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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya 

disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh 

lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya 

pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor 

likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Sedangkan 

pengaruh lingkungan eksternal umumnya terkait antara lain dengan 

kondisi entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum, maupun 

pertimbangan hukum dan perundang-undangan. 

Fraud secara umum mempunyai tiga sifat umum, yaitu tekanan, 

peluang, dan rasionalisasi yang disebut sebagai fraud triangle. 

Menurut Harahap (2002) laporan keuangan adalah suatu laporan 

yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bila laporan keuangan 

tersebut menurut investor maupun calon investor dianggap baik atau 

menguntungkan, maka investor akan berusaha untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Tetapi bila sebaliknya, investor tidak 

akan menanamkan modalnya. Laporan keuangan terdiri dari 3 elemen, 

yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.  
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Dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan maka seorang 

auditor wajib menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. 

Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi 

merekakepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, 

masyarakat dan diri mereka sendiri. Analisis terhadap perilaku etis auditor 

menunjukkan bahwa auditor mempunyai kesempatan untuk melakukan 

tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Finn et al., dalamFatt, 1995). 

Auditor yang memiliki landasan etika yang kuat mempunyai kemampuan 

dalammenghadapi konflik audit yang sering merugikan masyarakat. 

Moralitas merupakan sebuah sifat dimana yang dibutuhkan untuk 

pemecahan dari masalah yang disebabkanoleh adanya konflik, yaitu konflik 

antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang samaataupun yang 

berbeda (Perry, 1954 dalam French dan Allbright, 1998). 

Dalam berperilaku etis tersebut tidak terlepas dari pemberian penilaian 

atau judgement yang harus obyektif pula. Auditor merupakan profesi yang 

dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika. Auditor 

sebagai suatu profesi telah memenuhi syarat-syarat berikut ini: harus 

memiliki ijin dan mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan praktek 

profesional, mengembangkan prinsip akuntansi berterima umum dan standar 

profesional untuk jasa akuntansi dan auditing serta pengendalian kualitas, 

pendidikan berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan standar 

professional bagi akuntan yang melakukan praktik, pengujian kepatuhan 

kepada standar profesional secara periodik dan teratur, investigasi terhadap 
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temuan pelanggaran dan praktik yang tidak dapat diterima, mempertahankan 

aturan yang sudah memadai (Nasyiah dan Payamta, 2002). 

Seorang auditor dalam proses audit memberikan opini dengan 

judgment yang didasarkan pada kejadian – kejadian masa lalu, sekarang, dan 

yang akan datang. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 

341 menyebutkan bahwa audit judgment atas kemampuan kesatuan usaha 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada 

tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan 

suatu kesatuan  usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam periode satu tahun sejak  tanggal laporan keuangan auditan. Tingkat 

kepercayaan publik terhadap  profesi auditor ini tentunya ditentukan apakah 

auditor dapat memberikan penilaian atau judgement yang tepat dan akurat. 

Auditor dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu auditor internal dan 

eksternal. Dalam beberapa hal, auditor internal dan auditor eksternal 

memiliki kesamaan. Keduanya merupakan profesi yang memainkan peran 

penting dalam tata kelola organisasi serta memiliki kepentingan bersama 

dalam hal efektivitas pengendalian internal keuangan. Keduanya diharapkan 

memiliki pengetahuan yang luas tentang bisnis, industri, dan risiko strategis 

yang dihadapi oleh organisasi yang mereka layani. Dari sisi profesionalitas, 

keduanya juga memiliki kode etik dan standar profesional yang ditetapkan 

oleh institusi profesional masing-masing yang harus dipatuhi, serta sikap 

mental objektif dan posisi independen dari kegiatan yang mereka audit. 
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Namun, selain berbagai kesamaan tersebut,audit internal dan audit eksternal 

adalah dua fungsi yang memiliki banyak pula perbedaan. 

Auditor sebagai profesi yang independen mempunyai tanggungjawab 

dalam mengungkapkan kecurangan atas laporankeuangan dituntut untuk 

melakukan seperti yangdisyaratkan oleh standar profesionalnya 

yaitumenurut Statement on Auditing Standard AS, No.53, tentang The 

Auditor’s Responsibility to Detectand Report Error and Regularities 

(AICPA; 1989a),dan SA Seksi 316; tentang Pertimbangan atas Kecurangan 

Audit Laporan Keuangan (IAPI, 2012). 

Menurut Statement on Auditing Standard (SAS) No. 82 mengenai 

Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, menyatakan 

bahwaauditor mempunyai tanggungjawab yang besaruntuk mendeteksi 

kecurangan denganmerencanakan dan melaksanakan audit 

untukmemperoleh kepastian mengenai apakah laporankeuangan bebas dari 

salah saji (misstatement) secara material baik yang disebabkan 

olehkesalahan atau kecurangan (AICPA; 1997). 

Auditor eksternal merupakan auditor yang berasal dari luar 

perusahaan seperti KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan 

sedangkan auditor internal merupakan auditor yang berasal dari dalam 

perusahaan yang juga mengaudit laporan keuangan perusahaan. Auditor 

eksternal lebih independen dan obyektif dalam mendeteksi fraud karena 

berasal dari luar perusahaan sedangkan auditor internal lebih subyektif 

karena mereka mendapatkan fee dari perusahaan tersebut dan lebih akan 
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‘membela’ perusahaan tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

auditor eksternal juga demikian karena adanya kedekatan dengan klien 

(Mulyadi, 2010). Perbedaan auditor eksternal dan internal adalah auditor 

internal merupakan orang dalam perusahaan dan cenderung tidak 

independen serta bertugas untuk memeriksa laporan manajemen dalam hal 

temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan tetapi tidak 

memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Sedangkan auditor 

eksternal berasal dari luar perusahaan dan merupakan pihak independen 

dengan tujuan pemeriksanaan adalah memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen 

perusahaan. Auditor internal berpedoman pada  internal auditing standards 

yang ditentukan oleh BPK sedangkan auditor eksternal berpedoman pada 

Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Ikatan Akuntan 

Indonesia.  

Pendeteksian kecurangan merupakan seberapa efektif auditor 

melakukan pendeteksian kecurangan terkait dengan laporan keuangan 

sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sengur(2008)menunjukkan perbedaan yang signifikan ada dalam hal 

peringkat auditor mengenai penipuan laporan keuangan, penyalahgunaan 

aset dan pencegahan penipuan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman 

(2000) menyatakan bahwa adanya perbedaan persepsi antara auditor internal 

dan auditor eksternal mengenai risiko audit dan etika. Penelitian Nur dan 
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Wiguna (2013) menyatakan bahwa danya perbedaan persepsi antara auditor 

internal dan eksternal mengenai risiko audit. 

Fenomena terkait risiko audit dan pelanggaran etika auditor adalah 

kasus PT Kereta Api Indonesia melibatkan KAP S. Mannan, Sofyan, Adnan 

dan Rekan. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yangditerbitkannya 

pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 

6,90milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus 

dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Kerugian ini terjadi 

karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat 

menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporankeuanganitu,pajak pihakk

etiga dinyatakansebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi 

keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau 

asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau 

perubahan keuangan telah terjadi di sini.Di lain pihak, PT Kereta Api 

Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebuthanyaterjadi 

karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. 

Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak 

tertagih itu 

bukanpendapatan.Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indones

ia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. 

Sebaliknya, ada pula pihak lain 

yangberpendapat bahwapiutangyang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan s

ebagai pendapatanPT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar 
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Rp. 6,90 milyar dapat diraih padatahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan 

keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun 

sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini. Ini adalah 

fenomena untuk eksternal auditor. 

Sedangkan fenomena untuk internal auditor  adalah sebagai berikut: 

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tomi 

Triono mengaku menerima uang dari anggaran kegiatan joint audit 

pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Tomi mengaku sudah 

mengembalikan uang ke KPK.Tomi saat bersaksi untuk terdakwa mantan 

Irjen Kemendikbud Mohammad Sofyan mengaku bersalah dengan 

penerimaan uang dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru (sergu) di 

Inspektorat IV Kemendikbud. Uang yang dikembalikan Rp 48 juta. 

Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit. Mereka 

bertugas untuk 6 program, di antaranya penyusunan SOP wasrik dan 

penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru.Adanya aliran uang ke 

auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara 

Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, Tini Suhartini pada 11 

Juli 2013.Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan 

memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas 

yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 

persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program 

kegiatan joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Itjen Depdiknas 

tahun anggaran 2009.Dari perbuatannya, Sofyan memperkaya diri sendiri 
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yakni Rp 1,103 miliar. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini 

mencapai Rp 36,484 miliar.Dalamkasus ini telah terjadi pelanggaran etika 

profesi akuntansi oleh auditor BPKP. Seharusnyaauditor menjunjung tinggi 

nilai-nilai kejujuran dan objektifitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

seorang profesional. tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang 

untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut 'merancang' agar 

kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum. terlebih, dalam kasus 

ini yang dirugikan adalah rakyat karena uang negara adalah uang rakyat, dan 

auditor BPKP adalah pegawai negeri yang secara tidak langsung 

mengemban amanah dari rakyat. dengan kata lain, auditor BPKP dalam 

kasus ini juga telah mengabaikan prinsip kepentingan publik. 

Berdasarkan pada argumen dan fenomena tersebut dimana proses 

yang berbeda pula antara auditor eksternal dan internal, maka penelitian ini 

akan meneliti tentang PERBEDAAN  ANTARA AUDITOR INTERNAL 

DAN AUDITOR EKSTERNAL MENGENAI  PENDETEKSIAN 

TINDAKAN KECURANGAN KEUANGAN, RISIKO AUDIT DAN 

ETIKA. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

a. Apakah terdapat perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal 

mengenai pendeteksian tindakan kecurangan keuangan? 

b. Apakah terdapat perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal 

mengenai risiko audit? 
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c. Apakah terdapat perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal 

mengenai etika? 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara auditor internal dan 

auditor eksternal mengenai pendeteksian  tindakan kecurangan keuangan. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara auditor internal dan 

auditor eksternal mengenai risiko audit. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara auditor internal dan 

auditor eksternal mengenai etika. 

 

1.3.2.Manfaat Penelitian: 

1. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor 

dalam menjalankan peran sebagai seorang yang ahli dibidangnya. Agar 

selalu dapat meningkatkan pendeteksian  kecurangan laporan 

keuanganterkait dengan risiko audit dan etika. Ini menjadi nilai tambah 

pada penelitian ini karena dengan mengetahui perbedaan tersebut maka 

kedepannya pihak manajemen dapat mengoptimalkan kinerja auditor 

internal maupun eksternal. 
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2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori akuntansi keperilakuan, terutama yang berkaitan 

dengan perilaku auditor internal dan eksternal dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 

 

1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara auditor internal 

dan auditor eksternal dalam hal pendeteksian tindakankecurangan keuangan, 

risiko audit dan etika. Setelah mengetahui adanya perbedaan tersebut akan 

menjadi masukan yang sangat berguna bagi pihak KAP maupun perusahaan untuk 
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tindakan kecurangan keuangan 
Risiko audit 

Auditor 

Auditor internal Auditor eksternal 

Ada beda/tidak 

Etika 
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meningkatkan kemampuan auditor eksternal dan internal terkait dalam 

pendeteksian tindakankecurangan keuangan, risiko audit dan etika, serta sebagai 

sumbangan wawasan empiris mengenai teori keperilakuan auditor internal dan 

eksternal. 

 

 

 


