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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  peranan  audit  internal

terhadap  pencegahan  tindakan  fraud.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang
diperoleh melalui  wawancara kepada 4 orang responden.  Sampel  dalam penelitian ini
mencakup kepala bagian unit kerja operasional dan unit khusus yang bekerja di PT. Bank
central  Asia,  Tbk  cabang  Babatan  Pantai  Surabaya.  Metode  analisis  yang  digunakan
adalah  metode  analisis  regresi  korelasi  yang  meneliti  tentang  peranan  audit  internal
terhadap pencegahan tindakan fraud. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan audit
internal  berpengaruh terhadap pencegahan tindakan fraud.  Hasil  tabel  dan wawancara
menunjukkan adanya  penurunan kasus  fraud pada tahun 2014 yang berjumlah  total  3
(tiga) kasus menjadi 0 (nol) kasus pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
baik peranan audit internal maka akan menyebabkan pencegahan tindakan fraud yang
semakin baik pula.
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PENDAHULUAN
Sejalan dengan berkembangnya

dunia  usaha  yang  semakin  kompleks,
berkembang  juga  praktik  kejahatan
dalam  bentuk  kecurangan  (fraud)
ekonomi. Bermacam-macam jenis fraud
yang terjadi di berbagai Negara bisa saja
berbeda,  karena  dalam  hal  ini  praktik
fraud  antara  lain  dipengaruhi  kondisi
hukum  di  negara  yang  bersangkutan.
Pada  negara-negara  maju  yang
kehidupan  ekonominya  stabil,  praktik
fraud cenderung memiliki  modus  yang
sedikit dilakukan. Adapun pada negara-
negara  berkembang  seperti  Indonesia,
praktik  fraud  cenderung  memiliki
bermacam-macam  modus  untuk
dilakukan.  Fraud  dapat  terjadi  pada
sector  swasta  maupun  sector  publik.
Pada  sector  swasta,  banyak  terdapat
penyimpangan  dan  kesalahan  yang
dilakukan seseorang dalam menafsirkan
catatan  keuangan.  Hal  itu
mengakibatkan  banyaknya  kerugian
yang  besar  bukan  hanya  bagi  orang-
orang  yang  bekerja  pada  perusahaan,
akan  tetapi  bagi  para  investor  yang
menanamkan  modalnya  pada

perusahaan tersebut. Seperti pada kasus
BLBI,  Bank  Bali,  dan  Bank  Century
juga  telah  mengurangi  kepercayaan
investor  luar  negeri.  Dengan  demikian
untuk mengembalikan kepercayaan para
investor,  praktik  akuntansi  yang  baik
dan  audit  yang  berkualitas  dibutuhkan
dalam  penyajian  laporan  keuangan
perusahaan.

Dalam  teorinya,  pencegahan
fraud  merupakan  aktivitas  memerangi
fraud  dengan  biaya  yang  murah.
Pencegahan  kecurangan  bisa
dianalogikan  dengan  penyakit,  yaitu
lebih baik dicegah daripada diobati. Jika
menungguterjadinya  fraud  baru
ditangani itu artinya sudah ada kerugian
yang  terjadi  dan  telah  dinikmati  oleh
pihak  tertentu,  bandingkan  bila  kita
berhasil  mencegahnya  tentu  kerugian
belum semuanya beralih kepelaku fraud
(Fitrawansyah,  2014:16).  Pencegahan
kecurangan  adalah  berupaya  untuk
menghilangkan  atau  meminimalisir
sebab-sebab  timbulnya  kecurangan
tersebut (Amrizal,  2004:4). Pencegahan
fraud di sector public dilakukan dengan
mengeluarkan  berbagai  peraturan
perundang-undangan  yang  menetapkan
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berbagai  sanksi  yang  diharapkan dapat
menangkal  atau  setidak-tidaknya  dapat
mengurangi  tindakan  fraud  (Karyono,
2013:48).

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk  mengetahui  Peranan  Audit
Internal  Dalam  Mencegah  Tindakan
Fraud Pada PT. Bank Central Asia, Tbk
Cabang  Babatan  Pantai  Surabaya”.
Dengan  menekankan  prinsip  system
Anti  Fraud  Awareness  yang  didukung
oleh  peran  audit  internal  yang  mana
diharapkan agar  tercapainya  hasil  yang
maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Audit Internal

Audit  internal  mempunyai
peranan  yang  sangat  penting  dalam
mencapai  tujuan perusahaan yang telah
ditentukan.  Perlunya  konsep  audit
internal  disebabkan  karena  bertambah
luasnya  ruang  lingkup  perusahaan.
Maka  dari  itu  semakin  besar  suatu
perusahaan  maka  semakin  luas  pula
jangkauan  pengendalian  yang  dipikul
pimpinan,  sehingga  manajemen  harus
menciptakan  suatu  pengendalian  intern
yang  efektif  untuk  mencapai  suatu
pengelolaan  yang  optimal  dengan
mempertimbangkan  manfaat  dan
biayanya. Audit internal yang dilakukan
dalam  suatu  perusahaan  merupakan
kegiatan  penilaian  dan  verifikasi  atas
prosedur-prosedur,  data  yang  tercatat
berdasarkan atas kebijakan dan rencana
perusahaan,  sebagai  salah  satu  fungsi
dalam  upaya  mengawasi  aktivitasnya.
Aktivitas  audit  internal  menjadi
pendukung  utama  untuk  tercapainya
tujuan  pengendalian  internal.  Ketika
melaksanakan  kegiatannya,  audit
internal  harus  bersifat  objektif  yang
kedudukannya dalam perusahaan adalah
independen.

Audit  internal  dilakukan  oleh
seseorang  yang  berasal  dari  dala
morganisasi  yang  bersangkutan  yang
disebut  dengan  auditor  internal.
Keberadaan  profesi  auditor  internal
didalam  suatu  organisasi  membantu
perusahaan mencapai  tujuannya  dengan
pendekatan  yang  sistematis  dan  ketat

agar  dapat  melakukan  evaluasi  dan
peningkatan  efektifitas  terhadap
manajemen  risiko,  pengendalian  dan
proses  tata  kelola  (Randal  J.  Elder,
2011:450).

Fraud
Di  bidang  perbankan,  fraud

dapat diartikan sebagai tindakan sengaja
melanggar ketentuan internal (kebijakan,
system  dan  prosedur)  dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku demi
kepentingan pribadi atau pihak lain yang
berpotensi  merugikan  bank,  baik
material  maupun  moril.  Dari  kasus-
kasus  yang  pernah  terjadi,  fraud  di
perbankan  lebih  banyak  melibatkan
pihak intern bank.

Pada  dasarnya  fraud
merupakan  tindakan  yang  melanggar
hokum  dan  bisa  merugikan  banyak
pihak. Fraud merupakan suatu hal yang
sangat sulit di berantas, bahkan korupsi
di  Indonesia  sudah  dilakukan  secara
sistematis  sehingga  perlu  penanganan
yang  sistematis  pula.  Akan  tetapi  kita
harus optimis bahwa tindak korupsi bisa
dicegah  atau  paling  tidak  bisa
diminimalisir  dengan  menerapkan
pengendalian anti fraud

Fraud  yang  ada  dalam
pelaporan  keuangan  terjadi  dengan
menggunakan berbagai cara dan bentuk.
Dimana  seorang  auditor  akan  terkecoh
dalam  melakukan  pemeriksaan
terhadaphal tersebut. Berikut merupakan
bentuk-bentuk fraud menurut para ahli.

Menurut  Johnstone  et  al
(2014:34-35) bentuk fraud terdiri dari: 
1. Salah  Saji  Timbul  Dari  Penyalah

gunaan Aset (Misstatements Arising
From Misappropriation of Assets)

2. Salah  Saji  Transaksi  Penipuan
Pelaporan Keuangan (Misstatements
Arising From Fraudulent Financial
Reporting) 

Menurut  Karyono (2013:17-25)
bentuk fraud terdiri dari: 
1. Kecurangan  Laporan  Keuangan

(Fraudulent Financial Statement)
2. Penyalahgunaan  Aset  (Asset

Misappropriation)
3. Korupsi (Corruption)
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4. Kecurangan Yang Berkaitan dengan
Komputer (Computer Fraud)

Strategi  anti  fraud  yang  dalam
penerapannya  berupa  system
pengendalian internal fraud, memiliki 4
(empat)  pilar  yang  diatur  dalam  SK
No.87/SK/DIR2012  tanggal  29  Mei
2012  tentang  Penerapan  Strategi  Anti
Fraud, sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Strategi Anti Fraud

Sumber : LaporanTahunan BCA 2014
1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi,  Pelaporan,

danSanksi
4. Pemantauan,  Evaluasi,

danTindakLanjut

METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi

deskriptif kualitatif. Stud iini dilakukan
untuk mengetahui peranan audit internal
terhadap pencegahan fraud di PT. Bank
Central  Asia,  Tbk  Cabang  Babatan
Pantai  Surabaya.  Studi  deskriptif  ini
bertujuan  untuk  memberikan  kepada
peneliti  sebuah  riwayat  atau  untuk
menggambarkan  aspek-aspek  yang
relevan dengan fenomena perhatian dari

perspektif  seseorang,  organisasi  atau
lainnya (Sekaran, 2010:159).

Metode  pengambilan  sampel
dilakukan  dengan  dilihat  populasi  dari
subyek  penelitian,  sejalan  dengan
permasalahan  yang  diteliti  dalam
penelitian  ini.  Dengan  mem-
pertimbangkan  data  dan  waktu  yang
tersedia,  maka  penulis  menetapkan
sampel dengancara purposive sampling.
Teknik  purposive  ini  digunakan  dalam
memilih  sampel  secara  khusus  atau
orang-orang  yang  terpilih  berdasarkan
tujuan  penelitian.  Dari  populasi  yang
ada yang dijadikan sampel terdiri dari 4
(empat)  orang  yaitu  pimpinan  cabang
Kabag Teller, Kabag CSO, Kabag Teller
&  BO,  dan  SWK  (Staf  Wewenang
Khusus).

Audit Internal adalah Agen yang
paling cocok untuk mewujudkan kontrol
internal,  manajemen  resiko  dan
perkembangan  perusahaan  yang  baik
yang  pastinya  akan  member  nilai
tambah  bagi  sumber  daya  dan
perusahaan  (Valery  G.  Kumaat,
2011:35).  Berdasarkan  hal  tersebut,
maka  indicator  Audit  Internal  adalah
Tujuan  audit  internal,  Fungsi  audit
internal,  Standar  profesional  audit
internal.

Fraud  adalah  kecurangan  yang
mengandung  makna  suatu
penyimpangan dan perbuatan melanggar
hokum  (illegal  act),  yang  dilakukan
dengan  sengaja  untuk  tujuan  tertentu
misalnya  menipu  atau  memberikan
gambaran  keliru  (mislead)  kepada
pihak-pihak  lain,  yang  dilakukan  oleh
orang-orang  baik  dari  dalam  maupun
dari  luar  organisasi.  Kecurangan
dirancang untuk memanfaatkan peluang-
peluang secara tidak jujur, yang secara
langsung  maupun  tidak  langsung
merugikan pihak lain (Karyono, 2013:4-
5).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka
indicator  dari  fraud  adalah  Bentuk-
bentuk  fraud,  Kondisi  penyebab
terjadinya  fraud,  Faktor  pendorong
terjadinya  fraud,  Pencegahan  fraud,
Tujuan  pencegahan  fraud,  Metode
pencegahan fraud.
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Pada penelitian ini penulis akan
melakukan studi  lapangan di  PT. Bank
Central  Asia,  Tbk  cabang  Babatan
Pantai Surabaya berupa wawancara yang
melibatkan  beberapa  orang  yang
mempunyai  wewenang  khusus
didalamnya,  sehinggadapat  diperoleh
informasi secara detail dan menyeluruh.
Pada  penelitian  inipenulis  akan  lebih
memfokuskan  tentang  peranan  audit
internal  yang  diterapkan  pada  bagian
operasional  frontliner  yang  meliputi
Teller  dan  CSO  (Customer  Service
Officer)  dalam  pencegahan  tindakan
fraud.  Penulis  mengambil  bagian
operasional tersebut karena pada bagian
ini  lebih  riskan  akan  terjadinya  tindak
fraud,  sehinggadisinilah  audit  internal
mempunyai peranan yang sangat penting

HASIL
Penyimpangan internal (internal

fraud) adalah penyimpangan/kecurangan
yang dilakukan oleh pengurus, pegawai
tetap  dan  pegawai  tidak  tetap  terkait
proses  kerja  dan  kegiatan  operasional
BCA.
Tabel 1. Kasus Fraud Tahun 2014

Sumber:  BCA  cabang  Babatan  Pantai
Surabaya

Tabel 2. Kasus Fraud Tahun 2015

Sumber:  BCA  cabang  Babatan  Pantai
Surabaya

Wawancara  di  berikan  kepada
empat  responden,  Adapun  target
perusahaan yang telah di capai adalah :
1) Meningkatnya  permintaan  untuk

pengajuan CASA (Current Account
Saving Account). 

2) Target  untuk  deposito  pada  tahun
2015  sudah  memenuhi  target  yang
telah ditentukan oleh Kantor Cabang
Utama. 

3) Kepuasan  nasabah  terhadap
pelayanan  operasional  pada  cabang
Babatan  Pantai  mengalami
peningkatan  sehingga  ketika
nasabah  dihubungi  oleh  GALLUP
(pihak  yang  bertugas  mensurvei
kepuasan  nasabah  pada  periode
tertentu) mereka sudah memberikan
nilai  yang  maksimal  untuk
pelayanannya. 

4) BCA  cabang  Babatan  Pantai
Surabaya  mengalami  peningkatan
peringkat  kelas  dari  KCP  kelas  C
menjadi KCP kelas B.

5) BSQ  (Branch  Service  Quality)
cabang  Babatan  Pantai  Surabaya
mendapatkan peringkat terbaik ke-3
dari  beberapa  cabang  dibawah
naungan KCU Galaxy Surabaya
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Pembahasan
Dari data yang diperoleh setelah

dilakukannya  pengauditan  maka  dapat
dilihat untuk tabel 1 tahun 2014, kasus
fraud  yang  terjadi  sebanyak  2  (dua)
kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap
dan  1  (satu)  yang  dilakukan  oleh
pegawai tidak tetap.  Untuk kasus yang
dilakukan  oleh  pegawai  tetap  adalah
kasus yang terjadi dibagian operasional
CSO.  Kedua  kasus  tersebut  dilakukan
dengan  motif  yang  sama  tetapi  oleh
orang  yang  berbeda  yaitu  karyawan
CSO  melakukan  penyimpangan
prosedur  kerja  dengan  melayani
pembukaan  rekening  menggunakan
kartu  identitas  luar  kota  tanpa  disertai
kelengkapan  surat-surat  pendukung
lainnya,  contohnya  surat  keterangan
domisili  dari  RT/RW  setempat.
Sedangkan untuk kasus yang dilakukan
oleh pegawai tidak tetap terjadi dibagian
operasional  teller.  Salah  satu  teller
menandatangani slip penarikan nasabah
yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pihak
penerima kuasa. 

Dan  ternyata,  untuk  account
tersebut tidak memakai Surat Kuasa dari
nasabah.  Sehingga  ketika  dilakukan
pengecekan ulang oleh kabag teller dan
dicocokkan  dengan  Surat  Kuasa  yang
ada,  maka  ditemukan  adanya
penyimpangan  tersebut.  Akhirnya
setelah dicari tahu penyebabnya ternyata
teller tersebut memang tidak mengetahui
bahwa  account  tersebut  tidak  butuh
tanda  tangan  penerima  kuasa.  Dan
semua  kasus  yang  terjadi  pada  tahun
2014  berhasil  diselesaikan  secara
internal tanpa harus ada campur tangan
pihak KCU. 

Sedangkan untuk tabel  2  tahun
2015,  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada
kasus  fraud  yang  terjadi  di  cabang
Babatan  Pantai  Surabaya  baik  yang
dilakukan  oleh  pegawai  tetap  maupun
pegawai  tidak  tetap.  Maka  dengan
adanya  penerapan Sistem Pengendalian
Internal  (SPI)  yang  baik  dan  adanya
audit  internal  yang  dilakukan  secara
berkala maka akan membantu mencegah
dan mengurangi adanya tindak fraud di
BCA cabang Babatan Pantai Surabaya. 

Untuk  hasil  wawancara  yang
telah dilakukan oleh peneliti didapatkan
informasi  bahwa  BCA Babatan  Pantai
Surabaya  melakukan  audit  internal
cabang  setiap  3  bulan  sekali  yang
dilakukan oleh 3 orang tim audit internal
dari KCU. Biasanya pengauditan cabang
dilaksanakan  selama  5  hari  dan
instrumen  yang  diaudit  meliputi
kelengkapan  data  slip  transaksi  teller,
masa  berlaku  Surat  Kuasa  nasabah,
pengecekan  data-data  nasabah  apakah
sudah  sesuai  atau  belum  dengan  data
pendukung  lainnya,  sistem  kerja  back
office dan kasanah apakah sudah sesuai
prosedur  atau  belum.  Apabila  dalam
prosesnya  tim  audit  menemukan
masalah  baik  pada  bagian  operasional
teller maupun CSO maka tim audit akan
segera menyampaikan hal tersebut pada
Kabag  masing-masing  unit  kerja  apa
saja  masalah  yang  dtemukan,  sehingga
para  Kabag  bisa  menyampaikan
langsung  kepada  para  teller  dan  CSO
agar  untuk  kedepannya  tidak  akan
terjadi  kesalahan  yang  sama  seperti
sebelumnya

KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan

pembahasan  yang  dilakukan  terhadap
PT.  Bank  Central  Asia,  Tbk  cabang
Babatan  Pantai  Surabaya  mengenai
peranan audit internal dalam pencegahan
fraud,  maka  penulis  mengambil
kesimpulan  sebagai  jawaban  dari
pertanyaan yang termuat dalam rumusan
masalah yang menjadi acuan dasar dari
maksud  dan  tujuan  dasar  penelitian.
Adapun kesimpulan tersebut yaitu: 

Peranan  audit  internal  dalam
pencegahan  tindakanfraud  berdasarkan
hasil  table  dan  hasil  wawancara
dapatdisimpulkan  bahwa  audit  internal
pada PT. Bank Central Asia, Tbk cabang
Babatan  Pantai  Surabaya  sangat
berperan  penting  dalam  menunjang
pencegahan fraud. Karenadari data yang
telah  diperoleh  setelah  dilakukan
pengauditan cabang maka  dapat  dilihat
bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015
mengalami  penurunan  tindakan  fraud
yang  disebabkan  oleh  penyimpangan

Peranan Audit Internal ................. (Nuzulul-Agus) hal. 40 - 46                                                      44



prosedur kerja yang berlaku. Dan untuk
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)
cabang sendiri  agar lebih efektif dalam
pelaksanaannya  maka  pembatasan
wewenang  petugas  melalui  penetapan
limitdalam  melakukan  suatu  transaksi
serta  pembatasan  akses  petugas  ke
jaringan  Teknologi  Informasi  (TI)  &
computer  melalui  pengendalian
penggunaan user ID dan password serta
pemasangan fingerscan. Selain itu, divisi
audit  internal  BCA  juga  menerbitkan
buku  “Anti  Fraud  Awareness”  yang
dapat  dijadikan  pedoman  oleh  seluruh
karyawan  agar  menghindari  tindakan
fraud.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan,  penulis  mengajukan
beberapa  saran  dalam  penerapan  audit
internal  bagi  upaya  pencegahan
kecurangan,  berikut  ini  penulis
mengajukan saran guna:
1. Perusahaan

a. Untuk  perusahaan  sebaiknya
peran  Kabag  dan  pimpinan
cabang  yang  dalam  hal  ini
berlaku  sebagai  pihak  internal
control  cabang  agar  tetap
mengacu  pada  Standar
Operasional  Perusahaan  (SOP)
dalam setiap  pengawasan  yang
dilakukan  untuk  memastikan
kegiatan operasional bank telah
sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku.

b. Kinerja  pihak  internal  control
cabang  baiknya  harus  terus
ditingkatkan  agar  dapat
mengetahui  serta  menghindari
terjadinya tindak kecurangan. 

c. Dengann  danya  audit  internal
diharapkan  dapat  menemukan
kelemahan  atau  kecurangan
yang  terjadi  di  dalam  suatu
organisasi perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya
a. Agar  hasil  penelitian  dapat

digunakan  secara  umum  dan
luas,  maka  untuk  penelitian
berikutnya  diharapkan  dapat
memberikan  penjelasan  yang

lebih  mendetail  tentang  objek
yang  diteliti.  Karena  seiring
dengan berjalannya waktu maka
akan  ada  masalah  yang  lebih
kompleks  yang  akan  terjadi
sehingga  diperlukan  internal
control  cabang  yang  lebih
intensif lagi.
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