
Akuntansi Forensik dan Audit Instigasi

¡ Fraud yang terungkap merupakan bagian kecil 
dari seluruh fraud yang terjadi

¡ Fraud terjadi karena : fraud by need, fraud by 
greed, and fraud by opportunity

¡ Menghilangkan need dan greed dapatdilakukan 
sejak rekruitment seseorang (walau tidak 
menjamin 100%) atau melalui awarness dan 
pemberian contoh-contoh oleh pemimpin atau 
lembaga.

¡ Sedangkan unsur opportunity biasanya ditekan 
dari pengendalian intern. Konsep lainnya adalah 
fraud awareness dan fraud risk assesment



¡ Indikasi bahwa frad yang terungkap, meskipun 
secara absolut besar, namun dibandingkan 
dengan seluruh fraud yang sebenarnya terjadi, 
relatif kecil.

¡ Kelompok Fraud :
1. Fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya (prosecution)
2. Fraud yang ditemukan,  tetapi belum ada tuntutan 

hukumnya
3. Fraud yang belum ditemukan

¡ Lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada 
yang kita ketahui tentang fraud. Yang lebih 
gawat jika fraud ditemukan secara kebetulan.

¡ Definisi 1 (sebelum September 1992)
• Kondisi yang diinginkan, atau merupakan hasil, dari 

berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk 
mencegah (prevent) dan menimbulkan efek jera (deter) 
terhadap fraud. 

¡ Definisi 2 (sesudah September 1992)
• Suatu proses yang dirancang untuk dan direncanakan leh Dewan, 

manajemen dan pegawai untuk memebreikan kepastian yang 
memadai dalam mencapai kegatan usaha yang efektif dan efisien, 
kehandalan keuangan , dan kepatuhan terhadap Undang-undang 
dan peraturan lainnya yang relavan (definisi COSO)



¡ Definisi 3 (AICPA 1988)
• Untuk tujuan audit atas saldo laaporan keuangan, 

struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas tiga 
usur : lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan 
prosedur-prosedur pengendalian (SAS No. 53)

¡ Definisi 4 (khusus untuk mencegah fraud)
• Suatu sistem dengan proses dan prosedur yang 

bertujuan khusus dirancang dan silaksanakan untuk 
tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk 
mencegah dan menghalangi (dengan membuat jera) 
terjadi fraud

¡ Kriteria : 
§ Pembahasan harus cukup umum, butir-butir 

utamanya saja, karena sangat bervariasi antara suatu 
perusahaan dengan perusahaan lain
§ Harus dirancang sedemikian rupa sehingga tanggap 

atau responsif terhadap kebutuhan entitas yang 
bersangkutan

¡ Penggolongan :
§ Pengendalian internal aktif : to prevent (mencegah)
§ Pengandalian internal pasif : to deter (membuat jera)



¡ Pengendalian  yang membatasi, menghalangi, atau 
menutup akses si calon pelaku fraud.

¡ Sarana :
§ Tanda tangan
§ Tanda tangan kaunter (caountersigning)
§ Password atau PIN
§ Pemisahan tugas
§ Pengendalian aset secara fisik
§ Pengendalian persediaan secara real time
§ Pagar, gembok,tembok dan semua bangunan pengahalang fisik
§ Pencocokan dokumen
§ Formulir yang sudah dicetak nomornya

¡ Kelemahan manusia merupakan musuh 
utama pengendalian internal aktif
¡ Sangat rawan infasi (ditembus) pelaku fraud
¡ Biayanya mahal
¡ Banyak unsur penghambatan pelayanan



¡ Pengendalian yang tidak menampakkan adanya 
pengamanan, namun ada peredaman yang 
membuat pelanggar atau pelaku fraud akan jera.

¡ Sarana :
§ Pengendalian yang khas untuk masalah yang 

dihadapi (costumize control)
§ Jejak audit (audit trail)
§ Audit yang fokus (focused audits)
§ Pengintaian (survillance of key activities)
§ Pemindahtugasan (rotation of key personel)

¡ Tidak mahal
¡ Tidak tergantung pada manusia (lengah, 

korupsi, teledor dll)
¡ Tidak mempengaharu produktifitas, tidak 

menghambat pelayanan
¡ Tidak rawan untuk ditembus atau disusupi 

pelaku fraud



INGAT : 
fraud by need, fraud by 

greed, and fraud by 
opportunity


