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ABSTRAK 

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

menganalisa lebih jauh mengenai “Peranan Audit Internal dalam Mencegah 

dan Mendeteksi Adanya Kecurangan (Fraud)”. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan data primer dan 

sekunder sebagai sumber datanya. Data primer yang digunakan berupa data 

gambaran umum perusahaan, sejarah perkembangan dan struktur organisasi. 

Sedangkan data skundernya berupa dokumen-dokumen asli dari perusahaan 

tersebut di atas. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif . 

Seiring dengan semakin kompleksnya organisasi operasional dalam 

perusahaan, maka manajemen puncak memiliki keterbatasan dalam 

berkomunikasi dengan berbagai operasi yang ada untuk menelaah keefektifan 

kinerja yang memuaskan pada setiap bagian perusahaan, walaupun telah 

dibangun sistem pengawasan tertentu. Hal ini menimbulkan kesulitan oleh 

manajemen puncak dalam mengetahui apakah prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan ditaati, apakah para karyawan bekerja dengan efisien, dan apakah 

Standart Operasional Perusahaan yang ada masih efektif pada kondisi 

ekonomi saat ini. Keterbatasan komunikasi antara manajemen puncak dengan 

lini operasional perusahaan dalam perusahaan inilah yang dapat menimbulkan 

kecurangan seperti pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. Namun 

dalam praktiknya, seringkali terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan 

standar hukum yang berlaku pada perusahaan tersebut. Penulis mengambil 

contoh pada CV. Sarana Optikal Terpadu adalah suatu perusahaan yang besar 

dan kemungkinan adannya praktek kecurangan di dalam tubuh manajemen 

ataupun karyawan pasti ada dan terjadi.  

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai kelemahan 

dalam hal internal kontrol yang menyebabkan tidak sesuinya data stock 

barang dengan laporan stok barang sehingga terjadi selisih barang yang 

berkepanjangan dan terus menerus terjadi. Maka dari itu penulis 

menyarankan untuk di bentuknya sebuah organisasi internal kontrol yang 

lebih akurat untuk mengevaluasi jalannya roda perusahaan baik di kantor 

pusat maupun di cabang, dan perlu juga adanya kerja sama tim demi 

kelancaran proses kinerja perusahaan. 

  

Kata kunci : Pengendalian Internal, Audit Internal, Kecurangan 
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ABSTRACT 

 

The achievement of this research is to analyze further the "Internal Audit 

Role In Preventing and Detecting presence of Cheating (Fraud)". In this study 

using the case study method using primary and secondary data as the data 

source. The primary data used in the form of data overview of the company, 

the history of the development and structure of the organization. While the 

secondary data in the form of documents - originals of the above companies. 

Data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. 

Along with the increasing complexity of the operational organization of the 

company, the top management has limitations in communicating with a 

variety of existing operations to examine the effectiveness of a satisfactory 

performance in every part of the company, although it has been constructed 

specific surveillance system. This makes it difficult to determine whether the 

top management procedures - procedures that have been established adhered 

to, whether the employees are working efficiently, and whether the existing 

Standard Operating Company is still effective in the current economic 

conditions. Limitations of communication between top management with 

operations in the company's line is what can lead to fraud such as theft, 

embezzlement, forgery, and others. However, in practice, there is often 

confusion and non-compliance with applicable legal standards to the 

company. The author takes a sample CV. Integrated Optical Means is a great 

company and the possibility of fraudulent practices in the management body 

or employees there and definitely happening. 

From the analysis it is concluded that the company has weaknesses in internal 

controls that led to the incompatibility of the data with a stock of goods 

inventory report resulting in a prolonged exchange of goods and continuously 

happening. Thus the authors suggest the establishment of an organization for 

internal control is more accurate to evaluate the wheels of both the companies 

headquarters and branches, and also the need for smooth teamwork enterprise 

process performance 

  

Keywords: Internal Control, Internal Audit, Fraud 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah  

Tujuan dari suatu perusahaan 

pada umumnya adalah untuk 

mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Selain untuk mendapatkan 

keuntungan, tujuan lain dari suatu 

perusahaan yaitu untuk 

mengamankan kekayaan perusahaan, 

dan kepastian akan terhindar dari 

kewajiban yang  tidak sesuai dengan 

standar operasional perusahaan, serta  

kepastian tentang kecermatan dan 

keandalan akuntansi dalam 

perusahaan, demi  tercapainya 

efisiensi operasional, dan dipatuhinya 

kebijakan-kebijakan yang digariskan 

oleh manajemen perusahaan. 

Seiring dengan semakin 

kompleksnya operasional dalam 

perusahaan, maka manajemen 
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memiliki keterbatasan dalam 

berkomunikasi dengan berbagai 

operasi yang ada untuk menilai 

keefektifan kinerja yang memuaskan, 

walaupun telah dibangun sistem 

operasional tertentu. Hal ini 

menimbulkan kesulitan dalam 

mengetahui apakah prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan telah ditaati, 

apakah para karyawan bekerja dengan 

efisien, apakah standart operasional 

perusahaan yang ada masih efektif 

dilakukan oleh para manajemen dan  

karyawan pada kondisi ekonomi saat 

ini. Keterbatasan komunikasi antara 

manajemen dengan lini operasional 

perusahaan inilah yang dapat 

menimbulkan kecurangan seperti 

pencurian, penggelapan, pemalsuan, 

dan lain-lain.  

Praktek kecurangan merupakan 

satu dari berbagai macam 

permasalahan yang terjadi di dalam 

lingkungan organisasi. Praktek 

kecurangan itu dapat terjadi bahkan 

pada organisasi yang memiliki 

pengendalian internal yang baik 

sekalipun, dan pelaku kecurangan 

dapat datang dari segala tingkat 

manajemen. Kecurangan itu sendiri 

menurut Iqbal (2006) didefinisikan 

sebagai berikut: 

Kecurangan (fraud) merupakan 

penyajian fakta yang bersifat material 

secara salah dan dilakukan secara 

sengaja oleh seseorang atau beberapa 

orang dengan tujuan untuk 

membohongi dan mendapatkan 

keuntungan atau mengakibatkan 

kerugian suatu organisasi (Iqbal, 2006 

; 53).  

Bentuk-bentuk kemungkinan 

terjadinya kecurangan yang dapat 

timbul diantaranya meliputi 

kecurangan manajemen (management 

fraud) dan kecurangan karyawan 

(employee fraud). Kecurangan 

manajemen (Management fraud) 

yang terjadi dalam bentuk 

penggelapan aktiva perusahaan, 

misalnya penggelapan uang 

perusahaan yang didukung dengan 

memanipulasi laporan keuangan, 

dimana data dan informasi akuntansi 

yang akan disajikan dalam laporan 

keuangan diubah dengan sengaja. 

Sedangkan kecurangan karyawan 

(employee fraud) yang terjadi 

diantaranya pemalsuan daftar gaji 

yaitu dengan meciptakan karyawan 

palsu, kemudian menguangkan gaji 

tersebut. Berkaitan dengan 

permasalahan tersebut maka disitulah 

letak peran penting dari keberadaan 

audit internal.Peranan audit internal 

dalam perusahaan adalah untuk 

mencegah kecurangan dalam 

perusahaan, yang kegiatannya 

meliputi menguji dan menilai 

efektivitas serta kesesuaian sistem 

pengendalian internal yang ada dalam 

suatu organisasi.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di 

atas maka permasalahan yang 

diangkat adalah, seberapa penting 

peranan Audit Internal dalam 

perusahaan, untuk mencegah dan 

mendeteksi terjadinya praktek 

kecurangan (fraud). 

Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian ini 

lebih terarah, maka pembahasan 

ditekankan hanya pada Peranan Audit 

Internal Dalam Mencegah dan 

Mendeteksi Kecurangan (Fraud). 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menilai dan mengevaluasi 

peran Audit Internal suatu 

perusahaan, dalam mencegah dan 



Jurnal Cendekia Vol 10 Nomor 3 Sept. 2012                                                  ISSN: 1693-6094 

 

96 

 

mendeteksi terjadinya praktek 

kecurangan (fraud). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Ruang Lingkup dan Lokasi 

Penelitian 

Penelitian ini membatasi 

pembahasan hanya pada peranan 

Audit Internal untuk mendeteksi dan 

mencegah adanya penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi 

dalam perusahaan. Penelitian ini di 

lakukan di CV. Sarana Optikal 

Terpadu (Indra Optik) dengan alasan 

bahwa dalam perusahaan tersebut 

seringkali terjadi ketidak cocokan 

laporan yang ada di anak cabang 

dengan cabang. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang akan 

diolah merupakan data primer dan 

data sekunder yang dikumpulkan 

melalui survey lapangan dengan cara 

observasi langsung, wawancara, dan 

dokumentasi terhadap informan serta 

sumber-sumber yang terlibat dalam 

penelitian ini. 

Definisi Operasional Variabel 

1. Audit Internal  

Adalah pemeriksaan yang 

dilakukan oleh bagian perusahaan, 

baik terhadap laporan keuangan 

dan catatan akuntansi perusahaan 

maupun ketaatan terhadap 

kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan, terhadap 

peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan 

profesi yang berlaku. 

2. Kecurangan ( Fraud ) 

Adalah suatu tindakan penyajian 

sebuah laporan yang bersifat 

material secara salah yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab demi 

kepentingannya sendiri. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif Kualitatif, yaitu 

membandingkan data yang terkumpul 

dengan landasan teoritis sebagai 

bahan acuan dalam memberikan 

beberapa usulan pemecahan masalah. 

Berikut langkah-langkahnya: 

1. Penelaahan control internal, untuk 

menentukan bahwa : 

a. Transaksi-transaksi telah 

dilaksanakan sesuai dengan 

perintah dari managemen. 

b. Transaksi-transaksi telah di 

catat dengan benar. 

c. Kesesuaian antara aktiva 

dengan catatan. 

2. Pengumpulan bukti dengan cara, 

a. Membuat kuisioner. 

b. Pemeriksaan dokumen-

dokumen perusahaan. 

c. Pengisian Checklist karyawan. 

d. Investigasi. 

e. Obsevasi. 

f. Pengevaluasian, analisis bukti 

untuk menentukan apakah 

kecurangan benar-benar terjadi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Tugas-Tugas dan Tanggung 

Jawab Internal Audit 

1. Finance Director 

Direktur Keuangan (Finance 

Director) sebagai pengendali 

keuangan dalam organisasi 

memiliki tugas dan tanggung 

jawab : 

a. Melaksanakan secara konsisten 

tujuan dan tanggung 

jawaborganisasi. 
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b. Menjaga kinerja secara 

profesional. 

2. National Examiner Manager 

Dapat dikategorikan sebagai 

Manajer puncak dalam 

pengendalian internal bertanggung 

jawab mengelola audit internal, 

antara lain : 

a. Menjamin kegiatan audit telah 

memenuhi tujuan dan 

tanggungjawab yang disetujui 

oleh manajemen dan diterima 

oleh pimpinan tertinggi 

organisasi CV. Sarana Optikal 

Terpadu ( Indra Optik ) 

b. Menggunakan seluruh sumber 

daya yang ada (dana, manusia 

danperalatan) secara efektif dan 

efisien. 

c. Menjamin kegiatan audit telah 

sesuai dengan Standar Audit 

yang berlaku. 

Kedua tanggung jawab tersebut 

diterapkan secara profesional dan 

konsisten, sehingga kemungkinan 

timbulnya konflik sangat kecil, 

karena apabila terjadi sebaliknya 

konflik akan muncul dan tentu 

akan berhadapan dengan pimpinan 

tertinggi di CV. Sarana Optikal 

Terpadu ( Indra Optik ). 

3. Examiner Manager 

Kewenangan Audit bertumpu 

kepada Manajer Audit 

dengankewenangan: 

a. Menetapkan tujuan audit 

Tujuan ini dalam rangka 

memberikan jasa kepada 

manajemen,membantu auditor 

untuk mengembangkan 

wawasan kerangkaberpikir, 

meningkatkan tingkat 

kompetensi 

profesionalismenya,dan 

memperbaiki pendekatan-

pendekatan audit. 

b. Menyiapkan jadwal 

kerja/Program Kerja Audit 

Program Kerja Audit 

dituangkan dalam Rencana 

Induk Audit,rencana ini 

dipakai sebagai pedoman 

untuk melaksanakan 

auditsejak tahap perencanaan 

sampai pelaksanaan.Rencana 

ini memuat antara lain 

Anggaran biaya, sasaran 

audit,periode audit, jumlah 

auditor, waktu mulai audit, 

dan waktupenerbitan laporan. 

c. Menyiapkan Perencanaan Staf 

dan Anggaran Biaya 

Keberhasilan audit sangat 

ditentukan oleh ketepatan 

dalammemilih auditor, sehingga 

tim audit yang terbentuk akan 

lebihprofesional dan dapat 

memenuhi standar 

audit.Pemilihan auditor 

memperhatikan jenis dan luas 

pengujianterkait dengan tujuan 

dan cakupan audit, tingkat 

luas/besarnyaauditan, tingkat 

kompleksitas audit, dan jenis 

pegolahan datayang digunakan 

oleh auditan. Selain itu juga 

memperhatikankeahlian, 

pengalaman, 

pendidikan.Perencanaan 

kebutuhan dana meliputi 

penentuan jenis, jumlahdan 

waktu penggunaan dana. 

Jumlah kebutuhan dana untuk 

suatupenugasan dipengaruhi 

oleh kondisi auditan, contoh 

biaya alattulis kantor, biaya jasa 

pengujian, biaya lainnya yang 

menunjangkegiatan audit. 

d. Menyiapkan pelaporan setiap 

aktivitas perencanaan mulai dari 

pencanangan kebijakan audit, 

penentuan tujuan, penetapan 
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sasaran, proses 

penyusunanprogram audit 

sampai dengan terbitnya 

laporan dibuat jadwalrencana 

waktu, dan kegiatan yang harus 

dilaporkan. 

3.2 Scope Internal Audit 

Standard business procedure ini 

akan berisi mengenai perencanaan 

examinasi(planning stage on 

examination process), pengerjaan 

lapangan (field work), hasiltemuan 

dan pelaporan (reporting). 

3.2.1 Tahap Perencanaan 

Tahap Perencanaan; Head of 

Examiner harus 

menyiapkan/membuat planning and 

analysis sheet dengan 

memperoleh/mengumpulkan 

informasi dan data dari Financial 

Accounting Manager, Management 

Accounting Manager, dan Finance 

Manager di masing-masing unit 

operasi. Planning and Analysis Sheet 

ini dilakukan untuk menentukan 

seluruh bagian organisasi yang akan 

dikunjungi oleh Examiner dalam 

periode waktu 6 (enam) bulan. Dalam 

pembuatan planning and analysis 

sheet ini didasarkan pada komponen 

yang ada di dalam laporan keuangan. 

Dalam menyiapkan planning and 

analysis sheetini diharapkan Head of 

Examiner akan mempunyai gambaran 

global (BigPicture) mengenai kondisi 

yang ada di dalam tubuh organisasi 

perusahaan. Pertemuan dengan 

Finance Team harus dilakukan satu 

kali dalam satu bulan dan dilakukan 

pada saat periode tutup buku. Setelah 

pembuatan planning and 

analysissheet. Head of Examiner 

dapat memulai untuk melakukan 

pengumpulan data. Planning and 

Analysis Sheet tidak ditujukan untuk 

melakukan evaluasi terhadap siklus-

siklus pemeriksaan yang lainnya.  

3.2.2 Planning and Analysis Sheet 

Planning and analysis sheet adalah 

sebuah alat yang digunakan oleh 

Head of Examiner untuk mengetahui 

kondisi yang ada di setiap sales center 

dengan mempertimbangkan aspek-

aspekfinancial sales center yang 

terkait. Selain itu juga Planning and 

analysis sheet ini digunakan untuk 

membuat rencana kunjungan ke 

seluruh bagian organisasi selama 6 

bulan berikutnya. Dengan melengkapi 

Planning and Analysis Sheet 

diharapkan Head ofExaminer akan 

mempunyai gambaran secara 

menyeluruh kondisi setiap bagian 

organisasi perusahaan. Pembuatan 

Planning and Analysis Sheet secara 

detail harus dilakukan oleh Head of 

Examiner setiap 6 bulan sekali. Tidak 

dilakukan evaluasi secara mendetail 

setiap bulan karena penilaian ini akan 

memakan banyak waktu dan 

diharapkan Examiner dapat konsisten 

dengan rencana yang sudah dibuat. 

Namun demikian pertemuan rutin 

bulanan tetap harus dilakukan dengan 

tujuan untuk melengkapi/menambah 

data yang sudah diperoleh pada saat 

melakukan review detail. Penilaian 

ini dapat dilakukan dengan 

memberikan skor (berdasarkan 

tingkat resiko yang ada) pada 

beberapa hal (komponen) yang ada di 

dalam penilaian resiko. Skor yang 

diberikan bervariasi dari satu sampai 

dengan tiga. Satu menunjukan bahwa 

komponen yang dinilai mempunyai 

resiko rendah (dimana kemungkinan 

terjadinya kerugian akibat kelemahan 

internal control sangat kecil terjadi) 

dan tiga menunjukan resiko untuk 

aspek yang di review lebih tinggi 

(dimana kemungkinan terjadinya 
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kerugian akibat kelemahan internal 

control sangat mungkin terjadi). 

Untuk melakukan evaluasi terhadap 

keadaan internal control yang ada di 

seluruh bagian organisasi perusahaan 

maka dapat menggunakan bagan 

berikut ini: 

 

 

Gambar 4.3 

Bagan Tingkat Resiko Internal Control 

 

Material  

 

Dampak  

Finansial 

 

Immaterial 

   

 Unlikely  

 Kemungk

inan          

   

Likely 

   > 50 %         terjadi                                   

> 60% 

 (Sumber : Meisser 2006) 

 

Keterangan : 

1) Low Risk (score 1); mengindikasikan bahwa kelemahan pada internal 

control untuk subjek (item) yang akan dilakukan evaluasi di sales center 

akan memberikan dampak yang tidak material/signifikan apabila 

kelemahan internal control tersebut menimbulkan kerugian. Kemungkinan 

terjadinya kerugian atas adanya kelemahan internal control ini juga kecil 

(lebih kecil dari 50%). 

2) Medium Risk (score 2); mengindikasikan bahwa kelemahan internal 

control untuk subjek yang dievaluasi untuk sales center tertentu 

memberikan dampak yang tidak signifikan apabila kelemahan internal 

control tersebut menimbulkan kerugian. Kemungkinan terjadinya kerugian 

akibat kelemahan internal control ini adalah cukup besar (di atas 60%). 

Kondisi lain yang dapat memunculkan terjadinya medium risk ini adalah 

apabila kelemahan internal control yang terjadi memberikan kerugian yang 

cukup material pada saat terjadi dan kemungkinan terjadinya hal ini adalah 

cukup kecil (dibawah 50%). 

3) High Risk (score 3); mengindikasikan bahwa kelemahan pada internal 

control untuk subyek (item) yang akan dilakukan evaluasi di sales center 

akan memberikan dampak yang material/signifikan apabila kelemahan 

internal control tersebut menimbulkan kerugian. Kemungkinan terjadinya 

kerugian atas adanya kelemahan internal control ini juga besar (lebih besar 

dari 60%). Dalam melakukan penilaian Head of Examiner diharapkan 

Medium Risk – Monitoring 

Yang Kuat 

Dampak dari penyimpangan 

memberikan dampak material 

dan kemungkinan terjadinya 

cukup kecil  

High Risk – 

Prioritas Tinggi 

Dampak penyimpangan 

memberikan dampak yang  

material dan kemungkinan 

terjadinya sangat tinggi 

Low Risk – 

Pemeriksaan Tertentu 

Dampak penyimpangan 

memberikan dampak yang 

tidak material dan 

kemungkinan terjadinya 

sangat kecil 

Medium Risk – 

Monitoring yang Kuat 

Dampak penyimpangan 

memberikan dampak yang 

tidak material namun 

kemungkina terjadinya 

sangat tinggi 
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untuk melakukan analisa dengan detail dan disertai dengan data aktual. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecenderungan untuk menilai 

sales center yang lebih besar mempunyai resiko yang lebih besar apabila 

dibandingkan dengan sales center kecil. Dalam melakukan evaluasi, Head 

of Examiner dapat menggunakan mekanisme perbandingan data 

(benchmarking), contohnya membandingkan data manual dengan data 

yang ada pada computer. Head of Examiner harus melakukan penilaian 

terhadap setiap komponen yang terdapat di dalam planning and sheet. 

 

Terdapat beberapa komponen yang 

harus dievaluasi. Berikut ini adalah 

komponen yang harus dievaluasi 

dengan berbagaimacam kemungkinan 

kelemahan dalam internal control 

untuksetiap kategorinya; 

 

Tabel 4.1 

Tabel Penemuan Kelemahan Intenal Control pada Indra Optik Kediri 

 
Komponen Kelemahan di 

Indra Optik Kediri 

Kelemahan Internal Control Solusi Kelemahan Internal 

Control 

Kartu Stock Produk yaitu 

1. Kartu Stock Frame 

2. Kartu Stock Lensa 

3. Kartu Stock 

Softlens 

4. Kartu Stock 

Acesoris dan 

medicine 

1. Seluruh karyawan store 

tidak ada kerja sama 

yang baik untuk 

merekap stock barang 

keluar masuk setiap 

harinya. 

2. Sering terjadi kesalahan 

input data dari 

penjualan dan proses 

memasukan data baik 

ke surat pesanan 

ataupun ke kartu stock 

barang. 

 

 Diharapkan ada sistem kerja 

sama yang solit antara satu 

karyawan dengan yang lainnya 

untuk semua proses kegiatan 

store apalagi dalam pemasukan 

data ke kartu stock barang dan 

harus di beri sangsi jika tidak 

mau melakukan hal tersebut di 

atas. 

Sales Center 1. Ketidak telitian seorang 

sales center sering 

terjadi saat mereka 

berjualan yaitu terdapat 

kekeliruan dengan 

barang yang di jual dan 

jumlah uang yang di 

terima. 

2. Kesalahan memasukan 

barang yang dijual ke 

sistem ivory 

komputerisasi yang 

tidak sesuai dengan 

pesanan awal 

 Lebih baik segera membuatkan 

nota saat terjadi proses 

penjualan di hadapan customer 

sehingga tingkat lupa akan 

barang yang di jual dan jumlah 

uang yang di terima lebih 

teminimalkan dan kesalahan 

bisa dihindari. 

Customer Service 1. Tidak ada follow up 

terhadap pesanan 

barang yang terjadi di 

cabang sehingga 

keterlambatan pesanan 

sering terjadi. 

 Harus ada petugas penganti 

saat customer service yang satu 

libur sehingga semua pesanan 

tetap terkendali dan tidak akan 

ada keterlambatan pesanan 

barang, jadi harus disediakan 2 
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2. Ketidak telitian seorang 

customer service saat 

pengambilan pesanan 

lensa kaca mata dan 

kesalahan pencatatan di 

kartu stock lensa. 

orang customer service untuk 

bisa menghendel semua 

kegiatan seorang customer 

service. 

Kasir 1. Kesalahan input data 

penjualan ke laporan 

kasir harian. 

2. Tingkat kecermatan atas 

barang dan uang 

pesanan sering tidak di 

kroscek jika pada hari 

itu terjadi selisih antara 

barang dan uang. 

 Seperti customer service 

bagian kasirpun juga harus ada 

2 agar ada petugas pengganti 

sehingga tingkat selisih antara 

uang uang dan barang bisa di 

minimalkan dengan baik. 

Kepala Interior 

Showroon Indra Optik 
 Karena tidak adanya 

internal control kuat 

sehingga ada sebuah 

tindakan kecurangan di 

bagian kepala interior 

showroom ini yaitu 

sebuah pemalsuan 

kwitansi pembelian 

untuk kepentingan diri 

sendiri. 

 Disini adalah tugas seorang 

kepala administrasi pusat untuk 

menkroscek dengan seksaman 

apakan kwitansi memang 

benar-benar sesuai dengan 

pembelian atau tidak. 

Sumber : Dokumen Indra Optik (Inoptics Group) 

 

Analisa Kelamahan Internal Control : 

Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa komponen yang di gunakan 

untuk melakukan penelitian resiko 

adalah : 

1) Kartu Stock Produk Indra Optik 

berupa frame, softlen, lensa, 

accesoris dan medicine merupakan 

produk unggulan CV. Sarana 

Optikal Terpadu Indra Optik 

cabang Kediri. 

Contoh dalam melakukan analisa : 

Semua staf karyawan indra optik 

diharuskan bekerja sama dalam 

setiap penyetokan frame setiap 

harinya dan seharusnya semua 

staff karyawan juga bisa 

memasukan maupun 

mengeluarkan barang yang laku 

pada hari itu juga, sehingga tidak 

terjadi selisih saat administrasi 

gudang pusat melakukan stock 

opname per 3 bulan sekali dan bisa 

meminimalkan tingkat resiko 

ketidaksesuain laporan stock 

barang, dan kemunkinan untuk 

mengganti selisih jauh lebih kecil. 

Kondisi ini akan mengakibatkan 

resiko dari karyawan indra optik 

tersebut akan menjadi lebih 

beresiko tinggi dalam praktek 

kecurangan dan bisa di 

katagorikan ke high risk. 

2) Customer Service, Tugas 

pentingnya untuk menghendel 

semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pesanan kaca mata 

Contoh dalam melakukan analisa : 

Customer Service boleh dibilang 

petugas yang penting dalam hal 

proses pemesanan barang ke 

supliyer dan proses quesy 

lensabaik masuk maupun barang 

keluar.  seharusnya disediakan 2 

custome service sehingga proses 

pemesanan barang tesebut tetap 
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terkendali dan tidak akan ada 

keterlambatan pesanan dan 

pengambilan lensa serta 

pemasukan data lensa tetap 

terkendali dengan baik karena ada 

petugas pengganti yang sudah tau 

alur dari seorang tugas customer 

service. Kondisi ini akan 

mengakibatkan tingkat kecurangan 

pada penerapan internal control di 

medium risk. 

3) Bag. Sales Center, peran penting 

dalam menjual produk unggulan 

Optik Indra. 

Contoh dalam melakukan analisa : 

Setiap penjualan baik kaca mata 

lengkap beserta lensanya ataupun 

produk lain seperti softlens, 

medicine dan accesoris hendaknya 

sales center ini melakukan 

pembuatan surat pesanan ataupun 

penjulan langsung saat terjadi 

transaksi, sehingga tingkat lupa 

akan produk yang dijual lebih 

terkendali sehingga tidak terjadi 

kekeliruan penjulan dan stock 

barang.  Kondisi ini membuat 

semakin tinggi tingkat 

ketidaksesuaian barang yang dijual 

dan penerimaan uang pembelian 

maka semakin tinggi tingkat 

kecurangan dan pada penerapan 

internal contro ada pada medium 

risk. 

4) Bag. Kasir, penunjang kelancaran 

sistem administrasi dalam outlate 

setiap cabang. 

Contoh dalam melakukan analisa : 

Semakin Tinggi tingkat kekeliruan 

penyusunan laporan keuangan oleh 

kasir semakin tinggi juga kerugian 

yang ditimbulkan oleh perusahaan, 

dimana peran penting seorang 

kasir adalah ketelitian antara 

barang dan jumlah uang yang 

masuk dalam penjualan, kalau 

uang dan penjualan seimbang 

tingkat ketidaksesuaian pasti bisa 

di minimalkan sebaik mungkin 

sehingga tingkat kekeliruan antara 

barang dan selisih uang akan lebih 

kecil. Semakin besar saldo petty 

cash akibat kekeliruan penyusunan 

laporan keuangan maka akan 

semakin tinggi resiko yang akan di 

timbulkan pada kasir tersebut. 

5) Bag. Interior Pembangunan, aktif 

dalam hal perbaikan showroom 

demi kepuasan customer dalam 

melakukan transaksi. 

Contoh dalam melakukan analisa 

: Tingkat kecurangan dalam 

tubuh bagian interior outlate ini 

semakin tinggi dengan 

memalsukan kwitansi pembelian 

peralatan perlengkapan outlate 

sehingga menimbulkan kerugian 

besar dalam tubuh perusahaan 

yang mengakibatkan pendapatan 

tidak lebih banyak dari pada 

pengeluaran, pasti merugikan 

perusahaan. Hal ini mempunyai 

tingkat high risk karena semakin 

banyak jumlah kwitansi yang di 

palsukan semakin tinggi juga 

tingkat pegeluaran perusahaan, 

maka semakin tinggi pula tingkat 

kecurangan pada bagian interior 

pembangunan store ini. 

Dalam melakukan pengukuran resiko, 

Head of Examiner 

harusmenggunakan data-data aktual 

yang diperoleh pada saatdilakukan 

pertemuan rutin dengan Financial 

AccountingManager, Management 

Accounting Manager, dan 

FinanceManager. Untuk melakukan 

pengukuran resiko 

dapatmenggunakan kertas kerja 

(spreadsheet) sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Tabel Planning dan Analysis Sheet Indra Optik 
ITEM SALES CENTER 

KOMPONEN A B C D E F G H I 

1. Kartu Stock Frame 1   2   1  3 

2. Sales Center  2   2   3  

3. Customer Service   2   2  2  

4. Kasir 2  3  2  3  2 

5. Kepala Interior Showroom  3  3  3  3  

Total Risk          

Tingkat Kecurangan          

1. Low Risk; 2. Medium Risk;  3. High Risk 

Sumber : Data Indra Optik Kediri (Inoptics Group) 
 

Mekanisme penggunaan tabel diatas 

adalah : 

1) Pembuatan Planning and Analysis 

Sheet berdasarkan data yang 

diperoleh oleh Head Of Examiner 

pada saat melakukan pertemuan 

rutin antara Financial Accounting 

Manager, Managemen Accounting 

Manager, dan Finance Manger. 

2) Dalam pembuatan Planning and 

Analysis Sheet, Head of Examiner 

dapat mengklasifikasikan kondisi 

sales center berdasarkan resiko 

yang kemungkinan terjadi 

berdasarkan evaluasi dari aspek 

financial (Rugi Laba dan Neraca). 

Klasifikasi dalam menentukan 

resiko adalah (1) rendah; (2) 

sedang; (3) tinggi. Semakin tinggi 

kemungkinan terjadinya resiko 

sebagai akibat kelemahan internal 

control maka akan semakin tinggi 

skor yang harus diberikan pada 

aspek yang akan dilakukan 

evaluasi. 

3) Head of Examiner hanya perlu 

mencantumkan angka sesuai 

dengan resiko di atas (1, 2, atau 3) 

dalam Planning and Analysis 

Sheet. Penentuan ini tentunya 

berdasarkan judgemental analysis 

dari Head of Examiner dan harus 

didukung oleh bukti-bukti yang 

ada 

4) Head of examiner akan 

memasukan angka pada parameter 

pengukuran pada bagian interior 

showroom yang akan dianalisa. 

Misalnya saja; berdasarkan analisa 

di bagian interior showroom A 

berjumlah Rp. 2 juta dan 

didominasi atas  

5) Bagian interior showroom yang 

mempunyai skor tinggi 

menunjukkan bahwa kelemahan 

internal control dibagian interior 

showroom cukup besar dan 

terjadinya resiko atas kelemahan 

ini menjadi paling tinggi (blok 

merah pada table diatas). 

6) Setelah diketahui total resiko dari 

masing-masing karyawan maka 

ditentukan ranking karyawan 

bagian mana yang akan dikunjungi 

oleh Examiner. 

7) Head of Examiner harus dapat 

memberikan justifikasi/alasan 

untuk menentukan ranking 

karyawan bagian mana yang akan 

dikunjungi. 

8) Head of Examiner bertanggung 

jawab untuk mengalokasikan 

Examiner sesuai dengan resiko 

yang sudah ditentukan. 
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9) Planning and Analysis Sheet ini 

harus dikirimkan ke National 

Office sebelum dilakukan 

kunjungan ke karyawan bagian 

tersebut. 

10) Setelah melakukan kunjungan, 

Head of Examiner harus dapat 

memberikan justifikasi/alasan 

apabila tidak bisa melakukan 

kunjungan sesuai yang telah 

direncanakan. 

Seluruh dokumen pendukung 

untuk pembuatan Planning and 

Analysis Sheet ini harus di file beserta 

dengan Planning and Analysis Sheet. 

Head of Examiner juga berkewajiban 

untuk membuatkan uraian singkat 

yang berisi mengenai penjelasan 

komponen yang ada di dalam 

Planning and Analysis Sheet sehingga 

pada akhirnya mendapatkan skor 

yang dicantumkan dalam Planning 

and Analysis Sheet. Planning and 

Analysis Sheet serta uraian singkat 

tersebut akan di review oleh tim OFS 

pada saat melakukan review ke unit 

operation. 

 

4.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan 

(Examination Scope) 

Ruang lingkup pemeriksaan yang 

menjadi fokus pemeriksaanyang 

harus dilakukan oleh examiner setiap 

bulannya adalah: 

1. Perusahaan berupa Showroom di 

setiap cabang 

2. Sales Center 

3. Siklus lain yang terdiri dari ; bag. 

Interior, Customer Service, Kasir, 

Fased  dan pihak manajemen 

pusat. 

Kedua siklus pertama menjadi 

prioritas utama bagi Examiner dalam 

melakukan examinasi karena bisnis 

utama perusahaan (main business) 

adalah pada kedua area di atas. Dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap 

siklus barang, Examiner mempunyai 

pilihan untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap siklus secara keseluruhan 

atau sebagian. Apabila melakukan 

pemeriksaan terhadap siklus secara 

keseluruhan maka periode reviewnya 

adalah setiap tiga bulan. Sedangkan 

apabila akan dilakukan review untuk 

sebagian siklus yang ada, bisa 

dilakukan pemeriksaan setiap 

bulannya. Namun demikian 

disarankan, apabila ingin melakukan 

review untuk sebagian siklus yang 

diharuskan melakukan review untuk 

seluruh siklus yang ada.Review 

bulanan diarahkan untuk melakukan 

tindak lanjut atastemuan 

sebelumnya.hususnya untuk sales 

center, mengacu bahwa penilaian 

resikodilakukan setiap enam bulan 

sekali, maka evaluasi terhadap 

salescenter yang akan dikunjungi 

akan dilakukan setiap enam 

bulansekali. Kunjungan ke sales 

center didasarkan pada resiko yang 

adadi sales center. Sales center yang 

dievaluasi mempunyai resikoyang 

lebih tinggi akan dikunjungi lebih 

sering jika dibandingkandengan sales 

center yang mempunyai resiko lebih 

rendah. Jumlahkunjungan sales center 

akan diklasifikasikan menjadi: 

1. High dan Medium risk sales 

center – 2 kali dalam setahun 

2. Low risk sales center – 1 kali 

dalam setahun 

Untuk meyakinkan agar resiko yang 

ada di sales center tetap terjadi, dalam 

melakukan review, Examiner harus 

melakukan: 

1. Melakukan pemeriksaan secara 

menyeluruh untuk siklus 

penjualan, 

2. Tindak lanjut atas temuan-temuan 

sebelumnya harusdilakukan secara 
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bulanan (hal ini bisa dilakukan 

denganmenggunakan telepon 

ataupun e-mail) 

3. Semua temuan harus dilengkapi 

dengan dokumen pendukungdan 

bukti yang valid (audit evidence) 

 

Sedangkan area/siklus lainnya review 

yang harus dilakukan: 

Examiner diharuskan untuk 

melakukan review terhadap satu 

siklus diatas setiap bulannya. 

Justifikasi untuk menentukan 

siklus yang harus direview harus 

didiskusikan dengan Finance 

Manager. Siklus-siklus diatas 

dapat bertambah sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan evaluasi 

dari Inoptics Group. Tujuan 

dilakukan review secara regular 

adalah untuk mencegah terjadinya 

resiko kebocoran yang tidak 

diketahui. Ruang lingkup 

pemeriksaan (examination scope) 

harus dikirimkan ke National 

Office sebelum Examiner 

melakukan examinasi pada bulan 

berjalan. Pada saat dikirimkan ke 

National Office, Head of Examiner 

harus menentukan justifikasi untuk 

melakukan examinasi. Apabila 

pada akhir bulan pelaksanaan 

examinasi tidak sesuai dengan 

yang direncanakan, Head of 

Examiner bertanggung jawab 

untuk memberikan 

justifikasi/alasan tidak bisa 

diselesaikannya rencana tersebut. 

 

4.2.4 Tahap Pengerjaan Lapangan 
Dalam tahap pengerjaan lapangan 

(proses dilakukannya examinasi), 

Head of Examiner/Examiner harus 

meyakinkan bahwa kelemahan 

internal control dari sebuah 

penyimpangan/temuan harus dapat 

diidentifikasikan. Tabel berikut ini 

menunjukan tahap-tahap yang 

harus diikuti pada saat melakukan 

tahap pengerjaan lapangan: 

 

 

 

Gambar 4.4 

Tahap Pengerjaan Lapangan Internal Audit Indra Optik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Indra Optik Kediri (InopticsGroup) 

 

 

 

Tahap Pengerjaan  

Lapangan 

Input : 
Dokumen yang 

akan diproses 

Proses : 
Cara yang akan 

digunakan untuk 

memproses 

dokumen. 

Output 

Laporan/Hasil 

dari sebuah proses 

D 

E 

V 

I 

A 

S 

I 

Tindak Lanjut 

Action Plan: 

Bagaimana untuk 
Mengurangi Resiko 

Temuan yang 

berulang 

Harus 

mengidentifikasi: 
1. What can go wrong 

2. What could go better 
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Dalam melakukan examinasi Head of 

Examiner/Examiner harusmelakukan 

evaluasi terhadap (1) input, (2) 

proses, dan (3) outputdari sebuah 

proses bisnis yang dievaluasi. Proses 

ini harus dilakukanuntuk mengetahui 

secara pasti dimana letak 

penyimpangan yangterjadi. Input; 

merupakan dokumen sumber (source 

document) darisuatu proses bisnis 

yang akan direview. Proses; 

merupakan alat ataucara yang 

digunakan untuk melakukan proses 

terhadap dokumensumber dan output; 

merupakan hasil/ laporan yang 

dihasilkan dariproses sebuah obyek 

yang akan di review/evaluasi. 

Sebagai contoh adalah proses evaluasi 

terhadap obyek selisihsalesman 

(salesman differences); 

1. Input ; Eximaner harus melakukan 

reviuw terhadap dokumen asli 

yang digunakan kasir sebagai 

dasar untuk melakukan data entry 

kedalam system computer ivory 

perusahaan. Dengan melakukan 

evluasi terhadap dokumen – 

dokumen sumber tersebut Head of 

Examiner akan dapat mengetahui 

apakah penjualan suatu barang  

tersebut sudah dibuat dengan 

benar. 

2. Proses ; Head of Examiner dan 

examiner harus juga melakukan 

evaluasi terhadap data yang di 

entry oleh seorang kasir ke dalam 

system computer ivory 

perusahaan. Apakah kasir 

melakukan perubahan data atau 

tidak. Evaluasi harus dilakukan 

untuk meyakinkan bahwa system 

bekerja dengan benar. 

3. Output ; dengan melakukan 

evaluasi terhadap laporan yang 

dihasilkan kita akan dapat 

mengetahui apakah hasil dari suatu 

proses sesuai dengan input yang 

digunakan. Dalam hal ini kita akan 

dapat mengetahui apakah terjadi 

kesalahan dalam proses atau 

adalah perubahan data yang 

dilakukan dalam proses. 

Dengan melakukan evaluasi 

seperti sudah dijelaskan di atas maka 

akan dapat diketahui penyebab 

terajadinya suatu temuan kesalahan 

yang bisa menyebabkan kecurangan 

seperti : 

1. Input : salesman tidak membuat 

nota penjualan dengan benar 

sesuai dengan barang yang dijual 

dan kasir membuat kesalahan pada 

saat membuat laporan kas. 

2. Proses : kasir melakukan 

perubahan data pada laporan yang 

di entry ke dalam system seperti 

barang keluar yang tidak sesuai 

dan langsung di buatkan retur 

barang rusak, tanpa mengecek 

barang apa yang sebenarnya 

terjual. 

3. Output : Laporan yang di hasilkan 

oleh kasir  dan system 

komputerisasi ivory perusahaan 

tidak sesuai antara satu dengan 

yang lainnya. 

Suatu temuan dapat terjadi apabila 

terdapat deviasi/ketidaksesuaian 

antara apa yang terjadi dengan 

kebijakan/prosedur yang dimiliki oleh 

perusahaan. Penyimpangan ini dapat 

terjadi pada (1) input, (2) proses, 

melaporkan dan (3)output. Dalam 

melaporkan temuan Head of 

Examiner/Examiner harus 

melaporkan kelemahan internal 

control dari objek yang 

direview.Tindak Lanjut yang 

disetujui; tindak lanjut yangdisepakati 

harus berasal dari pihak yang 

diperiksa (auditee atau pihakyang 

bertanggung jawab). Head of 
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Examiner / Examiner harus 

meyakinkan bahwa tindak lanjut yang 

disetujui harus mencakup (1)apa yang 

akan terjadi apabila tindak lanjut yang 

disepakati tidakdijalankan (what can 

go wrong) dan (2) apa yang akan 

menjadi lebihbaik apabila tindak 

lanjut yang disetujui dijalankan (what 

can gobetter). Tindak lanjut yang 

disetujui ini diharapkan untuk 

mengurangiresiko atas objek yang 

akan dievaluasi. 

Selain menggunakan pendekatan 

yang sudah dijelaskan di atas Input –

Process – Output, dalam melakukan 

pengerjaan lapangan Examiner 

dapatjuga menggunakan pendekatan 

yang sudah berlaku umum 

sepertipendekatan berikut ini. Dengan 

menggunakan pendekatan ini 

Examinerdiharapkan akan mampu 

melakukan evaluasi dengan lebih 

dalam danmenemukan letak sumber 

masalah yang akan dievaluasi, apakah 

sumbermasalah tersebut terletak pada 

(1) aktivitas pemantauan 

(monitoring), (2)aktivitas control 

(control activities), dan (3) linkungan 

control (controlenvironment). Dengan 

mengetahui letak sumber 

permasalahandiharapkan Examiner 

dalam mengusulkan rekomendasi 

yang tepat danmenyiapkan tindak 

lanjut yang disetujui yang dapat 

digunakan untukmenyelesaikan isu 

yang ada. Berikut ini adalah bagan 

yangmenggambarkan pendekatan 

untuk melakukan evaluasi: 

 

 

Gambar 4.5 

Pendekatan dalam Melakukan Evaluasi Temuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sawwyer, 2005 

Reviuw& 

cheking 

Transation 

prosecing 

Prosedure System People 
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Control 

Activitie 

Control 

Environment 
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4.2.5 Checklist 

Examiner Cheklist adalah sebuah 

dokumen yang berfungsisebagai 

Internal Control Questionnaire (ICQ) 

yang harus diisioleh Examiner pada 

saat melakukan evaluasi/review.Alat 

ini diharapkan dapat membantu 

Examiner untuk mengetahuikelemahan 

internal control pada objek yang akan 

direview. Fokusdari objek (area) yang 

akan direview dan juga besaran 

testingyang akan dilakukan baru dapat 

ditentukan setelah Examinermengisi 

checklist ini dan mengetahui 

kelemahan internalcontrolnya. Untuk 

itulah dalam melakukan pengisian 

ExaminerChecklist ini, Examiner harus 

melakukan walk through. Proseswalk 

through adalah proses untuk mengikuti 

bisnis proses yangada (semacam 

tempat/sales center) dan mencoba 

melakukananalisa apakah bisnis proses 

yang ada sesuai 

denganchecklist/SOP/Policy yang 

digunakan. Dalam kesempatan ini 

jugadiharapkan Examiner 

mengambil/melakukan evaluasi 

padadokumen yang digunakan. 

Penyimpangan 

terhadapchecklist/SOP/Policy bisa 

dituangkan dalam kolom 

keteranganpada checklist. Berikut ini 

adalah contoh checklist (untuk CDE) 

dan penggunaannya: 

 

 

Tabel 4.3 

Checklist Untuk Distribution Company 

CV. Sarana Optikal Terpadu (Indra Optik) 
Pertanyaan Reff Ya / Tidak Ket. 

Pergerakan Audit Manajement Pusat : 

Tujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah pergerakan Pihak Audit 

Manajemen sudah dilenkapi dengan dokumen dan di setujui 

oleh pihak yang berwenang sesuai SOP. 

2. Untuk mengetahui apakah akurasi data yang ada di dalam 

system yang dimiliki oleh perusahaan dapat diandalkan. 

Untuk mengetahui keberadaan assets yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Cheklist : 

1. Apakah Bag. Gudang Lensa (disini tugas seorang Customer 

Service) dalam proses pengimputan data ke kartu stock sesuai 

dengan resep pesanan? 

2. Apakah sales center menyiapkan bon penjualan saat akan 

melakukan transaksi atau haya sekedar ada barang dan ada 

uang? 

3. Apakah Bag. Kasir sering mereviw barang-barang yang dijual 

oleh seorang sales center dan apakah sudah sesuai dengan 

pesanan yang sesungguhnya? 

4. Apakah Bag. Kepala Administrasi mengecek tiap berapa 

bulan untuk mengetahui adakah selisih dari setiap cabang,dan 

apakah ada segera penyelesaian terhadap selisih tersebut? 

5. Apaka Bag. Kepala Interior Bangunan mencatat berapa 

jumlah pengeluaran dan mengecek kembali kwitansi yang 

lama sehingga tidak terjadi kesalahan pembuatan kwitansi 

baru dengan jumlah yang lumayan banyak selisihnya ? 

   

Sumber : Hasil Checklist dari Quosioner Karyawan Indra Optik Kediri 
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Definisi dari tabel checklist di atas 

adalah: 

1) Dengan mengetahui tujuan 

pemeriksaan diharapkan 

examiner/audit dapat mengetahui 

fokus dari pemeriksaan. 

2) Jawaban yang ada di checklist harus 

mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya dari objek pemeriksaan. 

3) Apabila jawaban “Ya” menunjukan 

internal control yang amat baik. 

Jawaban “Ya” akan diberikan 

apabila selama proses 

“walkthrough” sama sekali tidak 

ditemukan pengecualian (temuan). 

Sebagai contoh, apabila Examiner 

melakukan persetujuan untuk 

transaksi yang direview seluruhnya 

telah disepakati untuk diaudit baik 

oleh Salesman maupun oleh semua 

karyawan setiap showroom. Untuk 

kondisi semacam ini, Examinertidak 

perlu melakukan testing. Namun 

demikan Examiner harus 

memberikan penjelasan dalam 

kolom “remarks” yang ada di dalam 

cheklist. Examiner cukup 

memberikan penjelasan bahwa pada 

saat dilakukan ”walkthrough” 

semua dokumen telah direview 

sesuai dengan prosedur yang ada. 

Hal ini bisa dilakukan untuk 

melakukan penyederhanaan dalam 

proses review. Namun demikian, 

Examiner masih diijinkan untuk 

melakukan pengujian (testing) 

apabila masih ragu dan menggali 

lebih dalam atas hasil 

”walkthrough” Pada saat dilakukan 

pengujian hasilnya pun masih tidak 

signifikan maka examiner masih 

dimungkinkan untuk menambah 

sampel sampai dengan 30%. 

4) Apabila jawaban “Tidak” maka 

menunjukan internal control yang 

ada adalah lemah. Meskipun kondisi 

ini bisa langsung dijadikan temuan, 

untuk meyakinkan bahwa memang 

analisis yang dilakukan benar, 

Examiner tetap harus melakukan uji 

sample. Pada saat temuan yang ada 

tidak cukup signifikan maka cukup 

dibuatkan ”audit memorandum” dan 

didukung dengan dokumen 

pendukung yang lengkap. Pada saat 

temuan yang ada cukup signifikan, 

maka harus dilaporkan ke National 

Office. 

5) Kolom “Ref” dalam checklist 

bertujuan untuk memberikan normor 

referensi pada kertas kerja yang 

sudah dibuat oleh Examiner. Tujuan 

dibuatnya nomor referensi ini adalah 

untuk memudahkan pada saat 

dilakukan review atas working 

paper. 

6) Kolom “Keterangan” dapat 

digunakan oleh examiner untuk 

menjelaskan ha-hal lain. Misalnya 

saja berdasarkan review yang 

dilakukan oleh Examiner 

menunjukan bahwa terdapat internal 

control weakness. Namun pada saat 

dilakukan review lanjutan Examiner 

dapat menemukan offsetting control 

(control yang dapat menutupi 

kelemahan yang ada). Examiner bisa 

mencatumkan offsetting control 

tersebut pada kolom keterangan. 

 

4.2.6 Prosedur Examination 

(Examination Procedure) 

Prosedur Examinasi berisi langkah-

langkah (tahap-tahap) yang harus 

diikuti oleh Examiner pada saat 

melakukan examinasi 

(review/evaluasi). Dengan mengikuti 

langkah-langkah yang ada didalam 

prosedur ini diharapkan (1) tahapan 

yang dilakukan oleh seluruh Examiner 

pada saat melakukan examinasi 

menjadi terstandarisasi; (2) mengurangi 
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resiko atas tidak direviewnya sebuah 

objek yang dievaluasi; dan (3) 

meningkatkan kualitas dan validitas 

dari proses examinasi dan Pelaporan 

Examiner. Beberapa istilah yang 

digunakan dalam prosedur ini antara 

lain interview, evaluasi (review), 

observasi (observe), pengujian 

(testing), dan melakukan penghitungan 

ulang (reperform/recalculate). Istilah-

istilah ini adalah istilah umum yang 

digunakan didalam Prosedur Audit. 

Prosedur Examinasi ini dibuat untuk 

setiap siklus examinasi (misal; proses 

system, advanceand settlement) 

 

4.2.7 Pengukuran Materialitas  

Adalah alat yang dapat digunakan oleh 

Examiner untuk (1) melakukan 

evaluasi materialitas atas temuan 

examiner; (2) klasifikasi atas Laporan 

Examiner berdasarkan materialitas dari 

Laporan Examiner; (3) membantu 

Examiner untuk melakukan review 

apakah dalam laporan tersebut masih 

ada control lain yang bisa mengurangi 

resiko (offsetting control); dan (4) 

meningkatkan kualitas temuan dari 

Examiner dan juga Laporan Examiner. 

Examiner diharapkan tidak hanya 

melakukan review atas dasar contoh-

contoh temuan yang disajikan didalam 

Form PengukuranMaterialitas. 

Examiner diharapkan dapat 

menemukan suatu temuan di luar 

contoh-contoh tersebut. Form ini juga 

akan diupdate secara rutin dengan 

temuan-temuan lain yang ditemukan 

pada masa yang akan datang. 

 

4.3 Hasil Temuan 

Sebuah temuan dapat juga dilaporkan 

oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam 

hal temuan yang dilaporkan oleh pihak 

terkait dan atau sudah terjadi maka 

Head Examiner berkewajiban untuk 

mendindak lanjuti temuan ini dan 

meyakinkan bahwa bukti-bukti 

pendukung untuk temuan yang 

dilaporkan tersebut sudah valid. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari adanya 

tuntutan hukum dari pihak tertuduh. 

Selain untuk meyakinkan apakah bukti-

bukti yang ada sudah cukup, 

pemeriksaan dilakukan untuk 

meyakinkan agar kelemahan internal 

control yang ada sudah dapat dibenahi. 

 

4.3.1 Contoh Fraud/kecurangan  

yang Terjadi 

Dari Bagian Interior Showroom : 

a) Melakukan manipulasi data laporan 

keuangan tentang pengeluaran uang 

dan jumlah barang. 

b) Melakukan pemalsuan kwitansi 

pembelian barang-barang perbaikan 

showroom dengan cara 

menambahkan jumlah total 

pengeluaran. 

c) Mengambil barang-barang tanpa 

sepengetahuan pihak managemen 

dan dijadikan uang untuk 

kepentingan sendiri. 

 

4.3.2 Contoh Kekeliruan yang bisa 

memacu terjadinya Fraud 

(Kecurangan) 

Dari Bagian Sales Store : 

a) Pencatatan yang tidak sesuai dengan 

barang yang dijual dan tingkat lupa 

akan barang yang di jual dengan 

jumlah uang. 

b) Tidak segera membuat nota 

penjulan saat terjadi transaksi 

sehingga terdapat selisih dalam 

pembuatan laporan keuangan oleh 

kasir. 

 

4.3.3 Cara Mendeteksi  

1) Melakukan pemeriksaan fisik antara 

jumlah kwitansi dan barang yang 

dibeli pada saat proses terjadinya 
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pembelian barang-barang keperluan 

showroom tersebut. 

2) Memeriksa dengan benar kwitansi 

pembelian dengan membandingkan 

terlebih dahulu jumlah kwitansi di 

toko yang telah di lakukan transaksi 

pembelian tadi. 

3) Melakukan stock opnme setiap hari 

agar tidak terjadi selisih barang yang 

berkelanjutan dan segera mengatasi 

selisih apabila terjadi selisih barang 

dengan jumlah uang. 

 

4.3.4 Cara Mencegahnya 

1) Memeriksa secara rutin kwitansi 

setiap ada pembelian barang-barang 

apakah ada ketidaksesuaian antara 

harga barang yang pernah dibeli 

dulu dan sekarang, sehingga akan di 

ketahui bahwa kwitansi itu tidak di 

buat dengan melebihkan jumlah 

yang sesungguhnya demi 

kepentingan pribadi. 

2) Melakukan audit barang setiap 1 

bulan sekali dan mencocokan 

jumlah barang-barang antara 

dokumen manual dan dokumen 

system ivory komputerisasi. 

4.3.5 Tahap Pelaporan 

Laporan Examiner harus dibuat oleh 

Head of Examiner dan Examiner 

setelah menyelesaikan tahap 

pengerjaan lapangan. Laporan ini harus 

berisi mengenai kelemahan internal 

control pada obyek yang dievaluasi. 

Selain berisi mengenai kelemahan 

internal control, laporan ini juga harus 

berisi mengenai perbaikan yang harus 

dilakukan untuk mengurangi resiko 

yang muncul sebagai akibat adanya 

kelemahan internal control ini. Semua 

temuan yang terdapat di Laporan 

Examiner harus didukung dengan 

kertas kerja (working paper). Tanpa 

adanya bukti-bukti pendukung atas 

temuan tersebut maka Laporan 

Examiner akan dikategorikan tidak 

valid. Monitoring Tools digunakan oleh 

Head of Examiner untuk memantau 

kemajuan penyelesaian atas temuan 

yang sebelumnya ditemukan. Head of 

Examiner berkewajiban untuk 

menyampaikan temuan yang masih 

belum ditindak lanjuti pada pihak-

pihak terkait. Head of Examiner juga 

berkewajiban untuk meyakinkan agar 

tindak lanjut atas penyelesaian temuan 

sesuai dengan rencana yang sudah 

disepakati sebelumnya. 
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