
internal merupakall alat dari suatu elltitas yallg terpisah dari
perusahaall Auditor internal Illerupakan karyawan perusahaan,
digaji

olel1

perusahaan

dan

diberhentikan oleh perusahaall_

dapat

dipekerjakan

atau

Auditor

Intc:rnal

tidak

mc:mlliki

tanggung

jawab

keluar·

perusahaan:lya bc:rdasarkan hukum dan peraturan. Auditor
inlernal

tidal<

nlifsyarokat

cJapat

mcnjalankan
Auditor

Ullllllll

kegiatan

IIltemal

Ldak

usaha

bagi

mengeluarkan

pendapat yanD dapat dijadikan dasar bagi masyarakat umum
dalam nlenDallli)iI sliatu keputusan. Menurut penDalaman tidak
pernah ada sc:oranDfxlIl anDDota masyarakat yang menang
dalam gugatan yang diajukannya terhadap auditor intemaL
Mallajc:men tidak terikal pad a siapapun dalam memberi
tugas auditor intc:rnal, bahkan terhadap pengumuman yang
dibuat olc:h
perdebatan

II!\ sc:kalipun.
mc:r.Denai

Hal

peran

inii3h

auditor

yang
intemal

menyebabkan
masih

terus

berlangsunD·
Fungsi audl: iniemal disesatKan areh beberapa pernyataan
yang ter:alu

seclC:l·hana yang sc:ring

diutarakan sehubu'lgan

denDan sifat dari audit intemal. Contah sederhana adalall
pemyafaan popuier yang menyebutkan bahwa : auditor intemal
adalah mata dan telinga manajemen (Coutermanche, 1986 :

19). Pemyataan tersebut memang menggambarkan bebprapa
aspek tertentu dari audit internal, akan tetapi memiliki potensi
uniuk menyesatkan

individu yang hanya

mengetahui sedikit

tentang audit intemal atau internal auditing. Mata dan telinga
mcmiliki

konotasi

memata-matdi,

dtdU

usaha

untuk

mengumpulkan berbagai keterangan. Walaupun audit internal
merupakan

sumber

informasi

yang

sangat

berguna

bagi

manajemen, metoda pengumpulan informasi, hanya sedikit atau
4')

bahkan

bersliat

intemal

yang

sifatnya

sel,sllir

atau

pendekatannya dilakukan seema diam-diam dan pelsentasenya
sangat keeil.
scseolang

Bageimiilla
internal atau

dapat

dudltor interndl

mellyebutkall

sebagai

suatu

pengawas

profesi

yang

rnemiliki kumpulan pengetahuan yang berlaku umUlll, jika setidp
orang dapat menJadi auditor internal

'7.

ES8nsi dari setiap

pratesi pada pokoknya didasarkan pada peranannya, setelah itu
barulah pad a kumpulan pengetahuan yang berlaku umum.
Sebagai contoh, doktel' mengotJati pasien,

perawat merawat

orang sakit, illslnyul' meraneang mesin dan apoteker meraneang
obat
Seandainya

dokter

tersebut

tidak

mempraktekkan

pengetahuan dkcll1 tetapi ia menjadi pengajar di universitas,
maka ia akan InelllliiKi protesi yang iJerbeda, ia akan oerprofesi
sebagai dosen. Berdasarkan contoh tersebut, dapat

melihat

bahwa protesi yang dijalankan o!eh seseorang lebih ditentukan
oleh peranannya

bila dibandingkan dengan pemahamannya

temadap suatu kumpulan pengetahuan yang berlaku umum.
Hal yang membedakan suatu protesi dengan suatu peran
biasa

dalam

kehidupan

adalah

adanya

kebutuhan

untuk

menetapkan dasar bagi standar kualitas tindakan serta kode
etik.

UI

dalam

lingkungan

perusahaan,

kualitas

yang

membedakan seol'ang auditor intemal dari pegawai lain adalah
pengalaman, keJuJuran, loyalitas, obyektivitas dan ketekunan
dengan sepenuhnya. Orang-orang memiliki harapan yang lebih
:i()

terhadap auditm internal, d;::,;.c,"'ilereka ingin agar auditor internal
bertindak sesuai dengan standar profesinya.
Standar profesi inllall yang akan mendoroflg audit interllal
akan lebih efeklif dalam mernLantu pencapaian kinerja baik
untuk level manajelllen rnaupun kinerja perusahaan secara
keseluruhan.

Naillun banyak Illanajelllen puncak perusahaan

yang Illasih belum menyadari hal ini dan masih bingung auditor
internal diisi oleh si:lpa dafl akan diberi tugas apa.
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7

KESIMPULAN

Oari

uralan

di

muka

dapat

dikemukakan

beberapa

kesimpulan antma lain.

a. Oalam situasi saat ini dan !erlebih menghadapi masa depan
manajemen badan usaha tidak ada

pilih'1r~

harus bekerja

efisien,efek!if dan bemrientasi pasar
b. Oi samping meningkatkan sis!em pengendalian manajemen
auditor

internal

yang

profesional

akan

membantu

peningkatan kinerja. perusahaan
c. Kecurangan

dapat

dikenali

namun

sulit

untuk

pembuktiannya dan audit keclCrangan bukanlah pendekatan
ekonomis.
d. Untuk dapa! mengena:i kecurangan auditor harus terlatih.
Pelatiilan audit untuk mendukung auditor dalam mendeteksi
kecurangan antara lain.
1)

Oasar-dasar Pemeriksaan.

2)

Pemeriksaan Operasional

3)

Audit Sistem Informasi

4)

Pengetahun Penyidikan

5)

Psikologi dan Komunikasi Pemeriksaan.

52

e. Audit internal perlu diisi dengan tenaga-te11aga yang baik
dan tel-Iatill agar dapat membantu manajelllen badan usaha
yang

bersangkutan,

lllaUpUfl

baik

Illelaksanakan

~elaku

konsultan

penugas3il

lainnya,

manajemen
termasuk

mendeteksi dan rnernban!u serta memecallkan kecurangan_

53

DAFTAR PUSTAKA

1.

Arens, Alvin A And Loebbecke, James K
"AUDITING
AN
INTEGRATED APF)F'\OACIf'. Sixth Ed. New Jersey PI'en-tice Hall Inc,
1994

2.

Australian Society of CPA" AUDITING HAND BOOK", Practice Hall of
Australia Pty Ltd, 1993

3.

Barlow, Stephen Cs • "THE BUSINESS i\PPF\oACH TO INTERNAL
AUDITING", Juta & Co, Ltd, Johdnnesburg, 1995

4.

Brink & Witt. "MODERN INTERNAL AUDiTING", 4th edition, Ronald
Press Publication, 1982.

5.

Cashin's: "HAND BOOK FOF\ AUDITOI,\S",
Hi!I,1988.

6.

Chammbers : "INTERN/\L /\UDI! ING", Pitman Books Ltd, 1981

7,

Courtemanche
Publication.

8.

!::Iiza G.C, Collins: "THE PORTAE:!LE MBA", Joha: Wiley & Sons, Inc,
1992.

9.

Kiger & Scheiner: " /\UDITING", Houghton Miffiin Co, 1994

2th edition, Mc, Graw-

"THE NEW INTERNAL AUDiTING", Ronald Press

10. Purwoko : "ANAL/SIS PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP
PROEESIONAL/SME AUDITOR INTERNAL, DAN PENGARUH
PROFESIONAL/SME TERHADAP KOMITMEN ORGANISASION!'>,L,
DORONGAN 8ERPINDAH KERJA, KEPUASAN KERJA, DAN
KINERJA AUDITOR INTERNAL", FE UGM, 1996
11. The Institute of Internal Auditors: "CODIFICATION OF STANDARDS
FOR THE PROFESIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING",
1995
12. Ratliff, Wallace, Loebbecke & Mc Farland: "INTERNAL AUDITING",
The Institute of Internal Auditors, 1988.
13. Samuel C. Certo, J. Paul: "STRATEGIC MANAGEMENT A FOCUS
ON PROCESS", Mc. Gram-Hill International Editions, 1990
14. Sawyers's : "INTERNAL AUDITING", 3th edition, The Institute of
Internal Auditors, Inc. 1988
54

