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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja pemerintah sedang menjadi perhatian masyarakat, hal ini 

disebabkan semakin banyak aparat yang tersangkut dengan kasus korupsi. Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penangkapan-penangkapan 

terhadap pelaku korupsi (Rosnidah, 2011:456). Menurut Mulyadi (2012), dalam 

setahun anggaran perjalanan dinas lewat dalam APBN mencapai Rp 18 triliun. 

Jika terjadi manipulasi melalui tiket dan boarding pass serta kuitansi palsu hingga 

40 persen, rata-rata penyimpangan anggaran lebih dari Rp 7,2 triliun. Wakil ketua 

BPK Hasan Basri menilai inspektorat jenderal di kementerian ataupun lembaga 

pemerintah kerap kali menemukan adanya laporan perjalanan dinas fiktif (mark 

up). Namun karena membela korps atau kolega, itjen kementerian adakalanya 

menutup nutupi kasus tersebut. Akibatnya, perjalanan dinas fiktif dan mark up 

tidak ditindak lanjuti. Sikap ini membuat manipulasi atau korupsi atas biaya 

perjalanan dinas lewat kegiatan fiktif terus berkembang. 

Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2008, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan auditor internal yang memiliki 

tanggung jawab dalam menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik, 

penerapan sistem pengendalian manajemen pemerintah yang baik dan pengelolaan 

pemerintah yang bebas praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu 

BPKP juga melakukan audit eksternal seperti pemeriksaan khusus (audit 

investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana 

Korupsi (TPK), pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 
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dekonsentrasi, desentralisasi, tugas perbantuan serta pemeriksaan terhadap 

pemanfaatan pinjaman dan hibah di luar negeri. 

Salah satu cara penting untuk mengidentifikasi dan menemukan 

kecurangan adalah melakukan audit investigasi. Audit investigasi merupakan 

audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana 

korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaklancaran pembangunan. Audit 

investigasi ini dilakukan oleh auditor yang disebut auditor investigatif. Audit 

Investigasi ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti 

secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu 

perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya 

(Pusdiklatwas BPKP, 2010:58). 

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit 

karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal  ini 

menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat dari pada tugas 

auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan 

akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam 

hubungannya dengan kasus pennyimpangan atau kecurangan yang dapat 

merugikan keuangan Negara (Karyono,2013:132). 

Dalam pelaksanaan audit investigasi, maka auditor investigatif harus 

memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang 

memungkinkan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. 

Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal itu berpengaruh 

terhadap pengumpulan dan pengujian bukti bukti yang dilakukan terkait dengan 
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kasus kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Korupsi merupakan salah satu 

tindak penyimpangan atau kecurangan yang semakin marak terjadi saat ini. 

Akibat dari adanya tindakan korupsi antara lain lesunya perekonomian negara, 

meningkatnya kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, demoralisasi, 

kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan fungsi pemerintahan. Hal-

hal yang menyangkut tindakan korupsi ini sering kali tidak terjangkau oleh 

undang-undang.( Ni Wayan Puspita Dewi dan I Wayan Ramantha,2016). 

Pengusutan tindak kecurangan dan korupsi ini dapat dibantu oleh auditor 

investigatif yang akan melakukan suatu audit investigasi. Oleh karena itu, 

diperlukan Auditor Investigatif yang memiliki kemampuan memadai agar dapat 

mengungkap suatu kecurangan yang terjadi. Auditor Investigatif ini melakukan 

suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor tersebut dapat 

mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa, dan pernyataan lain yang 

diduganya relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan. Berdasarkan hal 

tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori 

segitiga fraud (fraud triangle theory) . Teori ini secara umum diterima sebagai 

bagian dari proses mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. Konsep 

dasarnya sederhana. Teori fraud menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi 

didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran 

(Vona, 2008:7). 

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, 

sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang 

auditor yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap 
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masyarakat, klien, termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya. Sikap 

profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik 

atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Dalam pengertian umum, 

seorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria yaitu mempunyai 

keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu 

tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang 

ditetapkan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang 

ditetapkan. Profesional auditor adalah suatu aktivitas independen, yang 

memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk 

memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi 

(Ni Wayan Puspita Dewi dan I Wayan Ramantha,2016). 

Berhasil atau tidaknya auditor investigatif dalam menemukan kecurangan 

juga bisa dipengaruhi oleh profesionalisme auditor. Seorang auditor yang 

profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien 

termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya. Kepercayaan masyarakat 

terhadap kualitas jasa audit profesional meningkat jika profesi menetapkan 

standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan praktis bisnis yang 

efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi (Mayasari,2011). 

Dengan demikian, nampak bahwa profesionalisme dapat mempengaruhi kinerja 

yang selanjutnya dapat mempengaruhi kenyamanan serta kebanggaan seorang 

profesional dalam bekerja. 

Adapun fenomenanya seperti kasus bupati Bengkalis jadi tersangka dana 

Bansos. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan Bupati 

Bengkalis Herliyan Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bansos. 
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Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan di Pekanbaru 

mengungkapkan, dari total Bansos yang dikucurkan (290 miliar), Bupati 

Bengkalis diduga telah merugikan negara RP 29 miliar. Ini berdasarkan audit 

yang sudah diperoleh penyidik dari BPKP Perwakilan Riau (Liputan 6.com). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliha (2008) yang dilakukan di 

Badan Pemeriksa Keuangan Bandung. Pada penelitian tersebut, peneliti juga 

melibatkan tujuh orang Auditor Investigatif sebagai responden. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Auditor Investigatif bermanfaat 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyani (2012) dimana penelitian ini 

dilakukan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Provinsi Jawa Barat. Kemudian penelitian melibatkan tujuh orang Auditor 

Investigatif sebagai responden atau sampel penelitian. Selain itu dalam pengujian 

hipotesisnya digunakan uji t. Hasil dari penelitan ini adalah hipotesis peneliti 

diterima yaitu kemampuan Auditor Investigatif memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tria Wijayanti (2014) di BPK 

Provinsi Jawa Timur Surabaya. Penelitian ini melibatkan lima orang auditor 

investigatif  sebagai responden atau sampel penelitian. Hasil peneliannya dari 

hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

dan sikap auditor investigatif secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan, 

namun terdapat hubungan yang kuat karena koefisien korelasi bernilai positif 
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sehingga semakin baik kemampuan dan sikap auditor investigatif semakin baik 

juga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

Dan penelitian yang dilakukan Ni Wayan Puspita Dewi dan I Wayan 

Ramantha (2016), penelitian ini dilakukan di perwakilan badan perwakilan 

pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi bali. Hasil dari penelitian ini 

adalah hipotesis diterima yaitu kemampuan Auditor Investigatif memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pembuktian kecurangan dan Profesionalisme 

memoderasi pengaruh kemampuan investigatif pada pembuktian kecurangan oleh 

auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali. 

Dalam Nawangwulan (2013) menyatakan kecurangan dan korupsi di 

Indonesia semakin marak terjadi. Dalam survey yang dilakukan oleh Lembaga 

Transparansi Internasional Indonesia (TII) tercatat bahwa Indonesia menempati 

urutan 118 dalam daftar negara terkorup dari 182 negara yang diukur. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Arini 

Lestari (2014), dimana menambahkan variabel profesionalisme sebagai 

pemoderasi pengaruh kemampuan auditor investigatif. Dimana profesionalisme 

dapat mempengaruhi kinerja yang selanjutnya dapat mempengaruhi kenyamanan 

serta kebanggaan seorang profesional dalam bekerja. Dan profesionalisme dapat 

memperkuat pengaruh kemampuan seoarang auditor investigatif yang berkaitan 

dengan efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

kemampuan dimiliki Aditor Investigatif Perwakilan BPKP Provinsi Riau 

berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan dan apakah prfesionalisme memoderasi kemampuan auditor terdadap 
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efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan  Untuk itu 

penelitian ini diberi judul: “Profesionalisme sebagai Pemoderasi Kemampuan 

Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit 

Dalam Pembuktian Kecurangan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penetian ini yaitu: 

1. Apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan ? 

2. Apakah profesionalisme memoderasi kemampuan auditor investigatif 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Kemampuan Aditor Investigatif Perwakilan 

BPKP Provinsi Riau berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan 

2. Untuk mengetahui apakah profesionalisme memoderasi kemampuan 

dimiliki Aditor Investigatif Perwakilan BPKP Provinsi Riau berpengaruh 

terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Azdapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Pengembangan ilmu pengetahuan: 

a. Memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang audit investigasi 

b. Memberikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin 

mengetahui lebih banyak tentang ilmu pengauditan. 

c. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

berkenaan dengan masalah ini. 

d. Sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh peneliti di bangku kuliah. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi lembaga-lembaga yang terkait: 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigatif dalam 

kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan dalam 

pelaksanaan prosedur audit, 

b. Memberikan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. 
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BAB I :  Pendahuluan Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan 

BAB II  :   Tinjauan Pustaka pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori 

dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar 

teori dan analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga menggambarkan 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  Metode penelitian pada bab ini menjelaskan tentang variabel 

penelitian dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta metode analisis. 

BAB IV:  Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Pengujian atas 

hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari penyujian tersebut, 

serta pembahasan tentang hasil analisis yang terkaitkan dengan 

teori yang belaku. 

BAB V  :  Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada 

bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian 

berikutnya 

 

 


