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ABSTRAK 

Fraud merupakan masalah yang masih terus terjadi setiap tahunnya. Korupsi 

merupakan salah satu jenis fraud yang sering terjadi pada sektor pemerintahan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, audit forensik dan audit investigasi merupakan 

metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya fraud. Dalam pelaksanaannya, 

audit forensik dan audit investigasi memerlukan informasi dan bukti. Informasi 

dan bukti tersebut dapat bersumber dari whistle-blowing. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam 

mendeteksi fraud dengan whistle-blowing sebagai faktor pendukung. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data 

menggunakan semi structure interview. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 

orang pemeriksa pada bidang investigasi kantor perwakilan provinsi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan bantuan software Nvivo 11. Berdasarkan kerangka konseptual 

komprehensif yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa audit forensik dan audit 

investigasi merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi fraud dan whistle-

blowing dapat mendukung efektivitas  audit forensik dan audit investigasi dalam 

mendeteksi fraud. 

Kata Kunci: Whistle-blowing, Audit Forensik, Audit Investigasi, Deteksi Fraud 

 

ABSTRACT 

Fraud is a problem that continues to occur every year. Corruption is one type of 

fraud that often occurs in the government sector. To overcome this, forensic audit 

and investigative audit are methods used for detecting fraud. In its 

implementation, forensic audit and investigative audit require information and 

evidence. Information and evidence can be sourced from whistle-blowing. This 

study aims to determine the effectiveness of forensic audit and investigative audit 

in detecting fraud by whistle-blowing as a supporting factor. The research method 

used is qualitative with data collection techniques using semi structure interview. 

The sample in this study amounted to 12 examiners in the field of investigation of 

the provincial representative office of the Financial and Development Supervisory 

Agency (BPKP). Data analysis in this study uses the help of Nvivo software 11. 

Based on the comprehensive conceptual framework produced, it can be concluded 

that forensic audit and investigative audit are effective methods of detecting fraud 

and whistle-blowing can support the effectiveness of forensic audit and 

investigative audit in detecting fraud. 

Keywords: Whistle-blowing, Forensic Audit, Investigative Audit, Fraud Detection 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah organisasi pada dasarnya adalah perangkat sosial teknis yang terdiri dari 

orang-orang dan pelaku fisik yang memproses input tertentu, dan melaksanakan 

fungsi-fungsi tertentu atau tugas yang mengarah pada pencapaian tujuan (Akenbor 

dan Oghoghomeh, 2013). Dalam organisasi terdapat beberapa pihak-pihak yang 

bekerja sama untuk mencapai satu tujuan perusahaan, namun demikian, pihak-

pihak tersebut juga memiliki tujuan atau kepentingan pribadi. Ketika dihadapkan 

pada kepentingan pribadi, sering kali keputusan yang diambil adalah dengan 

melakukan kecurangan (fraud). Kecurangan (fraud) adalah beragam cara yang 

dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan seseorang untuk 

mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar 

(Sayyid, 2014). Kecurangan muncul dari kegiatan keuangan ilegal yang dilakukan 

oleh pihak eksekutif dan semua kader baik dari sektor publik maupun sektor 

swasta (Adebisi dan Gbegi, 2015).   

Kecurangan dalam organisasi perusahaan merajalela dan hal ini dapat ditunjukan 

dengan semakin besarnya jumlah kasus yang dilaporkan seperti suap, korupsi, 

penggelapan, pencucian uang, pemerasan, kecurangan dalam pelaporan keuangan, 

penggelapan pajak, pemalsuan dan cara lain melalui ketidakjujuran dalam 

keuangan dan ekonomi yang dilakukan (Eiya dan Otalor, 2013). Berdasarkan 

pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat sejumlah kasus korupsi 

sepanjang tahun 2015, 2016, dan 2017. Pada tahun 2015 terdapat 550 kasus 
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korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 803,3 miliar (Kompas, 

2016), kemudian pada tahun 2016 terdapat 482 kasus korupsi yang 

mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun (Merdeka, 2017) dan 

pada 1 Januari hingga 30 Juni 2017 terdapat 226 kasus korupsi dengan kerugian 

negara mencapai Rp 1,83 triliun (Detiknews, 2017). 

Hasil rekapitulasi tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara menunjukkan 

bahwa KPK melakukan tindak pidana selama tahun 2016-2018. Pada tahun 2016, 

pengadaan barang/jasa sebanyak 14, perijinan sebanyak 1, penyuapan sebanyak 

79, pungutan sebanyak 1, penyalahgunaan anggaran sebanyak 1, dan tindak 

pidana pencucian uang sebanyak 3. Pada tahun 2017, pengadaan barang/jasa 

sebanyak 15, perijinan sebanyak 2, penyuapan sebanyak 93, penyalahgunaan 

anggaran sebanyak 1, dan tindak pidana pencucian uang sebanyak 8. Pada tahun 

2018, pengadaan barang/jasa sebanyak 9, penyuapan sebanyak 70, dan tindak 

pidana pencucian uang sebanyak 4 (KPK, 2018). 

Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 

2016, ada tiga jenis fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia, yaitu korupsi, 

penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan, dan kecurangan laporan 

keuangan. Persentase dari masing-masing jenis fraud adalah sebesar 67% dengan 

jumlah reponden yang memilih sebanyak 154 responden, 31% dengan jumlah 

responden 71, dan 2% dengan jumlah responden 4. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa korupsi memiliki persentase yang paling tinggi. Selanjutnya, survei ACFE 

Indonesia tahun 2016 juga menjelaskan bahwa jabatan pelaku fraud paling banyak 
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dilakukan oleh manajer dengan persentase sebesar 40,3%, diikuti oleh atasan 

(direksi)/pemilik dengan persentase sebesar 30,7%, karyawan sebesar 22,9%, dan 

jabatan lainnya sebesar 6,1% (ACFE, 2017). 

Berdasarkan kasus fraud yang telah dijelaskan di atas, berbagai metode 

penyelidikan telah dilakukan untuk mengungkapkan fraud. Onodi, et. al. (2015) 

berpendapat bahwa keterampilan audit forensik diperlukan untuk mengungkapkan 

fraud. Selain itu audit investigasi juga merupakan solusi utama guna mencegah 

terjadinya fraud yang merugikan banyak pihak dengan jumlah nominal yang tidak 

sedikit (Sayyid, 2014). Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap audit 

forensik dalam mendeteksi fraud, diantaranya Njanike, et. al. (2009), Akenbor 

(2014), Enofe, et. al. (2015), menyatakan bahwa audit forensik merupakan metode 

yang efisien dan efektif untuk mendeteksi kecurangan (fraud). Selain itu Audit 

investigasi juga merupakan metode yang efektif pula dalam mendeteksi fraud. 

Audit investigasi dapat membantu untuk mengidentifikasi segala bentuk tindakan 

modus. Audit investigasi merupakan keahlian yang dimiliki seorang akuntan 

forensik dalam proses penyidikan (Rozali and Darliana, 2015).  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan badan yang 

menggunakan audit forensik dan audit investigasi tersebut untuk mendeteksi 

adanya tindakan kecurangan. BPKP adalah badan yang dibangun oleh pemerintah 

untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian sasaran 

pokok pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan 
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fungsi pengawasan intern diantaranya pengawasan dan pelaksanaan program audit 

untuk kasus-kasus kecurangan (Peraturan Presiden, 2014). 

Dalam pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi, diperlukan faktor yang 

dapat mendukung kegiatan tersebut. Sistem whistle-blowing menjadi hal yang 

menarik perhatian dunia sekarang ini. Sistem whistle-blowing cukup efektif untuk 

mendeteksi kecurangan untuk membantu audit forensik (Panjaitan, 2018). Selain 

itu, whistle-blowing juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit 

investigasi dalam mengungkapkan kecurangan (Pamungkas, et. al., 2017). 

Berdasarkan penjelasan di atas, kasus fraud pada sektor publik di Indonesia masih 

terjadi setiap tahunnya. Fraud yang terjadi menyebabkan kerugian negara yang 

tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas dari 

pelaksanaan audit yang telah dilakukan dalam mendeteksi fraud dan faktor 

pendukung dalam pelaksanaan audit untuk fraud tersebut. Berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menggabungkan empat 

variabel dalam satu kerangka penelitian, diantaranya whistle-blowing sebagai 

variabel independen untuk menilai faktor yang mendukung pelaksanaan audit, 

audit forensik dan audit investigasi sebagai variabel intervening untuk menilai 

efektivitas pelaksanaannya, dan deteksi fraud sebagai variabel dependen. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitiatif, keempat variabel ini diekslpor secara 

mendalam.  

Penelitian diharapkan akan memberikan literatur mengenai pelaksanaan audit 

forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud, sehingga dapat membantu 
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instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian dalam menilai efektivitas dari 

pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi tersebut. Selain itu penelitian ini 

juga memberikan informasi mengenai whistle-blowing dalam mengungkapkan 

kecurangan. Informasi ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah untuk 

meningkatkan sistem whistle-blowing yang ada pada instansi tersebut.   

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah whistle-blowing dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan 

audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud ? 

2. Bagaimanakah efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam 

mendeteksi fraud ? 

3. Bagaimanakah whistle-blowing dapat mempengaruhi pendeteksian fraud ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi peran whistle-blowing untuk mendukung efektivitas 

pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud.  

2. Mengidentifikasi efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam 

mendeteksi fraud. 
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1.4 Manfaat Peneltiian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Teoritis 

 Penelitian ini memberikan kontribusi teori tentang pelaksanaan audit forensik 

dan audit investigasi yang diterapkan pada sektor pemerintahan untuk 

mendeteksi fraud serta kontribusi teori mengenai whistle-blowing dalam 

proses audit tersebut.  

2. Praktis 

 Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menilai bagaimana keefektifan 

pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi pada sektor publik untuk 

mendeteksi fraud. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar penilaian 

sistem whistle-blowing yang ada dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap 

proses audit.  

1.5  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang yang 

berisi isu-isu atau permasalahan yang diangkat sebagai alasan mengapa penelitian 

ini dipilih. Selanjutnya juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.  
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

yang diangkat serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain 

itu, pada bab ini juga peneliti menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu 

yang terkait dan kerangka konseptual penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, metode pengambilan data, teknik analisis data, dan 

tahapan proses penelitian sebagai dasar serta pedoman bagi peneliti untuk 

memperoleh dan mengolah data yang dibutuhkan.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari pengolahan data 

menggunakan alat analisis yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam 

mendeteksi fraud. Selain itu penelitian ini juga menguji apakah whistle-blowing 

adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas dari audit tersebut. Pada bab ini, 

berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti menjelaskan efektivitas dari audit 

forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud dan peneliti juga 

menjelaskan bagaimana pengaruh whistle-blowing terhadap kedua proses audit 

tersebut.  
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Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada 

bab ini peneliti juga menjelaskan tentang keterbatasan dari penelitan. 

Keterbatasan ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Principal-Agency Theory 

Teori principal-agency berfokus pada hubungan antara pihak-pihak yang bekerja 

sama. Satu pihak sebagai principal, mendelegasikan otoritas dalam hal kontrol 

dan pengambilan keputusan kepada pihak lain, dan agen sebagai pihak yang 

melakukan layanan atau tugas untuk principal (Eisenhardt, 1989). Menurut 

Soudijn dan Zhang (2016) hubungan agen dapat menyebabkan dua masalah 

potensial. Masalah pertama adalah apa yang disebut agency problem yang 

berkaitan dengan konflik yang terjadi antara principal dan agen. Masalah ini 

terjadi ketika principal tidak mengetahui persis apa yang telah dilakukan oleh 

agen. Mengingat kepentingan pribadi dari agen, agen mungkin bertindak sesuai 

kesepakatan dan kemungkinan pula tidak. Masalah agen ini disebabkan karena 

principal dan agen memiliki tujuan yang berbeda dan principal tidak dapat 

menentukan apakah agen telah bertindak secara proporsional (Eisenhardt, 1989). 

Masalah kedua melibatkan pembagian risiko, yang muncul ketika principal dan 

agen memiliki sikap berbeda terhadap risiko (Soudijn dan Zhang, 2016). 

Peneliti yang mengkaitkan teori principal-agency dengan tindakan fraud adalah 

Islam (2010). Teori ini menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan antara 

principal dan agent dalam menjalankan bisnis. Manajer yang mengendalikan 

perusahaan dapat mengalihkan bagian dari sumber daya perusahaan untuk 

kepentingan sendiri berupa bentuk penghasilan tambahan yang berlebihan dengan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham (Islam, 2010).  



10 
 

Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan 

melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun  non-

aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada 

pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan  upaya whistle-

blowing. Upaya ini bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian 

menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal 

organisasi (Suastawan, et. al. 2017).  

Upaya selanjutnya adalah dengan melaksanakan audit. SA (2001) menjelaskan 

bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit 

untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas 

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 

Oleh karena sifat bukti audit dan karakterisitik kecurangan, auditor dapat 

memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material 

terdeteksi.  

Dengan adanya upaya yang dilakukan whistle-blower serta penanganan melalui 

pelaksanaan audit, diharapkan tindakan kecurangan yang ada dalam instansi 

pemerintah ataupun perusahaan dapat terdeteksi. 

2.2  Expectancy Theory 

Teori harapan (expectancy theory) merupakan teori yang dikembangkan oleh 

Vroom (1964). Vroom (1964) mengemukakan bahwa seseorang akan termotivasi 

untuk melakukan tindakan tertentu apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu harapan 

(expectancy), perantaraan (instrumentality), dan nilai (valence). Harapan 
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(exptectancy) adalah persepsi kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan akan 

mengarah pada hasil yang baik, perantaraan (instrumentality) adalah persepsi 

kemungkinan bahwa hasil yang baik akan mengarah pada hasil yang diharapkan 

dan nilai (valence) adalah hasil yang diharapkan mempunyai nilai tertentu 

terhadap individu yang bersangkutan.  

Menurut Taylor dan Curtis (2013), teori harapan (expectancy theory) berhubungan 

dengan whistle-blowing. Whistle-blower berpotensi akan melaporkan tindakan 

jika mereka berharap tindakan mereka menghasilkan hal yang diinginkan. 

Whistle-blower bertujuan untuk menghentikan aktivitas yang sedang berlangsung 

dengan melaporkan melalui saluran whistle-blowing yang ada pada 

instansi/perusahaan, whistle-blower tersebut harus percaya bahwa perusahaan 

akan merespon secara aktif dan tepat laporan tersebut. 

2.3  Justice Theory 

Teori keadilan (justice theory) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Rawls 

(1971). Teori keadilan didasarkan pada asumsi bahwa seseorang mengevaluasi 

penanganan berdasarkan persepsi keadilan dan kewajaran. Terdapat konsep tiga 

dimensi dalam teori keadilan, yaitu keadilan prosedural (procedural justice), 

keadilan distributif (distributive justice), dan keadilan interaksional (interactional 

justice). 

Keadilan prosedural (procedural justice) didefinisikan sebagai evaluasi terhadap 

kebijakan, prosedur, dan pengambilan keputusan yang digunakan oleh instansi 

untuk menyelesaikan permasalahan (Maxham dan Netemeyer, 2002). Wen dan 
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Chi (2013) mengemukakan bahwa keadilan prosedural dievaluasi dengan cara 

bagaimana pihak yang berwenang memikul tanggung jawab dari permasalahan, 

kecepatan keluhan ditangani, dan kecepatan permasalahan teratasi.  

Migacz, et. al. (2018) berpendapat bahwa keadilan distributif (distributive justice) 

berkatian dengan evaluasi keadilan dari hasil penanganan. Keadilan distributif 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang merasa mereka telah diperlakukan 

dengan adil sehubungan dengan hasil penanganan (Maxham dan Netemeyer, 

2002). Selanjutnya keadilan interaksional (interactional justice) adalah persepsi 

seseorang dari ketulusan dan kesesuaian interaksi yang diberikan oleh pihak yang 

melakukan penanganan (Migacz et al., 2018). Enam prinsip yang digunakan untuk 

mengevaluasi keadilan interaksional, yaitu kesopanan, kesabaran, usaha, 

kejujuran, rasa hormat, dan adil (Wen dan Chi, 2013). 

Taylor dan  Curtis (2013) mengemukakan bahwa teori keadilan yang meliputi 

keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional memiliki 

hubungan dengan whistle-blowing. Hubungan tersebut menggambarkan 

bagaimana respon pihak yang berwenang terhadap laporan yang ada dan tindakan 

yang kemudian dilakukan oleh pihak tersebut. Orang menggunakan persepsi 

mereka untuk memutuskan apakah akan melakukan whistle-blowing atau tidak.  

Ketika orang percaya bahwa pihak yang berwenang memperlakukan mereka 

dengan adil, maka mereka umumnya lebih bersedia untuk terlibat dalam 

membantu organisasi mengidentifikasi masalah yang menghambat pencapaian 

tujuan (Rupp dan Bell, 2010). 
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2.4 Fraud 

Fraud adalah perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang disebut fraud 

mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan (deception), penyembunyian, 

dan penyalahgunaan kepercayaan. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mengambil 

keuntungan haram yang bisa berupa uang, barang/harta, jasa, tidak membayar jasa 

atau memperoleh bisnis barang/jasa dengan cara menyuap pejabat (Tuanakotta, 

2013). Fraud adalah istilah hukum yang mengacu pada kesalahpengertian yang 

disengaja tentang kebenaran untuk memanipulasi atau menipu perusahaan atau 

individu. Fraud menciptakan kesalahan penilaian atau mempertahankan penilaian 

salah yang ada untuk membujuk seseorang membuat kontrak. Hal tersebut 

menyangkut memperkaya diri sendiri secara sengaja dengan mengurangi value / 

nilai aset secara rahasia (Enofe, et. al. 2013). 

Fraud dalam korporasi umumnya berasal dari dua arah yaitu dari internal dan 

eksternal. Fraud internal adalah kecurangan yang berasal dari pihak dalam 

perusahaan itu sendiri, seperti korupsi, penyajian palsu, rekayasa laporan 

keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan 

uang, ketidakcakapan dalam perhitungan, pencurian atau penggunaan aktiva 

organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai dan manajemen untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok serta penggunaan yang tidak sesuai dengan 

peruntukkannya. Sedangkan fraud eksternal adalah kecurangan yang berasal dari 

pihak luar perusahaan, seperti penyuapan, peninggian nilai faktur, adanya faktur 

ganda serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati (Sayyid, 2014). 
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ACFE (2018) mengklasifikasikan jenis fraud ke dalam tiga bagian, yaitu 

corruption, asset misappropriation, dan financial statement fraud. Tuanakotta 

(2017) mengemukakan bahwa corruption terdiri dari tiga bagian, yaitu benturan 

kepentingan (conflict of interest), tindak penyuapan yang dilakukan melalui 

pemberian atau hadiah yang dianggap sebagai bentuk terselubung (illegal 

gratuities), dan ancaman berupa pemerasan (economic extortion). Asset 

misappropriation adalah pengambilan aset secara ilegal atau mencuri. Uang 

menjadi aset yang sering dijadikan sasaran dalam asset misappropriation. 

Tindakan ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu dicuri sebelum masuk ke 

perusahaan (skimming), dicuri ketika perlindungan keselamatan aset atau sistem 

pengendalian intern lemah (larceny), dan dicuri melalui pengeluaran yang tidak 

sah (fraudulent disbursements). Selanjutnya, penipuan atas laporan keuangan 

(financial statement fraud) adalah skema yang biasanya dilakukan oleh pihak-

pihak pada manajemen senior dan menghasilkan kerugian terbesar bagi organisasi 

yang terkena dampak (Sabau, 2012).  

2.4.1 Teori Penyebab Fraud 

Teori penyebab seseorang melakukan kecurangan pertama kali dikembangkan 

oleh Cressey, yaitu seorang mahasiswa Ph.D dari Sutherland pada tahun 1940-an. 

Teori ini disebut dengan fraud triangle. Cressey menjelaskan bahwa fraud 

triangle dibagi menjadi tiga bagian yaitu pressure, perceived opportunity, dan 

rationalization. Pressure adalah penggelapan uang perusahaan oleh pelaku yang 

bermula dari suatu tekanan. Orang tersebut mempunyai kebutuhan keuangan yang 

mendesak. Penyebab kedua munculnya fraud adalah perceived opportunity, 
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dimana pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya 

untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Penyebab ketiga 

munculnya fraud adalah rationalization (rasionalisasi), yaitu mencari pembenaran 

sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rasionalisasi diperlukan agar 

pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap 

mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya (Tuanakotta, 2017).  

Seiring dengan berkembangnya zaman, teori fraud ini kemudian dikembangkan. 

Terdapat satu faktor yang ditambahkan sebagai faktor penyebab fraud, yaitu 

kemampuan (capability). Penelitian ini memunculkan teori fraud baru yang 

selanjutnya disebut dengan fraud diamond (Wolfe dan Hermanson, 2004). 

Gambar 2.1 menjelaskan teori fraud tersebut. 

  Pressure 

 

  Capability Perceived Opportunity 

 

  Razionalization 

Gambar 2.1 Fraud Diamond 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, faktor keempat yang ditambahkan yaitu kemampuan 

(capability). Kemampuan yang dimaksud adalah dalam melakukan fraud, pelaku 

harus memiliki sifat-sifat, kemampuan, dan otoritas atau kekuasaan yang tinggi 

dalam organisasi. Sifat yang dimaksud terdiri dari empat sifat pengamatan untuk 

melakukan fraud, yaitu pertama, memiliki posisi yang berwenang atau memiliki 
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fungsi dalam organisasi; kedua, kemampuan untuk memahami dan 

mengeksploitasi sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal; ketiga, 

keyakinan bahwa ia tidak akan terdeteksi atau jika ia tertangkap, ia akan keluar 

dengan  mudah; keempat, kemampuan untuk mengatasi stress yang muncul dari 

diri dan orang lain baik ketika ia melakukan perbuatan buruk (Adebisi dan Gbedi, 

2015).  

Adebisi dan Gbedi (2015) merupakan peneliti yang menggunakan teori ini sebagai 

penyebab munculnya fraud. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa 

dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan 

personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan 

fraud.  

Berdasarkan penjelasan di atas, teori fraud triangle yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi fraud diamond dapat dijadikan dasar untuk mencegah dan 

mendeteksi munculnya kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Manajemen 

perusahaan dan auditor dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan 

dengan memperhatikan tekanan serta kemampuan yang dimiliki oleh karyawan.  

2.5  Audit untuk Fraud 

SA (2001) menjelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk menyatakan  pendapat 

tentang  kewajaran,  dalam  semua  hal  yang  material,  posisi  keuangan,  hasil 

usaha,  perubahan  ekuitas,  dan  arus  kas  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  

yang  berlaku  umum  di Indonesia. 



17 
 

Dalam pelaksanaan audit, terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. 

Fuad (2015) mengemukakan bahwa prosedur audit adalah instruksi rinci untuk 

mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu 

dalam audit. Prosedur yang bisa dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut 

(Fuad, 2015): 

 1. Inspeksi (inspecting) merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap 

dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Dengan melakukan inspeksi terhadap 

sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen. 

 2. Pengamatan (observing) merupakan prosedur audit yang digunakan 

auditor untuk melihat dan menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Dengan pengamatan ini, auditor akan dapat memperoleh bukti visual 

mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. 

 3. Konfirmasi (confirming) merupakan suatu bentuk penyelidikan yang 

memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak 

ketiga yang bebas.  

 4. Permintaan keterangan (inquring) merupakan suatu prosedur audit yang 

dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang 

dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter. 

 5. Penelusuran (tracing) informasi sejak mula-mula data tersebut direkam 

pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan 

data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur ini terutama diterapkan 

terhadap bukti dokumenter. 
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 6. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching) merupakan prosedur audit yang 

berlawanan arah dengan penelusuran. Tujuan dari prosedur ini adalah 

untuk memperoleh bukti audit mengenai  kebenaran perlakuan akuntansi 

terhadap transaksi yang terjadi. 

 7. Penghitungan (counting) digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik 

kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggungjawaban formulir 

bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter 

yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. 

 8. Scanning merupakan reviu secara cepat terhadap dokumen, catatan dan 

daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang 

memerlukan penyelidikan lebih mendalam. 

 9. Pelaksanaan ulang (reforming) merupakan pengulangan aktivitas yang 

dilaksanakan oleh klien. Umumnya, pelaksanaan ulang dilakukan pada 

penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. 

 10. Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs) merupakan software 

program yang diperlukan auditor untuk melakukan prosedur audit bagi 

klien yang menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam media 

elektronik (computerized). Semua prosedur audit dilakukan dengan 

program ini. 

2.5.1 Audit Forensik 

Audit forensik adalah audit yang lebih menekankan proses pencarian bukti serta 

penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian 

yang dibutuhkan untuk persidangan. Audit ini meliputi prosedur-prosedur atau 
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tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan 

bukti (Panjaitan, 2018). Audit forensik dilaksanakan dengan pemanfaatan 

keterampilan investigasi khusus dalam melaksanakan penyelidikan yang 

dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya akan memiliki aplikasi ke 

pengadilan (Akenbor dan Oghoghomeh, 2013). Enofe, et. al. (2015) 

mengemukakan bahwa fokus audit forensik adalah pada deteksi, analisis, dan 

komunikasi bukti kejadian keuangan dan pelaporan yang mendasari. Tidak seperti 

audit tradisional yang merupakan basis aturan dan berdasarkan kejadian tunggal, 

audit forensik tidak dilakukan untuk tujuan membuat opini audit.  

Auditor forensik perlu memiliki keterampilan untuk menentukan apa yang harus 

diperiksa, apa yang merupakan bukti yang relevan dan valid, di mana mencarinya, 

dan bagaimana memperoleh atau mengambilnya, mahir dalam mewawancarai 

pejabat departemen dan penerima, dapat menyajikan temuan dan penjelasan 

dengan cara yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan administratif, 

perdata, atau pidana (Alao, 2016). Audit forensik dapat diadaptasi sebagai internal 

strategi audit untuk mencegah kecurangan (Enofe, et. al., 2015).  

Alao (2016) menjelaskan bahwa pentingnya layanan audit forensik untuk 

organisasi perusahaan terkait dengan: 

 1. Objektivitas dan kredibilitas. Ada keyakinan bahwa pihak eksternal 

(ketiga) akan jauh lebih independen dan objektif daripada auditor internal 

yang pada akhirnya melaporkan temuannya kepada manajemen. 

Perusahaan auditor forensik dan timnya yang sudah mapan juga akan 
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memiliki kredibilitas yang berasal dari reputasi, jaringan, dan rekam jejak 

perusahaan. 

 2. Keahlian akuntansi dan pengetahuan industri. Auditor forensik eksternal 

akan menambah tim investigasi organisasi dengan pengalaman yang lebih 

luas dan keahlian industri yang dalam untuk menangani sifat kecurangan 

yang dihadapi oleh organisasi. 

 3. Penyediaan sumber daya manusia yang berharga. Sebuah organisasi di 

tengah reorganisasi dan restrukturisasi setelah kecurangan besar tidak akan 

memiliki sumber daya untuk menangani penyelidikan mendalam yang luas 

dengan waktu penuh. Auditor forensik dan tim asistennya akan 

menyediakan sumber daya berpengalaman yang sangat dibutuhkan, 

sehingga membebaskan staf organisasi untuk tuntutan manajemen yang 

lebih mendesak lainnya. Hal ini lebih penting ketika sifat kecurangan 

menuntut manajemen untuk bergerak cepat untuk mengurangi masalah dan 

ketika sumber daya tidak dapat digunakan pada waktunya. 

 4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi. Hal ini muncul dari dimensi dan sifat 

mendalam tambahan yang dialami individu dalam menginvestigasi 

kecurangan yang membawa mereka untuk fokus pada isu-isu yang 

dihadapi. Orang-orang seperti ini merupakan spesialis dalam membasmi 

kecurangan dan akan mengenali transaksi yang biasanya dilewatkan oleh 

akuntan atau auditor organisasi. 

Dalam pemerintahan, audit forensik biasanya meneliti tuduhan dan keluhan 

tentang pelanggaran yang melibatkan dana yang signifikan dan aset. Prosedur 
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yang digunakan dirancang dengan cara yang menjamin bahwa setiap bukti 

kesalahan pada akhirnya dapat disajikan dalam pengurusan administrasi, perdata, 

maupun pidana (Akenbor, 2014).  

2.5.2 Audit Investigasi 

Audit investigasi adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan 

menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan 

dalam suatu kejahatan (Rahmayani, et. al. 2014).  

Permenpan (2008) menjelaskan bahwa audit investigasi adalah proses mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan 

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna 

dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigasi memerlukan standar 

audit dalam pelaksanaannya. Standar audit investigasi mengatur tentang 

perencanaan yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam 

melakukan audit investigasi serta memberikan arah agar pelaksanaan audit 

investigasi efisien dan efektif, supervisi yang merupakan tindakan terus-menerus 

selama pekerjaan audit, mulai dari perencanaan hingga diterbitkannya laporan 

audit, pengumpulan dan pengujian bukti yang bertujuan untuk mendukung 

kesimpulan dan temuan audit investigasi, dan dokumentasi, yaitu menyimpan 

dalam bentuk kertas kerja audit. 

Proses awal dari pelaksanaan penugasan bidang investigasi adalah pra 

perencanaan penugasan. Kegiatan ini meliputi proses telaah informasi dan ekspos. 
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Ekspos bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan yang diterima 

layak untuk ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi. Proses 

selanjutnya adalah perencanaan audit invetigasi, di mana auditor harus 

mengembangkan kesimpulan awal, mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan 

teknik audit, merumuskan prosedur dan langkah kerja, mengidentifikasi risiko dan 

merencanakan mitigasi risiko serta mendokumentasikan seluruh proses 

perencanaan. Selanjutnya pengumpulan bukti yang cukup, kompeten dan relevan 

dan mengevaluasi bukti tersebut, mengkomunikasikan hasil audit, dan mengelola 

kertas kerja audit (BPKP, 2017). 

Dalam melakukan perencanaan, auditor menggunakan model perencanaan 

SMEAC (Situation, Mission, Execution, Administration and logistics, dan 

Communication) yang mencakup semua elemen dasar dalam pelaksanaan satu 

operasi. Situasi (situation) adalah suatu pernyataan singkat yang berisi tentang 

fakta-fakta yang sudah diketahui. Misi (mission) adalah tujuan yang ingin dicapai 

oleh tim investigasi. Bagian ini berisi pernyataan mengenai hasil yang ingin 

dicapai dari penugasan investigasi yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan 

(execution) adalah bagian yang berisi tentang langkah-langkah detail bagaimana 

misi akan dicapai yang mencakup komponen-komponen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan penugasan. Administration dan logistics adalah pengalokasian 

sumber daya baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Dan 

komunikasi (communication) adalah penyampaian dan pengkomunikasian 

informasi dalam setiap proses pelaksanaan audit investigasi (Sudarmo dan 

Sawardi, 2008).  
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Auditor harus memiliki kompetensi tambahan dalam melaksanakan audit 

investigasi, yaitu pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik, dan teknik 

audit investigasi, termasuk cara-cara untuk memperoleh bukti dari whistle-blower; 

pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya yang 

terkait dengan audit investigasi; kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan 

perlindungan terhadap sumber informasi; dan kemampuan menggunakan 

peralatan komputer, perangkat lunak, dan sistem terkait secara efektif dalam 

rangka mendukung proses audit investigasi terkait dengan cybercrime 

(Permenpan, 2008). 

Selain itu, dalam melakukan audit investigasi ada beberapa teknik-teknik yang 

digunakan, yaitu audit investigasi dengan teknik audit, audit investigasi dengan 

teknik perpajakan, follow the money, audit investigasi dengan menganalisis unsur 

perbuatan melawan hukum, investigasi pengadaaan, dan computer forensics 

(Tuanakotta, 2017).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa audit forensik dan audit 

investigasi merupakan audit yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

kecurangan dalam perusahaan. Audit forensik ditekankan pada pengumpulan 

bukti-bukti yang akan digunakan pada proses pengadilan dan audit investigasi 

ditekankan pada pengindetifikasian dan pengungkapan adanya tindakan 

kecurangan.  
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2.6 Whistle-blowing 

Whistle-blowing secara umum didefinisikan sebagai pengungkapan dari anggota 

organisasi atas praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dibawa kendali atasan 

mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan 

lebih lanjut (Near dan Miceli, 1985). 

Dalam melakukan whistle-blowing, ada tekanan (Pressure) yang dirasakan oleh 

whistle-blower. Latan, et. al. (2018) mengemukakan bahwa tekanan (pressure) 

adalah hambatan yang mengacu pada beban perasaan atau ancaman masa depan 

yang dihadapi oleh pelapor. Tekanan ini terdiri dari tekanan internal dan eksternal. 

Tekanan internal adalah nilai-nilai, moral, kesetiaan agama dan kepuasan tempat 

kerja. Sedangkan tekanan eksternal adalah risiko dipecat, risiko perlakuan tidak 

adil, takut akan pembalasan di masa yang akan datang, dan risiko kehilangan 

reputasi.  

Namun demikian, terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan whistle-blowing, diantaranya insentif keuangan (financial incentive), 

kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rasionalization). Faktor- faktor 

tersebut disebut dengan whistle-blowing triangle (Latan, et. al. 2018). Insentif 

keuangan (financial incentive) adalah faktor motivasi yang dapat mendorong para 

pelapor untuk melaporkan kecurangan. Faktor ini adalah dorongan untuk 

meningkatkan niat dalam hal melakukan whistle-blowing. Selanjutnya, peluang 

(opportunity) adalah ketersediaan sumber daya seperti saluran pelaporan, 

dukungan organisasi, norma dan kode etik, yang membuat individu merasa 
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nyaman melakukan whistle-blowing, dan yang terakhir, rasionalisasi 

(rasionalization). Rasionalisasi adalah kesediaan untuk membenarkan whistle-

blowing sebagai perilaku yang baik, sesuai dengan standar etika dan moral (Latan, 

et. al. 2018). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa whistle-blowing merupakan 

sistem yang dapat membantu perusahaan serta auditor untuk mendeteksi adanya 

kecurangan, karena whistle-blower berupaya untuk mengungkapkan adanya 

tindakan kecurangan yang ia ketahui dalam organisasi.  

2.6.1 Whistle-blowing di Indonesia 

Nixson, et. al. (2013) menjelaskan bahwa Whistle-blowing di Indonesia dijelaskan 

dalam pasal 5 dan 10 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban dan SEMA No. 4 tahun 2011 Perlakuan bagi Whistle-blower dan Justice 

Collaborator Dalam Tindak Pidana Tertentu. Dalam pasal 10 UU No. 13 tahun 

2006 tersebut dinyatakan bahwa atas laporan, kesaksian yang telah diberikan, 

saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau 

perdata. Kemudian dalam SEMA adanya perlakuan khusus terhadap whistle-

blower, yaitu diberikan keringanan pidana dan/atau perlingdungan seperti 

mendahulukan kasus yang dilaporkan oleh whistle-blower daripada kasus dari 

pelaku yang melaporkan kembali whistle-blower. Namun, pasal 10 dalam UU 

tersebut tidak secara jelas menyebut pelapor sebagai whistle-blowing. Kedua 

aturan ini dianggap tidak secara tegas menyebutkan perlindungan hukum terhadap 



26 
 

whistle-blower, dan SEMA yang dikeluarkan tersebut hanya berlaku dalam 

wilayah intern pengadilan dan tidak mengikat penegak hukum yang lain. 

Selanjutnya Nixson et. al. (2013) juga menjelaskan bahwa menanggapi hal 

tersebut, tujuh lembaga, yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, 

Kementrian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mahkamah Agung, dan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk kesepakatan sebagai 

usulan untuk revisi UU No. 13 tahun 2006. 

UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan 

perubahan dari UU No. 13 tahun 2006. Dalam UU tersebut terdapat beberapa 

perubahan dalam pasal 5 dan 10, dimana perubahan telah jelas dapat melindungi 

saksi dan korban (whistle-blower) (Kusoy, 2017). 

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia telah menerapkan 

whistle-blowing system untuk dapat mengetahui adanya tindakan kecurangan di 

lingkungan organisasinya. Kementerian dan lembaga pemerintah ini menyediakan 

saluran whistle-blowing secara online melalui website yang telah disediakan. 

Tabel 2.1 menyajikan website saluran whistle-blowing pada kementerian dan 

lembaga pemerintah tersebut. 
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Tabel 2.1 Saluran Whistle-blowing pada Kementerian dan Lembaga 

Pemerintah Indonesia 

No. 
Kementerian dan Lembaga 

Pemerintah 
Saluran Whistle-blowing 

1. Kementerian Keuangan www.wise.kemenkeu.go.id 

2. Kementerian Hukum dan HAM wbs.kemenkumham.go.id 

3. Kementerian Kesehatan www.itjen.depkes.go.id/wbs/ 

4. Kementerian Dalam Negeri wbs.kemendagri.go.id 

5. Kementerian Perdagangan itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs 

6. Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) 
www.bkpm.go.id/wbs 

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah 
wbs.lkpp.go.id 

8. Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) 
kws.kpk.go.id 

9. Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) 
wbs.bpk.go.id 

10. Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) 
wbs.bpkp.go.id 

 

2.6.2 Whistle-blowing di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan 

(BPKP) 

Istilah Whistle-blowing yang ada pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) disebut dengan pengaduan. Untuk mengelola adanya 

pengaduan, BPKP menerbitkan sebuah aturan tentang sistem pengelolaan. Sistem 

tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyediakan sarana bagi pelapor untuk 

mengungkapkan pelanggaran yang diketahui, memperbaiki sistem manajemen 

BPKP, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (BPKP, 2013).  

BPKP (2013) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengaduan, pelapor dapat 

menyampaikan informasi pelanggaran yang diketahui melalui beberapa saluran 

yang disediakan sebagai media pelaporan kepada unit pengelola sistem 

pengaduan, yaitu inspektorat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan 



28 
 

proses penelaahan sebelum memutuskan untuk memberikan penugasan. 

Selanjutnya, BPKP (2013) juga menguraikan bahwa terdapat perlindungan dan 

penghargaan yang diberikan kepada whistle-blower. Perlindungan tersebut 

diberikan melalui bantuan permintaan perlindungan dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lebih 

lanjut lagi, untuk pelapor yang berstatus pegawai, perlindungan yang diberikan 

berkaitan dengan ancaman untuk karirnya. Kemudian, ketika informasi yang 

disampaikan oleh whistle-blower telah terbukti, kepada whistle-blower diberikan 

penghargaan. 

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga 

meneribitkan sebuah aturan yang berkaitan dengan mekanisme penanganan 

pengaduan. Prinsip dasar dari mekanisme ini adalah kerahasiaan, perlindungan, 

kemudahan, independen, dan fokus pada substansi. Terdapat lima jenis saluran 

penerimaan pengaduan, yaitu pengaduan langsung kepada pejabat penerima 

pengaduan, surat pengaduan melalui pos atau faksimile, surat elektronik (email 

dan website), telepon pada nomor yang ditentukan, dan kotak saran dan 

pengaduan (BPKP, 2016). 

Adapun tahapan tindak lanjut dari pengaduan (whistle-blowing) adalah pertama, 

pelapor menyampaikan informasi pelanggaran melalui saluran pengaduan 

(whistle-blowing); kedua, inspektorat menerima berkas pengaduan dari unit kerja; 

ketiga, tim penelaah yang ditugaskan oleh kepala BPKP atau inspektur melakukan 

proses penelaahan, yaitu mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa berkas 
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pengaduan yang masuk; dan keempat, tim penelaah membuat laporan hasil telaah 

bahwa pengaduan ditindaklanjuti dengan audit yang direkomendasikan. 

2.7  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah. Pengawasan intern merupakan seluruh kegiatan 

pemantauan terhadap tugas untuk memberikan keyakinan bahwa tugas telah 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. BPKP merupakan badan yang 

bertanggung jawab terhadap Presiden (PP, 2008). Tujuan pembentukan BPKP 

adalah untuk meningkatkan kehandalan fungsi pengawasan intern dan 

meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern (Perpres, 2014). 

Perpres (2014) mengemukakan bahwa fungsi yang diselenggarakan oleh BPKP 

dalam menjalankan tugasnya adalah perumusan kebijakan nasional, pelaksanaan 

pengawasan intern, pemberian konsultasi, pelaksanaan audit seperti audit atas 

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus yang 

menyimpang yang dianggap dapat merugikan keuangan negara, dan audit 

perhitungan kerugian keuangan negara, serta pembinaan kapabilitas pengawasan 

intern. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian-peneltian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian ini. Tabel 2.2 menjelaskan peneltiain-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel Penelitian 
Metode, Sampel 

Penelitian dan Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Rahmayani, 
Kamaliah, dan 

Susilatri 

(2014) 

1. Variabel 
Dependen: 

Efektivitas 

pelaksanaan 

audit investigatif 
dalam 

pengungkapan 

kecurangan. 
2. Variabel 

Independen: 

 Kemampuan 

auditor 

 Skeptisisme 
profesional 

auditor 

  teknik audit 

 peran whistle-

blower 

1. Metode: Kuantitatif 
2. Sampel: auditor 

yang bekerja di 

Badan Pemeriksa 

Keuangan  (BPK) 
dan Badan Pengawas 

Keuangan dan 

Pembangunan 
(BPKP) Perwakilan 

Provinsi Riau 

3. Alat analisis: 
Statistical Package 

for the Social 

Sciences (SPSS) 

1. Kemampuan auditor 
berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan audit 

investigasi dalam 
pengungkapan kecurangan. 

2. Sikap skeptisisme 

profesional auditor 
berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan audit 
investigasi dalam 

pengungkapan kecurangan. 

3. Teknik audit berpengaruh 

terhadap efektivitas 
pelaksanaan audit 

investigasi dalam 

pengungkapan kecurangan. 
4. Peran whistle-blower 

berpengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan audit 

investigasi dalam 
pengungkapan kecurangan 

2. Panjaitan 

(2018) 

1. Variabel 

Dependen: Audit 
forensik 

2. Variabel 

Independen: 

Whistle-blowing 

1. Metode: Kuantitatif 

2. Sampel: 31 orang 
ahli dalam bidang 

akuntansi dan audit 

3. Alat analisis: 

Statistical Package 
for the Social 

Sciences (SPSS) 

Variabel whistle-blowing 

berpengaruh signifikan 
terhadap audit forensik dalam 

pengungkapan tindakan 

korupsi oleh auditor 

pemerintah  
 

 

3. Pamungkas, 
Ghozali, dan 

Achmad 

(2017) 

1. Variabel 
Dependen: 

Prevention of 

financial 

statement fraud 
2. Variabel 

Independen: 

Whistle-blowing 
system 

3. Variabel 

moderating: 
Ethical behavior 

1. Metode: Deskriptif 
kuantitatif 

2. Sampel: Mahasiswa 

pada Univesitas 

Pekalongan 
3. Alat analisis: 

Statistical Package 

for the Social 
Sciences (SPSS) 

1. Whistle-blowing system 
berpengaruh positif terhadap 

fraud prevention financial 

reporting dapat diterima 

2. Whistle-blowing system 
berpengaruh positif terhadap 

tren financial fraud melalui 

ethical behavior tidak dapat 
diterima 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

No. Peneliti Variabel Penelitian 

Metode, Sampel 

Penelitian dan Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

4. Noviani dan 
Sambharakres

hna  

(2014) 

1. Variabel 
dependen: 

pencegahan 

kecurangan 
dalam organisasi 

pemerintahan. 

2. Variabel 

Independen:  

  peran auditor 
internal 

  perilaku etis 

auditor 

  whistle-

blowing dan 
hotline 

1. Metode:Kuantitatif 
2. Sampel: 66 

responden auditor di 

BPKP Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur  

3. Alat analisis: 

Statistical Package 

for the Social 
Sciences (SPSS) 

1. Peran auditor internal 
berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan 

kecurangan dalam 
organisasi pemerintahan 

dengan koefisien positif. 

2. Perilaku etis auditor 

berpengaruh signifikan 
terhadap pencegahan 

kecurangan dalam 

organisasi pemerintahan 
dengan koefisien positif. 

3. Whistle-blower dan hotline 

berpengaruh signifikan 
terhadap pencegahan 

kecurangan dalam 

organisasi pemerintahan 

dengan koefisien positif.  

5. Enofe, 

Omagbon, dan 

Ehigiator 
(2015) 

 

1. Variabel 

Dependen: 

Corporate 
Fraud 

2. Variable 

Independen: 

audit forensik 

1. Metode: Kuantitatif 

2. Sampel:125 

responden kader 
manajemen dari 

berbagai disiplin 

3. Alat analisis: 

Statistical Package 
for the Social 

Sciences (SPSS) 

Audit forensik adalah alat 

yang efisien dan efektif 

terhadap penipuan perusahaan. 
 

 

 

 
 

 

6. Alao 
(2016) 

1. Variabel 
Dependen: 

Financial fraud 

dan Penuntutan 

pengadilan 
terhadap 

penipuan 

keuangan 
2. Variabel 

Independen: 

Audit forensik 

3. Variabel 
Intervening: 

laporan audit 

forensik 

1. Metode: Kuantitatif  
2. Sampel: 135 staf dan 

tim manajemen dari 

bank dan kantor 

pemeriksa  
3. Alat analisis: 

Statistical Package 

for the Social 
Sciences (SPSS) 

1. Audit forensik memiliki 
dampak yang signifikan 

terhadap kontrol penipuan 

keuangan di Nigeria 

2. Audit forensik secara 
signifikan meningkatkan 

ajudikasi pengadilan pada 

penipuan keuangan di 
Nigeria 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

No. Peneliti Variabel Penelitian 

Metode, Sampel 

Penelitian dan Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

7. Akenbor 
(2014) 

1. Variabel 
Dependen: 

Praktek 

Kecurangan 
2. Variabel 

Independen:  

  Audit forensik 

proaktif 

  Audit forensik 

reaktif 

1. Metode: Kuantitatif 
2. Sampel: 12 lembaga 

publik di Rivers 

State Nigeria 
3. Alat analisis: 

Statistical Package 

for the Social 

Sciences (SPSS) 

Variabel audit forensik 
proaktif dan reaktif 

mempunyai hubungan negatif 

signifikan terhadap praktik 
kecurangan di lembaga publik 

Nigeria. Hubungan tersebut 

menjelaskan bahwa praktik 

audit forensik pada sektor 
publik meningkat, dapat 

menyebabkan praktik 

kecurangan menurun  
 

8. Akenbor dan 

Oghoghomeh 

(2013) 

1. Variabel 

Dependen: 

financial crime 
2. Variabel 

Independen: 

Audit forensik 
dengan 

pendekatan 

proaktif 

1. Metode: Kuantitatif 

2. Sampel: 23 bank 

komersial yang 
beroperasi di Port-

Hartcourt, dengan 

fokus pada auditor 
internal 

3. Alat analisis: 

Statistical Package 
for the Social 

Sciences (SPSS) 

Audit forensik dengan 

pendektan proaktif membantu 

dalam meminimalisasi risiko 
kejahatan keuangan di bank 

Nigeria. 

 
 

 

 
 

 

9. Adebisi dan 

Gbegi  
(2015) 

1. Variabel 

Dependen: 
Kinerja sektor 

publik di Nigeria 

2. Variabel 
Indepeden: 

 Kecurangan 

sektor publik 

 Akuntansi 

forensik 

1. Metode: Deskriptif 

kuantitatif 
2. Sampel: 129 staf 

senior dari tiga agen 

anti korupsi di 
Nigeria (EFCC, 

ICPC, dan CCB) 

3. Alat analisis: 

Statistical Package 
for the Social 

Sciences (SPSS) 

1. Kecurangan pada sektor 

publik mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Nigeria 
2. Penggunaan akuntansi 

forensik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja sektor publik di 
Nigeria 

10. Njanike, 
Dube, dan 

Mashayanye 

(2009) 

1. Variabel 
Dependen: 

Pendeteksian, 

penyelidikan, 

dan pencegahan 
penipuan 

perbankan 

2. Variabel 
independen: 

Efektivitas audit 

forensik 

1. Metode: Kualitatif 
2. Sampel: 30 Auditor 

forensik dari 13 

bank-bank 

komersial, 4 
building societies, 

dan 4 perusahaan 

audit di Zimbabwe 
3. Alat analisis: manual 

1. Departemen audit forensik 
menderita beberapa 

tantangan, yaitu kurangnya 

sumber daya, keahlian 

teknis, gangguan dari 
manajemen, dan pengakuan 

yang tidak jelas atas 

profesinya.  
2. Auditor forensik harus 

berkapasitas material dan 

teknis untuk meningkatkan 

efektivitasnya 
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Berdasarkan tabel di atas, whistle-blowing dan audit forensik lebih banyak 

digunakan sebagai variabel independen untuk menguji pendeteksian fraud. 

Variabel audit forensik belum pernah digunakan sebagai variabel intervening 

ataupun moderating. Selanjutnya, masih sedikitnya peneliti yang menggunakan 

audit investigasi sebagai variabel independen ataupun intervening dan 

moderating. Adapun peneliti yang membahas tentang audit investigasi, tetapi 

menggunakan variabel tersebut sebagai variabel dependen. Lebih lanjut lagi, 

metode analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu lebih banyak 

menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis yaitu Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). Adapula penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif walaupun masih cukup terbatas, namun pengolahan datanya belum 

menggunakan alat bantu berupa software untuk mempermudah dan mempercepat 

pengolahan data. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

melakukan pendeteksian terhadap fraud. Berbeda dengan sebelumnya, penelitian 

ini menggunakan whistle-blowing sebagai variabel independen serta audit forensik 

dan audit investigasi sebagai variabel intervening untuk menguji efektivitas 

pendeteksian fraud. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan alat bantu dalam mengolah data, sehingga 

pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, dengan menggunakan 

software Nvivo.  

Penelitian ini akan menyajikan pembahasan secara komprehensif dari keempat 

variabel yang digunakan, yaitu whistle-blowing, audit forensik, audit investigasi, 

dan deteksi fraud. Perwujudan audit foresik tidak secara jelas disebutkan dalam 

sektor pemerintahan, sehingga penelitian ini akan membahas tentang bagaimana 

perwujudan audit forensik tersebut dalam sektor pemerintahan. Selanjutnya, 

dengan masih banyaknya perbedaan pemahaman dalam menentukan faktor yang 

membedakan antara audit forensik dan audit investigasi, penelitian ini akan 

menyajikan pembahasan yang menarik tentang bagaimana perbedaan antara 

pelaksanaan kedua audit tersebut. Selain itu, pembahasan menarik lainnya dalam 
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penelitian ini adalah pada variabel whistle-blowing tidak hanya membahas tentang 

bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi 

dalam mendeteksi fraud, tetapi juga akan membahas tentang bagaimana 

mekanisme penanganan yang ada dalam sektor pemerintahan terhadap whistle-

blowing tersebut.  

2.9 Kerangka Konseptual 

Secara umum, whistle-blowing mengacu pada pengungkapan informasi 

kepentingan publik oleh anggota organisasi atau pegawai pemerintah tentang 

praktik ilegal dan tidak bermoral oleh karyawan lain atau orang lain yang 

berurusan dengan organisasi (Akinkugbe, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh 

Noviani dan Sambharakreshna (2014) menunjukan hasil bahwa whistle-blowing 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan. 

Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya informasi tindak kecurangan dalam 

organisasi yang diketahui oleh whistle-blower dan adanya upaya bagi whistle-

blower untuk melaporkan tindakan tersebut, dapat membantu perusahaan untuk 

mengungkapkan kecurangan yang ada.  

Selain itu, dengan informasi yang diberikan, whistle-blower dapat membantu 

efektivitas pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi 

fraud. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2018), 

yaitu whistle-blowing berpengaruh signifikan terhadap audit forensik dalam 

pengungkapan tindakan korupsi oleh auditor pemerintah, dan Rahmayani, et. al. 

(2014), yaitu whistle-blower berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit 

investigasi dalam pengungkapan kecurangan.  
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Audit forensik adalah penerapan akuntansi, investigasi, kriminologi, dan 

keterampilan layanan litigasi untuk tujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengkomunikasikan bukti yang mendasari pelaporan (Enofe, et. al., 2015). Jasa 

audit forensik menyediakan alat yang diperlukan perusahaan untuk mendeteksi 

dan mencegah praktik kecurangan (Enofe, et. al., 2013). Penjelasan ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alao (2016) di Deposit Money Banks 

Nigeria, yaitu audit forensik memiliki dampak yang signifikan terhadap kontrol 

kecurangan keuangan.  

Selanjutnya Rahmayani, et. al. (2014) menjelaskan bahwa audit investigasi adalah 

suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa kecurangan 

terutama laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi 

menggunakan keahlian tertentu seorang auditor. Secara sederhana audit 

investigasi adalah upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku (Sayyid, 2014). Dengan demikian upaya pembuktian dari 

audit investigasi dapat membantu dalam mendeteksi fraud. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ramantha (2016) bahwa 

kemampuan audit investigatif berpengaruh positif pada pembuktian kecurangan 

oleh auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali. 

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini 

disajikan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar di atas, penelitian ini akan 

menguji pengaruh secara langsung variabel  whitstle-blowing dalam mendeteksi 

fraud dan pengaruh secara tidak langsung variabel whistle-blowing dalam 

mendeteksi fraud melalui efektivitas pelaksanaan audit forensik dan audit 

investigasi sebagai kegiatan untuk mendeteksi kecurangan (fraud) pada sektor 

pemerintahan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Teknik Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hilal dan Alabri (2013) 

mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

menggambarkan fenomena didasarkan pada sudut pandang informan, menemukan 

beberapa realitas dan mengembangkan pemahaman holistik dari fenomena dalam 

konteks tertentu. Lebih lanjut lagi, Hilal dan Alabri (2013) berpendapat bahwa 

dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, peneliti akan mendapatkan 

pemahaman yang lebih dari masalah daripada hanya menganalisis data dalam 

skala besar, serta peneliti dapat mengetahui pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Karena basis dari data kualitatif 

adalah teks, maka instrumen utama dalam menggunakan desain penelitian ini 

adalah peneliti. Peneliti bertugas untuk menyusun dan menganalisa hasil yang 

diperoleh dari informan. 

3.2 Desain Penelitian 

Saunders, et. al. (2009) menjelaskan bahwa desain penelitian adalah gambaran 

dari alur proses penelitian hingga peneliti dapat menjawab rumusan permasalahan. 

Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, penelitian pustaka (library 

research), kedua, penelitian lapangan (field research), dan ketiga, analisis data 

(data analysis). Gambar 3.1 menyajikan tahapan dari proses penelitian. 
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Gambar 3.1 Tahapan Proses Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1, tahap pertama adalah penelitian pustaka. Penelitian 

pustaka terdiri dari tinjauan pustaka dan kemudian menyusun kerangka 

konseptual. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 

(jurnal penelitian) dan buku. Selanjutnya berdasarkan teori-teori yang 

dikemukakan dalam tinjauan pustaka, kemudian menyusun kerangka konseptual 

penelitian. Tahap kedua adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan terdiri 
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dari pembuatan semi structured interview protocol, kemudian wawancara, dan 

trankrip hasil wawancara. Pembuatan semi structure interview protocol 

merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan proses wawancara. Hasil 

wawancara oleh peneliti kemudian di transkripsi. Langkah ketiga adalah analisis 

data. Analisis data terdiri dari analisis data menggunakan software Nvivo, 

kemudian membahas hasil penelitian dan yang terkahir menentukan kontribusi 

dan implikasi. 

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu population, yang berarti jumlah 

penduduk. Dalam metode penelitian, populasi penelitian merupakan keseluruhan 

dari objek penelitian yang dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian, sedangkan sampel adalah data yang mewakili 

seluruh populasi dalam penelitian (Bungin, 2005).  

Berdasarkan pengertian dari populasi dan sampel di atas, maka populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah auditor pada bidang investigasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bidang Investigasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dipilih karena salah satu tugas 

dari bidang investigasi BPKP adalah melaksanakan audit forensik dan audit 

investigasi terhadap kasus-kasus yang menyimpang (fraud) yang merugikan 

keuangan negara. 

 



40 
 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling juga disebut 

judgement sampling, adalah pilihan yang disengaja dari peneliti karena kualitas 

yang dimiliki informan. Teknik ini merupakan teknik nonrandom yang tidak 

membutuhkan teori yang mendasari atau sejumlah informan tertentu. Secara 

sederhana, peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan menetapkan untuk 

menemukan orang-orang yang dapat dan bersedia memberikan informasi 

berdasarkan pengetahuan atau pengalaman (Etikan, et. al. 2016). Selanjutnya, 

prosedur pengambilan sampel dengan snowball sampling ketika peneliti 

mengakses informan melalui informasi kontak yang disediakan oleh informan lain 

(Noy, 2008).  

Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pengalaman dalam 

melaksanakan audit forensik dan audit investigasi sehingga sampel yang 

digunakan adalah auditor yang sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan 

proses audit tersebut.  

3.5 Metode Pengambilan Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen, observasi, dan 

wawancara. Dokumen disebut sebagai sumber informasi karena merupakan benda 

yang dapat memberikan informasi (Dewi, 2011). Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu dan aturan-aturan terkait yang 

diterbitkan. Observasi adalah kegiatan untuk meninjau suatu objek yang dipilih 

sebagai sumber data (Dengen dan Hatta, 2009). Kemudian wawancara adalah 
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komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari informan (Jogiyanto, 2008). 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan semi structured interview untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Semi structured interview merupakan 

daftar pertanyaan yang disajikan oleh peneliti sebagai pedoman untuk menentukan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.  

Rabionet (2011) menjelaskan bahwa tahapan dalam semi structured interview ini 

adalah (1) memilih jenis wawancara, yaitu dengan menjadikan literatur yang 

menyatakan pro dan kontra dari wawancara yang ada sebagai dasar pemilihan, (2) 

membangun pedoman etis, yaitu mempertimbangkan masalah etika dan moral 

dalam proses wawancara, (3) menyusun interview protocol, yaitu pedoman bagi 

peneliti untuk memperhatikan dua komponen diantaranya bagaimana 

pewawancara memperkenalkan diri kepada orang yang akan diwawancara dan apa 

pertanyaan yang harus ditanyakan, (4) melakukan dan merekam wawancara, yaitu 

proses wawancara dengan catatan tertulis, rekaman audio, dan video recording 

sebagai alat yang membantu pewawancara untuk menyimpan informasi yang 

dibutuhkan, (5) menganalisis dan meringkas wawancara, yaitu proses mengelola 

dan mengorganisir informasi yang diperoleh, dan (6) pelaporan temuan, yaitu 

melaporkan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara.  

3.6 Transkrip Hasil Wawancara 

Setelah melakukan wawancara, kemudian data yang dihasilkan dari wawancara 

yang berupa suara diubah dalam bentuk teks yang sistematis. Proses tersebut 

disebut dengan transkrip. Kemudian hasil transkrip berupa teks dikonfirmasikan 
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kepada informan dan diperbaiki jika informan meminta untuk diperbaiki agar 

sesuai dengan yang dimaksudkan. 

3.7 Pengujian Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data 

dalam penelitian ini. Menurut Bachri (2010), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sumber lain selain dari 

data yang diperoleh. Teknik ini membandingkan suatu informasi yang diperoleh 

melalui sumber yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori untuk menghindari bias oleh 

peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan dari perbandingan data hasil wawancara 

dan teori yang relevan. Dengan metode ini pula peneliti dapat meningkatkan 

pemahaman yang lebih dalam. 

3.8 Proses Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data yang didapatkan berupa 

kumpulan dari kata-kata. Pendekatan yang digunakan yaitu analisis konten dan 

penyempurnaan kerangka konseptual penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tahap analisis konten 

yaitu induktif dan deduktif (Berg, 2004). Analisis induktif berisi eksplorasi dari 

tahapan penelitian, tema, sub tema variabel, dan faktor, analisis deduktif berisi 

perbandingan kerangka konsesptual awal penelitian dengan kerangka konseptual 

hasil penelitian (Creswell dan Clark, 2007). 
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Menurut Miles dan Huberman (1992), proses analisis terdiri dari tiga alur, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan Computer Assited Qualitative Data Analysis 

Software, yaitu Nvivo 11. Nvivo adalah paket software analisis data kualitatif 

yang diproduksi oleh QSR International. Software ini memiliki banyak 

keuntungan dan secara signifikan dapat meningkatkan kualitas penelitian (Hilal 

dan Alabri, 2013). Walsh (2003) menyatakan bahwa Nvivo merupakan software 

yang bekerja seperti map-map dalam teknik analisis data kualitatif manual hanya 

saja map tersebut jauh lebih cerdas. Nvivo mengatur data mentah (wawancara, 

observasi dll) dan menghubungkan mereka dengan memo dan databites dimana 

peneliti mungkin membuat kode dan catatan analitis, dan kemudian mengedit dan 

mengulang-ulang ide sebagai proyek berlangsung (Walsh, 2003). 

Coding merupakan tahap awal dari proses analisis data. Coding adalah cara untuk 

memberi label pada aspek-aspek tertentu dari data dan menyortir informasi ke 

dalam katergori-kategori yang berbeda (Walsh, 2003). Langkah-langkah dari 

analisis data yaitu pengorgaisasian data, pengelompokkan (coding), menguji 

ketepatan antara permasalahan dan pola jawaban, menghimpun semua data dan 

mencari penjelasan data, merumuskan temuan penelitian dan menyusun 

kesimpulan. 

3.8.1  Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992), reduksi data adalah proses pemilihan, 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah di lapangan. Data 
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dari hasil wawancara yang telah diubah dalam bentuk teks dan telah diuji 

keabsahannya kemudian dilakukan reduksi untuk memilah data yang diperlukan 

dan tidak diperlukan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Nvivo. 

3.8.2  Penyajian Data 

Beberapa tahap proses penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1. Membuat node dari tema-tema hasil penelitian 

 2. Pengelompokkan (coding) berdasarkan kategori permasalahan dan pola 

jawaban 

 3. Pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk 

melihat visualisasi kategori permasalahan dan pola jawaban. 

3.8.3  Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir dalam proses ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan merumuskan dan merangkum hasil akhir dari 

temuan penelitian yang diperoleh dari teori dan hasil wawancara. Penarikan 

kesimpulan terdiri dari ringkasan tentang apa yang diteliti, hasil yang diperoleh, 

manfaat dan implikasi penelitian, serta rekomendasi yang diberikan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengenalan Bab 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti 

dalam penelitian lapangan dengan menggunakan bantuan software Nvivo 11. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masing-

masing informan yang berjumlah 12 orang di mana informan tersebut merupakan 

pemeriksa yang bekerja di bidang investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Proses wawancara ini dilakukan dengan mengeksplor 

masing-masing konstruk yang telah dibagi dalam beberapa indikator.  

Hasil yang ditemukan dalam penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan 

analisis konten dimana membandingkan kerangka konseptual yang dikembangkan 

dari penelitian lapangan dengan kerangka konseptual yang diajukan. Dari analisis 

tersebut menghasilkan kerangka konseptual yang komprehensif yang peneliti 

sajikan pada akhir bab ini.  

Pada bab ini peneliti memverifikasi dan menambah variabel yang diajukan dalam 

kerangka konseptual sebelumnya. Kemudian bab ini juga menyajikan gambaran 

tentang hubungan masing-masing konstruk dan indikatornya serta pengaruh antara 

satu konstruk terhadap kontruk yang lainnya. 

4.2 Pengembangan Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lapangan menggunakan semi 

structured interview yang menyajikan konstruk dan indikator pertanyaan yang 
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dikembangkan berdasarkan teori dan literatur pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Semi structured interview yang dikembangkan menyajikan 57 

pertanyaan untuk mengeksplor 9 topik utama. 

Topik pertama membahas tentang pendeteksian fraud pada sektor pemerintahan 

dengan jumlah pertanyaan yang disajikan adalah sebanyak 11 pertanyaan. 

Kemudian topik kedua dan ketiga membahas tentang audit forensik dan audit 

investigasi dimana masing-masing pertanyaan yang disajikan adalah sebanyak 6 

pertanyaan dan 13 pertanyaan. Selanjutnya topik kempat yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah tentang whistle-blowing  dengan jumlah indikator pertanyaan 

yang disajikan adalah sebanyak 12 pertanyaan.  

Topik kelima sampai ke sembilan membahas tentang konfirmasi hubungan antara 

satu konstruk dengan konstruk yang lainnya, yaitu pengaruh whistle-blowing 

terhadap audit forensik yang disajikan dengan 2 pertanyaan, pengaruh whistle-

blowing terhadap audit investigasi yang disajikan dengan 2 pertanyaan, pengaruh 

audit forensik terhadap deteksi fraud yang disajikan dengan 3 pertanyaan, 

pengaruh audit investigasi terhadap deteksi fraud yang disajikan dengan 3 

pertanyaan, dan pengaruh whistle-blowing terhadap deteksi fraud yang disajikan 

dengan 3 pertanyaan.  

Selanjutnya terdapat pengembangan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti 

untuk membahas tentang topik menarik yang didapatkan peneliti selama proses 

penelitian lapangan. Topik ini membahas tentang perbedaan antara audit forensik 
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dan audit investigasi dan kemudian menjelaskan perwujudan audit forensik 

tersebut menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

4.3.1  Kriteria Informan Wawancara 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksa (auditor) Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan teknik pengambilan 

sampel adalah purposive sampling dan snowball sampling. Berdasarkan teknik 

pengambilan sampel tersebut, kriteria yang digunakan adalah pemeriksa yang 

telah melakukan audit forensik dan audit investigasi. Informan yang diwawancarai 

dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Demografi Informan disajikan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Demografi Informan 

Partisipan Jabatan Bidang 
Jenis 

Kelamin 
Penempatan Terakhir 

Informan A Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

Informan B Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

Informan C Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

Informan D Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

Informan E Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan DIY 

Informan F Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan DIY 

Informan G Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan DIY 

Informan H Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan DIY 

Informan I Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Timur 

Informan J Pemeriksa Investigasi Perempuan BPKP Perwakilan Jawa Timur 

Informan K Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Timur 

Informan L Pemeriksa Investigasi Laki-laki BPKP Perwakilan Jawa Timur 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh informan merupakan pemeriksa (auditor) pada 

bidang investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dengan jumlah informan yang berjenis kelamin perempuan adalah 1 orang (8,3%), 
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dan jumlah informan dengan jenis kelamin laki-laki 11 orang (91,7%). 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berlangsung di penempatan terakhir 

informan, yaitu kantor perwakilan BPKP provonsi Jawa Tengah dengan jumlah 

informan 4 (33,3%) orang, kantor perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan jumlah informan 4 (33,3%) orang, dan kantor perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Timur dengan jumlah informan 4 (33,3%) orang. 

4.3.2  Analisis Induktif 

4.3.2.1 Deteksi Fraud pada Sektor Pemerintahan 

4.3.2.1.1 Fraud Menjadi Perhatian Utama 

Semua informan menyatakan setuju bahwa fraud menjadi perhatian utama pada 

sektor pemerintahan. Sebagai contoh informan I dan informan L menyampaikan 

sebagai berikut: 

  “Iya. Sudah pasti dengan adanya UU 31 tahun 1999 yang direvisi dengan 

UU 20 tahun 2001 itu akhirnya fraud itu menjadi satu bahan khusus ya, 

akhirnya muncul adanya KPK. Itu menunjukkan adanya 

keseriusan.”(Informan I) 

“Iya. Mesti itu. Harus. Kalo kita berbicara secara umum pemerintahan. 

Itu fraud itu kan salah satu bisa kita istilah kan virus. Pemerintahan akan 

terhambat kalau di situ ada perilaku fraud masih bermunculan. Makanya 

pemerintah dalam ini sangat care, sangat peduli. Mungkin menghilangkan 

sama sekali tidak bisa ya, karena memang fraud itu kan ada yang sifatnya 

tersembunyi. Kita kadang gak tahu telah terjadi fraud itu atau enggak. 

Kecuali kalau setelah kita mendeteksi itu. Makanya pemerintah dalam hal 

ini sangat memberikan perhatian terhadap fraud ini tadi.” (Informan L) 

Tabel 4.2 menyajikan tanggapan terhadap fraud menjadi perhatian utama pada 

sektor pemerintahan tersebut. 
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Tabel 4.2 Fraud Menjadi Perhatian Utama 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Fraud Menjadi Perhatian 

Utama 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.2 Jenis Fraud yang Paling Banyak Ditemui 

Pada indikator ini sebanyak 11 dari 12 informan menyatakan bahwa jenis fraud 

yang paling banyak ditemui adalah korupsi. Sebagai contoh informan A dan 

informan C menyatakan sebagai berikut: 

   “Kalau jenis fraud yang paling banyak justru yang terungkap adalah 

korupsi.” (Informan A) 

   “Kalo di kita lebih pasnya itu kaitannya sama korupsi. Baik ini masalah 

konflik kepentingan maupun adanya masalah memang apa namanya… 

kaitannya sama korupsi itu mbak. Yang paling banyak ditemui itu ya 

korupsi.” (Informan C) 

Tanggapan dari masing-masing informan tentang jenis fraud yang banyak ditemui 

disajikan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Fraud yang Paling Banyak Ditemui 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Korupsi √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 11 

Penyalahgunaan/Penggelap
an Aset         

√ 
      

√ 
      

2 

Kecurangan Laporan 
Keuangan         

√ 
              

1 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.3 Pelaku Fraud 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, semua informan setuju bahwa 

pelaku fraud bisa berasa dari internal dan eksternal. Sebagai contoh informan D 

dan informan E menyatakan sebagai berikut: 
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   “Iya. Bisa internal dan eksternal atau dua-duanya. Seperti bekerja sama.” 

(Informan D) 

   “Iya. Jelas ini, apa namanya… fraud  yang sering kita temukan di… ini 

pasti ada penyebabnya ya dari sisi internal, maupun dari sisi eksternal. 

Karena biasanya apa namanya… ee… yang sering kita deteksi tidak 

mungkin dia penyebab sepihak dari internalnya saja. Pasti ada 

kerjasamanya dengan pihak eksternalnya.” (Informan E) 

Tabel 4.4 menyajikan tanggapan bahwa semua informan setuju bahwa pelaku 

fraud berasal dari internal dan eksternal. 

Tabel 4.4 Pelaku Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pelaku Fraud √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.4 Faktor Penyebab Fraud 

Berdasarkan tanggapan yang dinyatakan informan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa semua informan setuju bahwa fraud diamond yang terdiri dari kemampuan, 

tekanan, peluang, dan rasionalisasi merupakan faktor penyebab fraud. Sebagai 

contoh informan C dan informan G menyatakan sebagai berikut: 

“Iya, ini saya sependapat. Kemampuan, peluang, tekanan, maupun 

rasionalisasi merupakan penyebab terjadinya fraud.” (Informan C) 

“Kemampuan ada, peluang ada, tekanan ada juga, karena babarapa 

kasus itu kan di tataran staf itu lebih banyak tekanan sebetulnya. Seperti 

kasus yang tangani terakhir itu berjamaah staf, tekanan dari pimpinan 

gitu. Dari dia ikut melakukan korupsi berjamaah. Rasionalisasi ada 

juga.” (Informan G) 

Selanjutnya tanggapan bahwa fraud diamond merupakan faktor penyebab fraud 

disajikan dalam Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Fraud Diamond Faktor Penyebab Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Fraud Diamond √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.5 Pelanggaran Peraturan 

Dari pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, semua informan menyatakan 

setuju bahwa pelanggaran peraturan dapat meningkatkan risiko terjadinya fraud. 

Seperti yang disampaikan oleh Informan I dan informan J bahwa: 

“Justru ini. Faktor utama terjadinya korupsi itu salah satunya ini. jadi, di 

dalam UU 31 tahun 1999 yang direvisi di UU 20 ya tahun 2001, bahwa di 

pasal 2 itu kan setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum untuk 

memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. 

Jadi intinya bahwa korupsi itu pasti berkaitan dengan perbuatan melawan 

hukum atau penyalahgunaan kewenangan, pasal 3 nya penyalahgunaan 

kewenangan gitu.” (Informan I) 

“Iya. Pasti lah pelanggaran. Itu kan penyimpangan terjadi karena adanya 

pelanggaran peraturan.” (Informan J) 

 Dari wawancara yang dilakukan, Tabel 4.6 menyajikan tanggapan dari ke 12 

informan tentang pelanggaran peraturan dapat meningkatkan risiko terjadinya 

fraud. 

Tabel 4.6 Pelanggaran Peraturan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pelanggaran Peraturan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.6 Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 7 dari 12 informan menyatakan gaya 

kepemimpinan yang otoriter dapat mendorong terjadinya tindakan fraud. Hal ini 
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dijelaskan oleh informan G dan Informan K sebagai berikut: 

“Iya dapat. Hampir sebagian besar gayanya kayak itu. Beberapa kasus 

kalo kita komentari ya, beberapa misalnya dana desa atau anu ya kadang-

kadang arogansi kepala desa. Dia arogan kemudian tekanan ke bawah 

sehingga yang di bawah tidak bisa apa namanya… ya… artinya menuruti 

kemauan pimpinan.” (Informan G) 

“Bisa juga. Otoriter kan harus mau gak mau harus kemauan dia yang 

dilaksanakan.” (Informan K) 

Berbeda dengan ke 7 informan tersebut, 3 dari 12 informan tidak setuju bahwa 

gaya kepemimpinan yang otoriter dapat mendorong terjadinya tindakan fraud. 

Informan F dan informan I mengemukakan bahwa: 

“Kalo otoriter, tergantung pemimpinnya juga. Kalo gaya otoriter tidak 

serta merta akan menjadikan adanya peristiwa fraud. Kalo otoriternya 

otoriter yang apa namanya… dia sangat anti koruptif, kan belum tentu 

juga karena itu kan gaya ya. Makanya probabilitasnya itu sangat 

tergantung, tidak serta merta gaya itu menurut saya ya… berkaitan 

dengan fraud iya.” (Informan F) 

“Jadi, tergantung niat kalo menurut saya. Walaupun dia seorang yang 

otoriter, sepanjang dia itu otoriter dalam arti benar, ya mungkin memang 

dia tidak bisa mengembangkan secara keseluruhan suatu organisasi yang 

bebas atau memberikan gratifikasi yang mungkin dimatikan dengan 

otoriter, tapi kalo sepanjang niat dia baik, gak ada unsur niat untuk 

korupsi ya ini relatif kalo menurut saya. Kalo menurut saya relatif gitu. 

Tergantung pada niat baik buruknya.” (Informan I) 

Tabel 4.7 memperlihatkan jawaban dari masing-masing informan tentang gaya 

kepemimpinan otoriter dapat mendorong terjadinya tindakan fraud. 

Tabel 4.7 Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Gaya Kepemimpinan 

Otoriter 
√ √ √ X √ X √ √ X X √ X 

7 setuju 

5 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

 

 



53 
 

4.3.2.1.7 Pemisahan Tugas 

Menurut ke 12 informan, pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya 

fraud. Informan E dan informan I  berpendapat bahwa: 

“Iya. Untuk beberapa kejadian itu salah satunya adalah dari sisi 

pemisahan tugas dan fungsi. Kalo satu transaksi atau satu kejadian itu 

dari sejak perencanaan, eksekusi, kemudian pembayarannya, 

pembukuannya dan sebagainya dilaksanakan oleh satu orang, pasti akan 

meningkatkan resiko terjadinya fraud. Tapi kalo sudah ada pemisahan-

pemisahan tertentu  ya itu sudah bisa mengurangi.” (Informan E) 

“Nah ini kan berkaitan dengan opportunity sebenarnya. Sepanjang 

opportunity itu semakin besar, maka kemungkinan terjadinya korupsi akan 

semakin besar. Nah kalo opportunitynya itu semakin kecil, kemungkinan 

korupsinya akan semakin kecil. Makanya pemisahan tugas ini dalam 

rangka untuk mengurangi opportunity terjadi korupsi.” (Informan I) 

Tabel 4.8 merupakan gambaran tanggapan dari masing-masing informan tentang 

pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya fraud. 

Tabel 4.8 Pemisahan Tugas 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pemisahan Tugas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.8 Besarnya Gaji dan Tunjangan 

Lima (5) dari dua belas (12) informan menyatakan setuju bahwa besarnya gaji dan 

tunjangan mempengaruhi tingkat risiko terjadinya fraud; sedangkan 7 dari 12 

informan menyatakan tidak setuju bahwa besarnya gaji dan tunjangan dapat 

mempengaruhi tingkat risko terjadinya fraud. Untuk pernyataan setuju, informan J 

dan informan L menjelaskan sebagai berikut: 

“Ya minimal itu lah kalo pegawai udah sejahtera, udah ini pasti niatnya 

itu udah kurang ya, agak berkuranglah terjadinya fraud. Kalo menurut 

saya ini bisa jadi mempengaruhi. Karena kalo kebutuhan sudah tercukupi 

ya, tapi kadang namanya ini masih aja ini kan, namanya sifat manusia gak 
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pernah merasa cukup kan bisa jadi. Jadi minimal kalo gajinya, atau udah 

sejahtera dari dia mungkin itu udah berkurang lah ya.” (Informan J) 

“Kalo dari pengalaman sih memang ini sangat terbukti sih. Ya memang 

gak 100% tapi kalo dari pengalaman saya antara audit yang masuk di 

BUMN dengan audit yang masuk di instansi pemerintahan risiko fraud itu 

lebih tinggi itu di instansi pemerintah. Nah itu kalo saya analisa itu salah 

satu penyebabnya itu ya itu tadi, ada ketimpangan itu tadi. Jadi orang-

orang BUMN itu kan take home pay nya kan lebih besar daripada PNS 

yang ada di instansi pemerintah. Penyuapan itu kalo di BUMN jarang 

sekali saya temukan. Ya mungkin ada. Tapi kalo penyuapan di instansi 

pemerintah apalagi di layanan publik itu bisa kasat mata itu kita lihat. 

Jadi pengaruh itu pengaruh.” (Informan L) 

Selanjutnya untuk yang tidak setuju, informan F dan informan K mengemukakan 

sebagai berikut: 

“barangkali informasi yang kita peroleh, oh itu kalo gajinya kecil, terjadi 

fraud. Kalo gajinya besar, tidak terjadi fraud. Kecil dan besarkan 

faktanya sama saja. Yang di desa-desa pengalaman kami orang yang 

gajinya kecil, melakukan fraud juga. Tapi informasi yang kita peroleh, 

yang mereka-mereka yang di pusat, yang justru gajinya besar itu juga 

melakukan fraud juga. Ini kan tidak ada jaminan ya bahwa gaji kecil gaji 

besar itu.” (Informan F) 

“Kalo saya kayaknya tergantung individunya mbak ini. gak bisa 

mempengaruhi. Orang kadang kecil tidak melakukan fraud kan bisa juga, 

pendapatan besar melakukan fraud kan banyak.” (Informan K) 

Tabel 4.9 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang besarnya 

gaji dan tunjangan mempengaruhi tingkat risiko terjadinya fraud. 

Tabel 4.9 Besarnya Gaji dan Tunjangan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Besarnya Gaji dan 

Tunjangan 
X X √ X X X √ √ X √ X √ 

5 setuju 

7 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

4.3.2.1.9 Teknik Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh informan, 12 informan 

menyatakan setuju bahwa pengendalian internal, fraud auditing (audit forensik 
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dan audit investigasi), fraud hotline, kebijakan whistle-blowing, pelatihan dan 

pencegahan dan pendeteksian fraud, dan data mining merupakan teknik-teknik 

yang digunakan untuk mendeteksi fraud.  

Salah satu pernyataan yang dapat menjelaskan pernyataan setuju tersebut adalah 

informan L sebagai berikut: 

“Ini semuanya ini. pengendalian internal ini artinya di situ ya semua 

organisasi kan membutuhkan pengendalian internal kan. Tujuannya itu 

tadi bahwa untuk meyakini sistem itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan, 

maka perlu adanya pengendalian intern gitu. Nah kalo fraud auditing ini 

kan lebih cenderung ke deteksi ya. auditing ini forensik sama investigasi 

ini langkahnya itu lebih ke mendeteksi terjadinya fraud. Kalo fraud hotline 

ini semacam sistem ya yang tujuannya itu untuk menjaring informasi 

kecurangan. Iya. Kemudian kebijakan whistle-blowing iya ini juga. 

Karena itu tadi untuk melawan fraud, karena fraud itu tidak Nampak, 

maka diperlukan whistle-blowing. Artinya di sini kan totalitas dari 

eksternal, internal ya kita rangkul semuanya untuk berkenan menjadi 

whistle-blowing. Kemudian pelatihan pencegahan pendeteksian fraud. Iya 

ini juga termasuk ini.  Kemudian data mining juga termasuk. Sebagai 

sumber informasi ya. masuk juga.” (Informan L) 

Gambaran tanggapan bahwa teknik-teknik yang digunakan untuk mendeteksi 

fraud adalah pengendalian internal, fraud auditing (audit forensik dan audit 

investigasi), fraud hotline, kebijakan whistle-blowing, pelatihan dan pencegahan 

dan pendeteksian fraud, dan data mining disajikan dalam Tabel 4.10. 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabel 4.10 Teknik Mendeteksi Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pengendalian Internal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Fraud Auditing (Audit 

Forensik dan Audit 

Investigasi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Fraud Hotline √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Kebijakan Whistle-blowing √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pelatihan dan Pencegahan 

dan Pendeteksian Fraud 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Data Mining √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.1.10 Tindakan Terhadap Pelaku Fraud 

Berikut Tabel 4.11 menyajikan tanggapan dari 12 informan tentang tindakan 

terhadap pelaku fraud.  

Tabel 4.11 Tindakan Terhadap Pelaku 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pelaksana Audit 

(Pengungkap Fraud) 
√   √ √ √ √ √ √   √   √ 9 

Tidak Menghukum Pelaku 
  

√ 
        

√ 
  

√   √ 
  

4 

Tidak Menentukan 

Bersalah 
√ 

    
√ 

      
√ 

        
3 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 9 dari 12 informan menyatakan bahwa tugas dari BPKP 

hanya sebagai pelaksana audit (pengungkap fraud), kemudian 4 dari 12 informan 

menyatakan bahwa BPKP tidak memiliki wewenang untuk menghukum pelaku, 

dan 3 dari 12 informan berpendapat bahwa BPKP tidak memiliki wewenang 

untuk menentukan siapa yang bersalah. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh 
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informan A, informan D, dan informan I sebagai berikut: 

“Kita lebih ke mengungkapkan fraud. Kita tidak punya wewenang untuk 

menentukan tersangka atau memberi masukan tersangka.” (Informan A) 

“Jadi kita hanya mengungkapkan fakta, prosesnya kayak gimana, ini 

berbuat apa, untuk siapa, hanya itu aja. Memperlihatkan bukti-bukti yang 

ada. Kemudian apakah ini bersalah atau gak itu adalah dari aparat 

penegak hukum. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk atas yang dia 

perbuat, yang ini perbuat, ada kerugiannya gak negara ? nah kerugiannya 

itu lah kita hitung. Itu adalah concern kita atau istilahnya tugas kita di 

situ, menetapkan kerugian keuangan negara. Tapi bahwa apakah ini yang 

salah, yang itu yang salah itu bukan wewenang kita. Tapi menyampaikan 

fakta. Sebetulnya kalo fakta kalo kita lihat itu, bisa kelihatan orang ini 

yang salah, sebenarnya bisa. Tapi kita tidak berwenang untuk itu.” 

(Informan D) 

“Nah untuk pelakunya jadi protapnya kan kayak gini, kalo audit 

investigasi itu kan kita serahkan ke penyidik untuk ditindak lanjuti gitu loh 

secara litigasi kan gitu. Penyidik itu bisa kejaksaan, bisa kepolisian. Itu 

kalo dari hasil audit investigasi mandiri kita. Kalo permintaan mereka ya 

kita serahkan lagi ke mereka kan gitu. Setelah pelakunya terungkap, 

BPKP tidak punya kewenangan untuk memberikan hukuman, harus dari 

pengadilan dong. Penyidik yang memproses ke pengadilan kan gitu.” 

(Informan I) 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk deteksi fraud pada sektor 

pemerintahan, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam 

Gambar 4.1. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rangkuman Frekuensi Deteksi Fraud pada Sektor Pemerintahan 
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Berdasarkan gambar di atas, indikator fraud menjadi perhatian utama pada sektor 

pemerintahan (DF1), pelaku fraud (DF3), faktor penyebab fraud yaitu fraud 

diamond (DF4), pelanggaran peraturan (DF5), pemisahan tugas (DF7), dan teknik 

yang digunakan untuk mendeteksi fraud (DF9) memiliki 12 frekuensi setuju dan 

tidak terdapat frekuensi tidak setuju. Jenis fraud yang paling banyak ditemui yaitu 

korupsi (DF2-1), penyalahgunaan aset (DF2-2), dan fraud laporan keuangan 

(DF2-3) memiliki masing-masing 11, 2, dan 1 frekuensi setuju dan tidak terdapat 

frekuensi tidak setuju. 

Selajutnya, tindakan terhadap pelaku fraud yang dilakukan oleh BPKP, yaitu 

hanya sebagai pelaksana audit (DF10-1), tidak berhak menghukum pelaku (DF10-

2), dan tidak berhak menentukan pihak yang bersalah (DF10-3) memiliki masing-

masing 9, 4, dan 3 frekuensi setuju dan tidak terdapat frekuensi tidak setuju. 

Selain itu, gaya kepemimpinan otoriter (DF6) dan besarnya gaji dan tunjangan 

(DF8) masing-masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 7 dan 5, dan frekuensi 

tidak setuju sebanyak 5 dan 7. 

4.3.2.2 Audit Forensik oleh BPKP 

4.3.2.2.1 Tujuan Audit Forensik 

Berdasarkan hasil wawancara, Tabel 4.12 memperlihatkan jawaban dari masing-

masing informan tentang tujuan dari audit forensik. 
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Tabel 4.12 Tujuan Audit Forensik 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Membuktikan Fraud √ √ √ √ √ √             6 

Dalam Rangka Persidangan 
  

  √ √ √ 
  

  
  

√     
  

4 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 6 dari 12 informan menyatakan bahwa tujuan dari audit 

forensik adalah untuk membuktikan fraud, sedangkan 4 dari 12 informan 

berpendapat bahwa audit forensik bertujuan dalam rangka persidangan. Berikut 

pernyataan dari masing-masing informan. 

Informan D menyatakan bahwa: 

“Untuk apa… membuktikan adanya fraud, adanya kecurangan gitu ya. 

Yang nantinya dalam rangka untuk tujuan litigasi.” (Informan D) 

Dan informan I menyatakan bahwa: 

“Audit forensik itu kan audit dalam rangka untuk pembuktian di proses 

peradilan, kan gitu, litigasi.” (Informan I) 

4.3.2.2.2 Audit Forensik untuk Proses Persidangan 

Audit forensik merupakan proses pencarian bukti dan penilaian kesesuaian bukti 

(temuan audit) sesuai dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses 

persidangan. 12 informan menyatakan setuju terhadap definisi audit forensik 

tersebut. Dua di antara informan yang setuju adalah informan C dan informan L. 

Kedua informan tersebut menjelaskan bahwa: 

“Iya. Ini definisinya memang begini. Saya sependapat. Proses pencarian 

bukti, penilaian kesesuaian bukti sesuai dengan ukuran pembuktian yang 

dibutuhkan gitu ya. Biasanya kita kasih menggunakan kata cukup gitu ya. 

Makanya mutlak banget gitu. Intinya bukti yang cukup dan kompeten 

terkait gitu.” (Informan C) 
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“Iya. Ini kita dalam melakukan audit forensik itu memang kita persiapkan 

untuk pembuktian di persidangan, makanya kompetensi bukti itu benar-

benar harus kita yakini betul bahwa bukti itu memang benar-benar sah 

dari orang yang mengeluarkan bukti itu tadi.” (Informan L) 

Tabel 4.13 berikut menggambarkan jawaban dari masing-masing informan 

tentang audit forensik untuk proses persidangan. 

Tabek 4.13 Audit Forensik untuk Proses Persidangan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Audit Forensik untuk 

Proses Persidangan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.2.3 Langkah-Langkah Audit Forensik 

Langkah-langkah proses pelaksanaan audit forensik terdiri dari tahap pra audit 

forensik, tahap persiapan audit forensik, tahap pelaksanaan audit forensik, dan 

tahap pelaporan audit forensik. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut Tabel 

4.14 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang langkah-

langkah pelaksanaan audit forensik.  

Tabel 4.14 Langkah-Langkah Audit Forensik 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Tahap Pra Audit Forensik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Tahap Persiapan Audit 
Forensik 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Tahap Pelaksanaan Audit 

Forensik 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Tahap Pelaporan Audit 

Forensik 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ke 12 informan setuju bahwa 

langkah-langkah dalam pelaksanaan audit forensik adalah tahap pra audit 

forensik, tahap persiapan audit forensik, tahap pelaksanaan audit forensik, dan 

tahap pelaporan audit forensik. Langkah-langkah ini juga di jelaskan oleh salah 

satu informan yaitu informan C sebagai berikut: 

“Memang kita selalu di dalam prosedur penugasan itu di awali dengan 

persiapan, pelaksanaan sama pelaporan. Kalo yang disebut sini adalah 

pra audit mungkin kalo kaitannya sama forensik kan tugas kita kan 

melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, audit perhitungan 

kerugian negara yang saya maksud kan, audit investigasi atau pemberian 

keterangan ahli. Itu prosesnya pra auditnya kita mengkaji kasusnya dulu. 

Mereka dari APHnya melakukan ekspose di sini, ada kecukupan bukti kita 

baru bisa berangkat supaya menghindari nanti kalo ternyata mungkin 

buktinya belum siap kita terkendala banyak. Jadi siap, kita kemudian 

melakukan persiapan sampai pelaporan.” (Informan C) 

4.3.2.2.4 Teknik-Teknik Audit Forensik 

Berikut Tabel 4.15 menyajikan respon dari masing-masing informan tentang 

teknik-teknik dalam audit forensik. 

Tabel 4.15 Teknik-Teknik Audit Forensik 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pengumpulan Informasi 

dan Dokumentasi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Permintaan Keterangan, 

Konfirmasi, dan 
Rekonsiliasi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pengamatan/Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pemeriksaan Fisik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Menghitung Kembali √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Review Analitikal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ke 12 informan setuju bahwa 

teknik-teknik yang digunakan dalam pelaksanaan audit forensik adalah 
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pengumpulan informasi dan dokumentasi, permintaan keterangan, konfirmasi dan 

rekonsiliasi, pengamatan/observasi, pemeriksaan fisik, menghitung kembali dan 

review analitikal. Contoh penjelasan dari informan E dan informan F adalah 

sebagai berikut. 

“Iya, jadi keenam teknik ini masuk teknik-teknik yang kita gunakan selama 

ini ya. Cuma itu tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa BPKP itu bukan 

ahli dalam bidang-bidang tertentu. Ahlinya adalah ahli auditing dan 

akuntansi. Sehingga kegiatan yang kita lakukan itu ternyata bukan 

keahlian kita, kita minta kepada tenaga ahli untuk melakukan auditnya 

gitu ya.” (Informan E) 

“Iya. Ini selalu kita lakukan. Semua langkah ini selalu harus kita lakukan 

untuk mendapatkan bukti yang memenuhi syarat tadi. Bukti-bukti yang 

relevan, kompeten dan cukup ya.” (Informan F) 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk audit forensik oleh BPKP, 

rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Rangkuman Frekuensi Audit Forensik oleh BPKP 
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adanya fraud (AF1-1) dan dalam rangka persidangan (AF1-2) masing-masing 
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langkah audit forensik (AF3), dan teknik-teknik yang digunakan dalam audit 

forensik (AF4) masing-masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 12 dan tidak 

memiliki frekuensi tidak setuju. 

4.3.2.3 Audit Investigasi oleh BPKP 

4.3.2.3.1 Tujuan Audit Investigasi 

Sepuluh (10) dari dua belas (12) informan menyatakan bahwa tujuan dari audit 

investigasi adalah untuk membuktikan adanya kejadian fraud. Sebagai contoh 

Informan D dan informan E menjelaskan sebagai berikut: 

“Tujuan utama kan dalam rangka untuk membuktikan terjadinya 

penyimpangan atau tidak. Itu tujuan utamaya begitu.” (Informan D) 

“Kalo audit investigasi itu tujuan utamanya adalah untuk membuktikan 

bahwa terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan 

gitu ya.” (Informan E) 

Berikut Tabel 4.16 mengambarkan respon dari masing informan tentang tujuan 

dari audit investigasi. 

Tabel 4.16 Tujuan Audit Investigasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Membuktikan Fraud √   √ √ √ √ √ √ √   √ √ 10 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.3.2 Bersikap Independen dan Objektif 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, semua informan setuju bahwa 

dalam melaksanakan audit investigasi, pemeriksa harus bersikap independen dan 

objektif. Hal ini disampaikan oleh informan F dan informan L sebagai berikut: 

“Tanpa independen dan objektif kita tidak bisa memberikan hasil yang 

dipercaya orang, karena independen dan objektif itu lah yang menjadikan 

kita itu apa namanya… pengalaman kami, walaupun oleh tersangka itu 
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kita tetap diapresisasi iya. Tidak di takuti. Dan kuncinya ketika kita bisa 

membuktikan bahwa selama kita melakukan tugas audit ini dengan 

independen dan objektif, itu mereka akan sangat percaya, dengan percaya 

itu hingga bisa memberikan atau menyerahkan bukti-bukti itu dengan 

lebih enak gitu. Pengalaman kita seperti itu. Ketika diaudit oleh apa 

namanya… di proses penyidikan itu buktinya masih belum keluar gitu ya, 

tapi begitu kita lakukan konfirmasi, klarifikasi, mereka mau berterus 

terang dan memberikan bukti itu, karena mereka percaya bahwa kita tidak 

memihak ya.” (Informan F) 

“Iya harus. Mutlak. Independen dan objektif itu syarat mutlak untuk 

melakukan audit investigasi.” (Informan L) 

Tabel 4.17 merupakan respon yang diberikan oleh masing-masing informan 

tentang pemeriksa harus bersikap independen dan objektif dalam melaksanakan 

audit investigasi. 

Tabel 4.17 Bersikap Independen dan Objektif 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Bersikap Independen dan 
Objektif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.3.3 Kriteria 5W 2H 

Berikut Tabel 4.18 menunjukkan tanggapan dari ke 12 informan tentang kriteria 

5W 2H merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

Tabel 4.18 Kriteria 5W 2H 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Kriteria 5W 2H √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ke 12 informan setuju bahwa 

dalam melaksanakan audit investigasi, kriteria 5W 2H menjadi hal penting yang 

harus diperhatikan saat memperoleh informasi. Dalam proses wawancara, 
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informan F dan informan L menyatakan sebagai berikut: 

“Iya. Karena ini untuk menentukan apakah audit akan dilaksanakan atau 

tidak. Kan ini ketka kita melakukan penelaahan, salah satu atau panduan 

untuk melakukan telaah ini kan 5W 2H ini.” (Informan F) 

Iya. Ini untuk itu kan deteksi awal itu tadi. ini kan merupakan acuan kita. 

Istilahnya itu alat teropong kita bahwa audit investigasi itu memang layak 

harus dilaksanakan atau tidak.” (Informan L) 

4.3.2.3.4 Pengembangan Kesimpulan Awal 

Informan J dan informan G menjelaskan bahwa: 

“Iya. Harus dikembangkan dalam audit itu dalam melakukan pembuktian-

pembuktian ya. pengembangan kesimpulan awal itu untuk mendalami ya, 

mendalami pembuktian 5W 2H itu ya.” (Informan J) 

“Ya. Kita pasti akan mengembangkan kesimpulan awal karena di situlah 

kita akan menguji ya, dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh penyidik, 

kira-kira posisi kasusnya apa, baru kita nanti membangun kseimpulan 

awal ya. Kesimpulan awal, nanti kesimpulan awal itu lah yang akan kita 

buktikan seperti apa, terbukti apa enggak penyimpangan yang kita bangun 

kesimpulan awalnya itu.” (Informan G) 

Berikut tanggapan ke 12 informan ditunjukkan dalam Tabel 4.19 yang menyajikan 

tentang pengembangan kesimpulan awal dalam pelaksanaan audit investigasi. 

Tabel 4. 19 Pengembangan Kesimpulan Awal 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pengembangan 
Kesimpulan Awal 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, ke 12 informan setuju bahwa dalam melaksanakan audit 

investigasi, sebelum membuktikan informasi yang didapat, pemeriksa harus 

mengembangkan kesimpulan awal terlebih dahulu.  
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4.3.2.3.5 Pertimbangan Risiko Penugasan dan Mitigasi Risiko 

Dua belas (12) informan menyatakan setuju bahwa risiko penugasan dan mitigasi 

risiko merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum 

melaksanakan audit investigasi. Penjelasan tersebut disampaikan oleh informan A 

dan informan B sebagai berikut: 

“Iya. Harus. Ee… resiko penugasan bahkan sebenarnya di… harus sudah 

ditentukan sebelum pelaksanaan.” (Informan A) 

“Risiko penugasan, mitigasi risiko harus dipertimbangkan. Karena itu 

terkait juga dengan nantinya apa namanya… dihasilnya juga kan. Jadi 

kalo misalnya resikonya tinggi kita harus… biasanya dari awal sih… dari 

mengenai perencanaan itu nanti biasanya kita udah… udah tentukan dari 

awal. Jadi misalnya resikonya tinggi, sedang apa rendah.” (Informan B) 

Berikut Tabel 4.20 memperlihatkan respon dari masing-masing informan tentang 

pertimbangan risiko penugasan dan mitigasi risiko merupakan faktor penting yang 

harus dipertimbangkan. 

Tabel 4.20 Pertimbangan Risiko Penugasan dan Mitigasi Risiko 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pertimbangan Risiko 

Penugasan dan Mitigasi 

Risiko 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.3.6 Pertimbangan Profesional 

Dalam kondisi tertentu, misalnya informasi dan bukti yang diperoleh sangat 

terbatas, pertimbangan profesional diperlukan untuk memberikan keyakinan 

bahwa informasi yang diperoleh layak untuk ditindaklanjuti. 

Informan C dan informan I menyatakan sebagai berikut: 

“Iya. Pertimbangan profesional memang mungkin sangat karena memang 

bagi seorang profesional itu tentunya juga memiliki pengalaman, jam 
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terbang yang cukup sehingga pertimbangan-pertimbangan yang menjadi 

keputusan itu biasanya sudah dilatarbelakangi oleh teori maupun praktek 

yang sudah dialami, yang sudah berjalan sehingga memang tentunya 

keputusan apa yang akan dibuat biasanya lebih tepat.” (Informan C) 

“Iya. Judgement professional itu penting. Karena kadang-kadang ada 

yang masih grey area. Nah hal-hal yang tidak diatur secara jelas itu 

judgement professional kita yang kita pake. Judgement professional ya 

ujung terakhirnya ya kita kaitannya pasti objektivitas, kelayakan yang 

digunakan, itu yang kita pakai standar untuk melakukan judgement 

professional gitu..” (Informan I) 

Tanggapan dari masing-masing informan tentang pertimbangan profesional 

dibutuhkan dalam pelaksanaan audit investigasi disajikan pada Tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Pertimbangan Profesional 

Indikator 
Partisipan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pertimbangan Profesional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua informan setuju bahwa 

pertimbangan profesional dibutuhkan pada saat pelaksanaan audit investigasi.  

4.3.2.3.7 Penyusunan Rencana 

Dua belas (12) informan menyatakan setuju bahwa dalam menyusun rencana audit 

investigasi, pemeriksa harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi 

sumber daya. Sebagai contoh, informan E dan informan H menyampaikan sebagai 

berikut: 

“Iya. Ee… semuanya sebetulnya setelah kita memenuhi ee… apa 

namanya… yang sudah dilakukan eksposenya itu kan, setelah itu kita 

merencanakan suatu penugasan. Penugasan itu ya tentu harus ditetapkan 

ruang lingkupnya seperti apa, bagaimana sasaran, sasaran apa kira-kira. 

Misalnya audit investigasi ini kegiatannya apa, sasarannya apa, itu kan 

untuk membuktikan bahwa di situ memang terjadi penyimpangan. Makanya 

ruang lingkupnya ya harus kita batasi, jangan sampai nanti melebar 

kemana-mana sementara sasarannya itu hanya satu titik tertentu gitu. 



68 
 

Kemudian juga dalam rangka efisien dan efektivitas suatu penugasan itu 

juga, sumber daya yang kita gunakan itu juga harus kita pertimbangkan. 

Nah kalo misalnya perlu suatu apa namanya… lokasi jauh dan sebagainya 

itu ya harus termasuk dipertimbangkan gitu. Apakah itu nanti bisa 

membuktikan satu ee… bukti-bukti yang diperoleh bisa mengungkapkan 

kejadian yang sebenarnya.” (Informan E) 

“Ya. ini di dalam tahapan persiapan audit tadi. Itu udah di… timnya berapa 

orang, berapa hari di luar kotanya kan gitu. Kan kita dananya juga 

terbatas. Itu udah di situ di persiapan auditnya.” (Informan H) 

Berikut Tabel 4.22, gambaran tanggapan dari ke 12 informan tentang penyusunan 

rencana audit investigasi.  

Tabel 4.22 Penyusunan Rencana 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Sasaran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Ruang Lingkup √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Alokasi Sumber Daya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.3.8 Perencanaan Teknik yang Efektif 

Berikut Tabel 4.23 memperlihatkan respon dari masing-masing informan tentang 

perlunya perencanaan teknik yang efektif dalam melaksanakan audit investigasi. 

Tabel 4.23 Perencanaan Teknik yang Efektif 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Perencanaan Teknik yang 
Efektif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan setuju 

dalam melaksanakan audit investigasi, pemeriksa perlu melakukan perencanaan 

yang efektif. Hal ini dijelaskan oleh informan B dan informan G. sebgai berikut: 
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“Sangat perlu mbak. Karena kalo tidak ada perencanaan teknik yang 

efektif, bisa jadi audit investigasinya itu bisa berlangsung sangat lama.” 

(Informan B) 

“Iya. Pasti kita akan menyusun perencanaan yang efektif ya. Karena nanti 

akan digunakan untuk menguji hipotesis, kemudian teknik audit yang lain 

ya itu juga perencanaannya harus kita lakukan secermat mungkin.” 

(Informan G) 

4.3.2.3.9 Bagian Penting dalam Audit Investigasi 

Seluruh informan setuju bahwa bagian penting dalam melaksanakan audit 

investigasi adalah pengalaman, yaitu berapa kali pemeriksa telah menangani kasus 

indikasi tindakan fraud; informasi, yaitu berkaitan dengan informasi atau bukti-

bukti yang diperoleh atas indikasi tindakan fraud; dan wawancara, yaitu 

klarifikasi yang dilakukan pemeriksa untuk menilai kesesuaian dengan bukti yang 

ada. Sebagai contoh informan C dan informan D menjelaskan sebagai berikut: 

“Iya. Pengalaman penting mbak. Informasi kaitan sama audit maupun 

kegiatannya juga sangat penting. Ditambah lagi pengetahuan secara 

umum juga. Informasi, kemudian wawancara-wawancara juga hal yang 

sangat penting di mana kita menggali keterangan kepada pihak terkait 

dengan mendesain pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada 

perolehan informasi yang pas gitu.” (Informan C) 

“Pengalaman itu sangat itu. Makin berpengalaman, semakin… audit 

investigasi bisa lebih berhasil gitu. Wawancara, teknik wawancara kita 

kalo bagus, pinter menggali itu, audit investigasi akan berhasil gitu. Terus 

informasi yang kita peroleh cukup atau tidak sekarang itu mendukung 

sekali keberhasilan audit investigasi. Itu penting semua.” (Informan D) 

Tabel 2.24 memperlihatkan tanggapan dari masing-masing informan tentang 

bagian penting dalam audit investigasi. 
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Tabel 4.24 Bagian Penting Dalam Audit Investigasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pengalaman √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Informasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Wawancara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.3.10 Langkah-Langkah Audit Investigasi 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan setuju bahwa langkah-langkah 

yang dilakukan pemeriksa dalam melaksanakan audit investigasi adalah pra 

perencanaan, penelitian awal, perencanaan audit, pengumpulan, pengujian, 

analisis dan evaluasi bukti, pelaporan dan pengkomunikasin hasil audit, dan 

pengelolaan kertas kerja audit. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan A 

dan informan D sebagai berikut: 

“Iya. Ini semuanya he’eh. Ini prosedur baku. Jadi itu harus dilaksanakan. 

Dan dituangkan dikertas kerjanya. Ada bukti dokumentasi.” (Informan A) 

“Iya. Ini sudah menjadi pedoman kami itu.” (Informan D) 

Tanggapan dari ke 12 informan tentang langkah-langkah audit investigasi 

diperlihatkan pada Tabel 4.25. 
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Tabel 4.25 Langkah-Langkah Audit Investigasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pra Perencanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Penelitian Awal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Perencanaan Audit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pengumpulan, Pengujian, 

Analisis dan Evaluasi 
Bukti 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pelaporan dan 
Pengkomunikasian Hasil 

Audit 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pengelolaan Kertas Kerja 

Audit 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.3.11 Pengendalian Penugasan 

Pengendalian penugasan terdiri dari review berjenjang, review meeting, dan 

pembahasan intern. Informan D dan informan K berpendapat sebagai berikut: 

“Iya. Selalu kita laksanakan. Setiap kita di BPKP ini kalo kita melakukan 

audit investigasi, itu mesti melalui review berjenjang, review meeting dan 

pembahasan intern. Itu pasti. Review berjenjang itu artinya dari hasil tim, 

itu nanti di review oleh atasan, hasilnya direview oleh atasannya lagi. 

Karena atasan itu kan pengalaman lebih banyak ya. Review meeting, nah 

kita sering ketemu untuk diskusi. Misalnya tim mengalami hambatan, saya 

kok sulit untuk menemukan ini, nah mungkin dari yang lain bisa 

memberikan masukan, itu review meeting. Pembahasan intern, itu sama, 

pembahasan itu juga.” (Informan D) 

“Iya ini diperlukan. Karena dengan adanya review berjenjang, review 

meeting dan pembahasan intern nanti apa yang kurang di waktu 

pelaksanaan kan bisa untuk mengurangi risiko kesalahan laporan itu kecil 

ya.” (Informan K) 

Untuk selanjutnya respon dari seluruh informan tentang pengendalian penugasan 

dalam audit investigasi disajikan dalam Tabel 4.26. 
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Tabel 4.26 Pengendalian Penugasan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Review Berjenjang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Review Meeting √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Pembahasan Intern √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarka tabel di atas, seluruh informan setuju bahwa dalam melaksanakan 

audit investigasi, penting untuk melakukan pengendalian penugasan dengan 

melakukan review berjenjang, review meeting, dan pembahasan intern. 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk audit investigasi oleh BPKP, 

rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Rangkuman Frekuensi Audit Investigasi oleh BPKP 

Berdasarkan gambar di atas, tujuan audit investigasi yaitu untuk mengungkapkan 
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penugasan dan mitigasi risiko (AI5), pertimbangan profesional (AI6), penyusunan 
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perencanaan teknik yang efektif (AI8), bagian penting dalam audit investigasi, 

yait pengalaman, informasi dan wawancara (AI9), langkah-langkah audit 

investigasi (AI10), dan pengendalian penugasan (AI11) masing-masing memiliki 

frekuensi setuju sebanyak 12 dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju. 

4.3.2.4 Pengaduan (Whistle-blowing) 

4.3.2.4.1 Pemahaman Whistle-blowing 

Berikut Tabel 4.27 menggambarkan respon dari masing-masing informan tentang 

pemahaman terhadap whistle-blowing. 

Tabel 4.27 Pemahaman Whistle-blowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pengaduan Tindakan Fraud   √ √ √ √ √ √   √   √ √ 9 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 9 dari 12 informan sependapat bahwa whistle-blowing 

adalah kegiatan pengaduan yang dilakukan oleh seseorang yang mengatahui 

informasi adanya tindakan kecurangan (fraud). Hal ini dijelaskan oleh informan C 

dan informan E sebagai berikut: 

“Iya. Pemahaman saya ini kan kayak peniup peluit ya. Pemberi informasi 

adanya kejadian yang kayak menurut pemberi informasi ada kecurangan 

gitu kan.”(Informan C) 

“Whistle-blowing itu merupakan suatu cara atau suatu metode untuk 

mengungkapkan adanya fraud itu.”(Informan E) 

4.3.2.4.2 Pihak Pelapor (Whistle-blowing) 

Seluruh informan menyatakan setuju bahwa whistle-blower bisa berasal dari pihak 

internal dan pihak eksternal. Sebagai contoh informan E dan informan L 

menyatakan sebagai berikut: 
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“Iya. Kalau whistle-blower ya memang terutama ya pihak-pihak yang 

terkait itu. Artinya bisa dri sisi internalnya, bisa dari eksternalnya. Dari 

sisi internal berarti kan pegawai yang terlibat di institusi itu ya, berarti 

mereka paham yang dilakukan atau praktek-praktek yang terjadi di situ. 

Berarti kan mereka mengetahui praktek yang terjadi itu. Untuk pihak 

eksternal itu ya biasanya mereka yang berhubungan-berhubungan itu, 

apakah pelanggan-pelanggannya.”(Informan E) 

“Iya. Bisa internal dan eksternal.” (Informan L) 

Respon dari ke 12 informan tentang pihak pelapor diperlihatkan pada Tabel 4.28. 

Tabel 4.28 Pihak Pelapor (Whistle-blower) 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pihak Pelapor (Whistle-
blower) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.4.3 Pengaduan (Whistle-blowing) Bermanfaat dan Penting 

Informan I dan informan K menjelaskan sebagai berikut: 

“Ya saya kira sangat penting gitu. Karena apa ? kadangkala kalo hasil 

dari pengembangan temuan itu belum tentu ada ya tapi kalo orang-orang 

whistle-blowing itu kan orang-orang di sekitar kasus, itu lebih tahu 

biasanya dan mungkin dengan cara seperti ini semua kasus-kasus 

kecurangan itu akan lebih mudah diungkap.” (Informan I) 

“Kalo ini sangat penting dan bermanfaat mbak karena dengan adanya 

whistle-blowing ini kan jadi pemerintah tahu disamping mendeteksi di situ 

bener ada fraud atau tidak.”(Informan K) 

Tabel 4.29 menunjukkan tanggapan dari 12 informan tentang pengaduan (whistle-

blowing bermanfaat dan penting untuk sektor pemerintahan. 

Tabel 4.29 Pengaduan (Whistle-blowing) Bermanfaat dan Penting 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Pengaduan (Whistle-

blowing) Bermanfaat dan 
Penting 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan setuju 

bahwa whistle-blowing bermanfaat dan penting untuk sektor pemerintahan. 

4.3.2.4.4 Pengaduan (Whistle-blowing) Didorong Secara Internal 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa whistle-

blowing didorong secara internal oleh institusi pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh 

informan F dan informan G sebagai berikut: 

“Iya. Karena hampir semua kalo kita lihat websitenya hampir semua 

kemeterian/lembaga itu ada anunya pengaduan, apa namanya… pojok 

pengaduannya. Di pemda-pemda juga sekarang sudah mulai. Kalo di apa 

namanya… di kebumen dulu terkenal dengan waktu Bu Risti itu ya, 

“selamat pagi Bupati”, kalo di Klaten “Matur Ibu”, itu lewat bisa 

alamatnya twitter bisa, facebook bisa nah ya. Anunya seperti itu. Sudah 

cukup baik sih secara sistem.”(Informan F) 

“Iya. Salah satunya wbs ini. Jadi ee… ini kayaknya sudah hampir banyak 

yang menerapkan ya untuk wbs ini ya di penerapan. Nah di BPKP sendiri 

juga kita juga mendorong institusi-institusi lain untuk membangun ini. 

Selain kita membangun sendiri, kita juga mendorong pihak lain untuk 

membangun ini yaitu dengan tadi, denga pelatihan dengan bimbingan. 

Kita bimbing mereka untuk bisa paham wbs itu gitu.” (Informan G) 

Respon dari ke 12 informan tentang pengaduan (whistle-blowing) didorong 

secara internal digambarkan dalam Tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Pengaduan (Whistle-blowing) Didorong Secara Internal 

Indikator 
Informan Frekuen

si A B C D E F G H I J K L 

Pengaduan (Whistle-
blowing) Didorong Secara 

Internal 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.4.5 Memiliki Mekanisme Perlindungan 

Tabel 4.31 memperlihatkan respon dari  12 informan tentang institusi pemerintah 

memiliki mekanisme perlindungan terhadap pelapor. 
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Tabel 4. 31 Mekanisme Perlindungan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Mekanisme Perlindungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel  di atas, ke 12 informan menyatakan bahwa institusi pemerintah 

memiliki mekanisme perlindungan terhadap pelapor, seperti pendapat yang 

dinyatakan oleh informan I dan informan K, yaitu: 

“Iya. Itu kan ada namanya UU perlindungan saksi dan korban itu. Ya kira 

itu lah jadi salah satu pedomannya.”(Informan I) 

“Kalo perlindungan pastilah ini.”(Informan K) 

4.3.2.4.6 Memiliki Mekanisme Penghargaan 

Berdasarkan hasil wawancara, 9 dari 12 informan setuju bahwa institusi 

pemerintah memiliki mekanisme penghargaan dan 3 dari 12 informan menyatakan 

tidak setuju bahwa institusi pemerintah memiliki mekanisme penghargaan 

terhadap pelapor. Contoh informan yang menyatakan setuju yaitu informan B dan 

informan E, sebagai berikut: 

“Penghargaannya juga misalnya penghargaannya sudah… biasanya kalo 

penghargaan sih setelah sudah selesai, terbukti, laporan itu sudah jadi 

baru ada ininya. Seperti itu. Ada istilahnya mungkin tambahan apa yaa… 

apresiasi. Jadi untuk apresiasi dari kantor untuk kita itu ada juga. 

Penghargaan itu nah itu… Kalo di apa… biasanya sih kalo di kita sih 

masih… maksudnya tidak… tidak terwujud langsung dalam bentuk wujud 

fisik gitu yaa, cuman biasanya lebih ke penilaian.”(Informan B) 

“Nah ini kalo yang sudah menerapkan whistle-blowing mestinya ya ada. 

Karena di sistem whistle-blowing itu dia harus mengatur mengenai 

bagaimana memberikan penghargaan kepada pelapor, dan bagaimana 

agar pegawai ataupun internal ataupun eksternal itu mengungkapkan 

kondisi yang sebenarnya ya melaporkan adanya fraud yang terjadi di 

lingkungannya.”(Informan E) 
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Sedangkan informan yang menyatakan tidak setuju yaitu informan G dan 

informan L, sebagai berikut: 

“Kalo penghargaannya kami belum melihat secara ini ya penghargaan 

apa yang akan diberikan.” (Informan G) 

“Kalo untuk rewardnya itu saya gak menjumpai sih.”(Informan L) 

Tabel 4.32 memperlihatkan tanggapan dari ke 12 informan tentang institusi 

pemerintah memiliki mekanisme penghargaan terhadap pelapor. 

Tabel 4. 32 Mekanisme Penghargaan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Mekanisme 
Penghargaan 

√ √ √ √ √ √ X √ X √ √ X 
9 setuju 

3 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

4.3.2.4.7 Melaporkan Karyawan Tingkat Bawah 

Berikut Tabel 4.33 menunjukkan tanggap dari masing-masing informan tentang 

pelapor akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tingkat 

bawah. 

Tabel 4.33 Melaporkan Karyawan Tingkat Bawah 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Melaporkan Karyawan 

Tingkat Bawah 
√ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ 

10 setuju 

2 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah informan yang menyatakan setuju bahwa 

pelapor akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tingkat 

bawah adalah sebanyak 10 orang dan jumlah informan yang menyatakan tidak 

setuju terhadap pernyataan tersebut adalah sebanyak 2 orang. Informan C dan 
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informan D merupakan contoh informan yang setuju. Keduanya berpendapat 

bahwa: 

“Kalo memang mereka semangatnya membangun yang baik ya tetap 

seperti itu ya.” (Informan C) 

“Iya, saya kira semuanya bisa melapor  siapa saja kan. Itu bebas kok. 

Sepanjang ada mekanisme perlindungan, dan ada masalah.”(Informan D) 

Sedangkan informan F dan informan I merupakan informan yang menyatakan 

tidak setuju. Keduanya menjelaskan bahwa: 

“Kalo karyawan tingkah bawah itu kecil kalo menurut saya. Kecil 

kemungkinannya. Karena biasanya yang dilakukan oleh orang bawah itu 

dari sisi… tadi kan ada 5W 2H kan, nah how muchnya itu biasanya kecil. 

Argumentasinya sih itu. Gak menarik. Dan kalo how muchnya itu 

kemungkinan kecil, juga gak perlu ditangani dengan audit yang biayanya 

mahal kan.”(Informan F) 

“Ya menurut saya lucu lah. Itu kewenangan dia, mestinya dia harus 

menetapkan sanksi hukuman itu kan dia. Sebagai yang punya kewenangan 

kan gak perlu dia whistle-blowing. Whistle-blowing itu kan persoalannya 

karena dia gak punya kewenangan kan gitu. Kalo dia punya kewenangan 

ya langsung aja dia lakukanlah hukuman disiplin kan gitu. Luculah kalo 

anak buahnya. Harusnya kan dia pecat kan bisa. Kalo tingkat bawah gak 

usah, gak perlu.”(Informan I) 

4.3.2.4.8 Melaporkan Karyawan Manajemen Menengah 

Dua belas (12) informan setuju bahwa pelapor (whistle-blower) akan melaporkan 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan manajemen menengah. Sebagai 

contoh informan G dan informan I menyatakan sebagai berikut: 

“Iya. Harusnya kita berani melapor semua. Gitu ya. bawah, menengah 

maupun yang senior kita harus berani. Ya itu syaratnya tadi. Syaratnya 

tadi bahwa di mekanisme perlindungan dan penghargaan tadi betul-betul 

dijalankan.”(Informan G) 

“Ya saya kira kalo di atas dia, kalo menengah, senior saya kira bisa 

terjadilah ya.”(Informan I) 
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Berikut Tabel 4.34 menunjukkan masing-masing respon dari ke 12 informan 

tentang pelapor (whistle-blower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan manajemen menengah. 

Tabel 4.34 Melaporkan Karyawan Manajemen Menengah 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Melaporkan Karyawan 

Manajemen Menengah 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.4.9 Melaporkan Karyawan Manajemen Senior 

Berdasarkan hasil wawancara, ke 12 informan setuju bahwa pelapor (whistle-

blower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan manajemen 

senior. Contoh informan yang menyatakan setuju adalah informan C dan informan 

G. Kedua informan tersebut menjelaskan bahwa: 

“Iya tadi saya jelaskan ini bisa semua. Tapi kebanyakan dari tingkat 

bawah melaporkan bos-bosnya itu.”(Informan C) 

“Iya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa harusnya kita berani 

melaporkan semua, mau itu bawah, menengah ataupun senior.”(Informan 

G) 

Tabel 4.35 berikut menyajikan jawaban ke 12 informan tentang pelapor (whistle-

blower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan manajemen 

senior. 

Tabel 4.35 Melaporkan Karyawan Manajemen Senior 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Melaporkan Karyawan 

Manajemen Senior 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 
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4.3.2.4.10 Melaporkan Karyawan Teman Dekat 

Berikut Tabel 4.36 menunjukkan jawaban dari masing-masing informan tentang 

pelapor (whistle-blower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan yang dianggap teman dekat. 

Tabel 4.36 Melaporkan Karyawan Teman Dekat 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Melaporkan Karyawan 

Teman Dekat 
√ √ X √ √ X √ √ √ X √ √ 

9 setuju 

3 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 9 dari 12 informan menyatakan sependapat bahwa 

pelapor (whistle-blower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan yang dianggap teman dekat dan 3 dari 12 informan menyatakan tidak 

sependapat bahwa pelapor (whistle-blower) akan melaporkan pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan yang dianggap teman dekat. Sebagai contoh informan 

yang menyatakan setujuh adalah informan B dan informan K, yaitu: 

“Walaupun kecil, ada juga. Jadi walaupun persentasenya kecil yaa… 

tetap ada juga sih. Jadi, alasannya sih biasanya yaa… apa… udah 

dianggap teman dekat, gak mau nanti temannya makin terjerumus, itu kan 

biasanya seperti itu.”(Informan B) 

“Bisa juga mbak. He’e. karena kalo memang ada 

pelanggaran.”(Informan K) 

Sedangkan contoh informan yang menyatakan tidak setuju adalah informan C dan 

informan J, yaitu: 

“Biasanya kalo memang dia mengedepankan kepentingan atau mungkin 

tujuan baiknya ya pasti akan melaporkan, tapi kalo kejadiannya biasanya 

kalo teman dekat agak gimana yaa… subjektivitasnya manusia itu kadang 

kalo teman itu biasanya, mungkin kalopun dia melakukan action biasanya 

pasti dikasih tau, mungkin dinasehati gitu ya. Ah jangan lah gitu. 

Biasanya gak langsung dilaporkan gitu kan apalagi teman dekat itu. Tapi 

kalo mungkin udah berapa kali diingetin. Tapi ya bisa juga sih ini. Tapi 
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biasanya teman dekat itu. Biasanya nanti kalo kecenderungannya gitu 

secara umum. Akan beda kalo subjektif ya. Sekarang kalo misalkan saya 

melakukan ada tindakan, orang yang melakukan pasti… wah jahat banget 

gitu kan. Tapi kalo yang melakukan mungkin masih saudara sendiri, 

kesannya ada kayak permakluman, ada bedalah kebenciannya itu beda. 

Gitu loh mbak, makanya kadang-kadang itu subjektif, manusianya masih 

ada.”(Informan C) 

“Jarang ya kalo ini. ya kan saling melindungi kalo dirasa teman dekat 

kan. Ini enggak ini kalo menurut saya.”(Informan J) 

4.3.2.4.11 Melapor ke Pihak Internal (Manajemen Senior) 

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 9 dari 12 informan setuju bahwa pelapor 

(whistle-blowing) akan memberikan laporan whistle-blowing kepada pihak 

internal seperti manajemen senior. Sebagai contoh informan B dan informan J 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Hmm… bisa juga. Kalo misalnya dia… dalam artian dia bingung yaa 

kemana dia harus ini… biasanya dia cari yang… biasanya di manajemen 

senior yang tidak… tidak… sebidang. Misalnya kalo di kita misalnya 

bidang A, jadi mungkin dia ngelaporin ke sebelah, manajemen bidang B, 

istilahnya curhatnya kesana.” (Informan B) 

“Iya. Contohnya ke kepala kantor ya.” (Informan J) 

Kemudian 3 dari 12 informan menyatakan tidak sependapat bahwa pelapor 

(whistle-blowing) akan memberikan laporan whistle-blowing kepada pihak 

internal seperti manajemen senior. Contohnya informan D dan informan F 

menyatakan sebagai berikut: 

“Enggak saya kira loh. Kalo gitu berarti identitas jadi nganu, ketahuan 

kalo gitu. Kan kalo memang sudah ada mekanisme saluran gitu ya dia 

cukup melaporkan melalui itu, ke saluran itu. Nah ya artinya itulah. Nanti 

dia merasa kalo dia melaporkan itu, dia merasa terjaga, merasa 

terlindungi, merasa dirahasiakan dan itu yang dia inginkan kan 

sebetulnya. Kalo dia melaporkan ke pihak manajemen senior, berarti itu 

dikatehui ya oo itu melapor gitu kan. Itu ada sesuatu yang nanti tidak pas 

gitu loh. Kan adanya whistle-blowing kan itu, menyediakan saluran 

sebebas-bebasnya dengan tidak diketahui identitas sehingga orang bebas 

menyatakan pendapat gimana gitu.”(Informan D) 
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“Belum tentu Iya, ini juga tergantung sistem yang dibangun. Ketika sistem 

yang dibangun itu memberikan rasa aman kepasa seorang whistle-blower 

atau seorang pelapor, dia akan mau melaporkan kepada 

internal.”(Informan F) 

Tabel 4.37 menggambarkan jawaban dari 12 informan tentang pelapor (whistle-

blowing) akan memberikan laporan whistle-blowing kepada pihak internal seperti 

manajemen senior. 

Tabel 4.37 Melapor ke Pihak Internal (Manajemen Senior) 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Melapor ke Pihak 

Internal (Manajemen 

Senior) 

√ √ X X √ X √ √ √ √ √ √ 
9 setuju 

3 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

4.3.2.4.12 Melapor ke Pihak Eksternal (Media) 

Berikut Tabel 4.38 menunjukkan respon dari masing-masing informan tentang 

pelapor (whistle-blowing) akan memberikan laporan whistle-blowing kepada 

pihak eksternal seperti media. 

Tabel 4.38 Melapor ke Pihak Eksternal (Media) 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Melapor ke Pihak 
Eksternal (Media) 

√ √ √ √ √ √ X X √ X √ X 
8 setuju 

4 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 8 dari 12 informan setuju bahwa pelapor (whistle-

blowing) akan memberikan laporan whistle-blowing kepada pihak eksternal 

seperti media dan 4 dari 12 informan tidak setuju bahwa pelapor (whistle-blowing) 

akan memberikan laporan whistle-blowing kepada pihak eksternal seperti media. 
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Contoh informan yang menyatakan setuju adalah informan C dan informan D. 

Pernyataan dari kedua informan tersebut adalah sebagai berikut: 

“Iya. Mereka sekarang gak enggan-enggan langsung ke media. Kadang 

media cetak kadang-kadang langsung memberitakan.”(Informan C) 

“Ya bisa saja. Misalnya kalo dia sudah melapor tapi lama gak ada tindak 

lanjutnya, merasa jengkel kan, kemudian ya ke media aja biar nanti 

tersebar.”(Informan D) 

Sedangkan contoh informan yang menyatakan tidak setuju adalah informan J dan 

informan L, sebagai berikut: 

“Ini enggak bisa mbak. Kami gak boleh ke media.”(Informan J) 

“Nah ini tergantung sih ya. karena kalo sudah berbicara media maka di 

situ nama baik organisasi. Kalo dia sampai mencuat ke luar maka itu 

sangat berisiko bagi organisasi dan menjadikan kayak… itu taruhan 

namanya ya. Kalo saya orang internal maka seharusnya hal ini tidak 

dilakukan.”(Informan L) 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk pengaduan (whistle-blowing), 

rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Rangkuman Frekuensi Pengaduan (Whistle-blowing) 
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Berdasarkan gambar di atas, indikator pihak pelapor whistle-blowing (WB2), 

whistle-blowing bermanfaat dan penting (WB3), whistle-blowing didorong secara 

internal (WB4), mekanisme perlindungan (WB5), melaporkan karyawan 

manajemen menengah (WB8), dan melaporkan karyawan manajemen senior 

(WB9) memiliki frekuensi setuju sebanyak 12 dan tidak memiliki frekuensi tidak 

setuju. Indikator pemahaman whistle-blowing sebagai pengaduan tindakan fraud 

(WB1) memiliki frekuensi setuju sebanyak 9 dan tidak memiliki frekuensi tidak 

setuju.  

Selanjutnya indikator mekanisme penghargaan (WB6), melaporkan karyawan 

yang dianggap teman dekat (WB10), melapor ke pihak internal seperti manajemen 

senior (WB11), masing-masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 9 dan 

frekuensi tidak setuju sebanyak 3. Sedangkan indikator melaporkan karyawan 

tingkat bawah (WB7), dan melapor ke pihak eksternal seperti media (WB12) 

masing-masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 10 dan 8, dan frekuensi tidak 

setuju sebanyak 2 dan 4. 

4.3.2.5 Pengaruh Whistle-blowing Terhadap Audit Forensik 

4.3.2.5.1 Menelaah dan Mengkonfirmasi Informasi dari Pengaduan (Whistle-

blowing) 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan setuju bahwa untuk mendapatkan 

hasil audit forensik yang baik, perlu untuk menelaah dan mengkonfirmasi 

informasi yang berasal dari pengaduan (whistle-blowing). Contoh dari pernyataan 

setuju tersebut disampaikan oleh informan C dan informan F sebagai berikut: 
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“Iya. Iya mbak. Menalaah penting untuk mendapatkan hasil. Kami mesti 

telaah dulu yang hal seperti itu. Jadi, kalo yang bentuknya surat 

pengaduan tadi kan kita telaah juga. Memenuhi unsur-unsur kecukupan 

informasi, kemudian pelapornya jelas, apa sudah menyangkut,”(Informan 

C) 

“Iya. Ini sering kali kalo kita mendapat surat pengaduan, kita melakukan 

penelaahan, kalo pelapornya jelas itu kita telepon, kita suruh ke sini. Kalo 

mereka bukti-bukti apa, kita minta.”(Informan F) 

Respon dari masing-masing informan tentang perlu untuk menelaah dan 

mengkonfirmasi informasi yang berasal dari pengaduan (whistle-blowing) 

ditunjukkan pada Tabel 4.39. 

4. 39 Menelaah dan Mengkonfirmasi Informasi Whistle-blowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Menelaah dan 

Mengkonfirmasi Informasi 
Whistle-blowing 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.5.2 Membantu Pelaksanaan Audit Forensik 

Sebelas (11) dari dua belas (12) informan sependapat bahwa dengan adanya 

whistle-blowing dapat membantu proses pelaksanaan audit forensik. Pernyataan 

sependapat tersebut dijelaskan oleh informan B dan informan E sebagai berikut: 

“Sangat membantu. Terutama kan di… misalnya kita stak yaa di satu… 

satu… ada satu fraud nih, nah untuk mencari informasi itu yang lain 

sudah… sudah menutup. Nah biasanya sih pelapor whistle-blowing ini 

biasanya dia punya informasi yang bisa digalih. Jadi, nih misalnya 

manajemen menutupi ini pak, ini gimana ? harus dapat informasi dari 

siapa-siapa ? dia punya… istilahnya ada informasi-informasi yang dia 

bisa berikan untuk membantu kelancaran audit forensik.”(Informan B) 

“Ya. Jadi whistle-blowing itu kan sudah memberikan informasi indikasi 

adanya fraud. Nah itu tentu harus berangkat dari situ untuk bisa 

membuktikan apakah fraud memang benar-benar terjadi.”(Informan E) 
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Sedangkan 1 informan di antara 12 informan, yaitu informan A menyatakan tidak 

sependapat. Informan A berpendapat sebagai berikut: 

“Hanya bisa proses awalnya aja yaa. Kalo udah pelaksanaan auditnya 

yaa udah dari auditor sendiri tuh yang mencari ee… fakta-faktanya 

seperti apa.”(Informan A) 

Tabel 4.40 menunjukkan jawaban dari 12 informan tentang whistle-blowing dapat 

membantu proses pelaksanaan audit forensik. 

Tabel 4.40 Membantu Pelaksanaan Audit Forensik 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Membantu Pelaksanaan 

Audit Forensik 
X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 setuju 

1 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk whistle-blowing terhadap audit 

forensik, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam 

dalam Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Rangkuman Frekuensi Whistle-blowing Terhadap Audit Forensik 
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Berdasarkan gambar di atas, indikator penelaahan dan konfirmasi informasi 

whistle-blowing untuk hasil audit forensik yang baik memiliki jumlah frekuensi 

setuju sebanyak 12 dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju, sedangkan indikator 

whistle-blowing dapat membantu pelaksanaan audit forensik memiliki jumlah 

frekuensi setuju sebanyak 11 dan jumlah frekuensi tidak setuju sebanyak 1. 

4.3.2.6 Pengaruh Whistle-blowing Terhadap Audit Investigasi 

4.3.2.6.1 Menelaah Informasi dari Pengaduan (Whistle-blowing) 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan sependapat bahwa untuk 

mendapatkan hasil audit investigasi yang baik, perlu dilakukan penelaahan 

terhadap informasi yang berasal dari pengaduan (whistle-blowing). Seperti yang 

dinyatakan oleh informan C dan informan L sebagai berikut: 

“Iya mbak. Ini tentunya apalagi kalo informasi itu betul-betul menyangkut 

fakta yang terjadi, kemudian semakin lengkap, sehingga kayak yang 

dibutuhkan seperti siapa, kejadiannya dimana, kemudian data-datanya 

sudah lengkap, penanggung jawabnya. Misalkan dari informasi itu bisa 

kita telaah, kemudian unsur-unsurnya bisa memenuhi unsur-unsur yang 

kita butuhkan malah lebih bagus.”(Informan C) 

“Iya. Jadi informasi yang disampaikan oleh si pelapor tetap kita harus 

lakukan telaah dan itu malah bukan cuman informasi, malah mungkin bisa 

jadi ini sebagai informasi yang mendasar. Dari dasar pelapor itu 

kemudian kita lakukan telaah melalui bukti-bukti awal dan bisa jadi itu 

malah sebagai informasi yang mendasar.”(Informan L) 

Berikut Tabel 4.41 memperlihatkan masing-masing tanggapan dari setiap 

informan tentang perlu dilakukan penelaahan terhadap informasi yang berasal dari 

pengaduan (whistle-blowing). 
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Tabel 4.41 Menelaah Informasi Whistle-blowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Menelaah Informasi 
Whistle-blowing 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.6.2 Peran Whistle-blowing yang Semakin Meningkat 

Sebelas (11) dari dua belas (12) informan setuju bahwa peran whistle-blowing 

yang semakin meningkat dapat membantu audit investigasi menjadi lebih baik. 

Hal ini dijelaskan oleh informan G dan informan K sebagai berikut: 

“Ya kalo wbs ini informasinya betul-betul akurat kan pasti sudah 

memberikan langkah awal ya untuk melakukan audit dengan baik itu. 

Artinya menetapkan sasaran ruang lingkupnya pasti gak akan jauh-jauh 

meleset lah kalo informasinya benar gitu.”(Informan G) 

“Asal diikuti dengan data yang benar, bisa.”(Informan K) 

Berbeda dengan ke 11 informan, informan E tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Informan E menjelaskan bahwa: 

“Sebetulnya memang kalo whistle-blowing itu semakin meningkat ya 

bukan dapat membantu audit investigasi menjadi lebih baik ya. Memang 

kan informasi awal dari whistle-blowing itu tapi semua bukti dari proses 

audit itulah yang bisa menentukan kesimpulannya nanti seperti apa. 

Apakah di whistle-blowing berfungsi atau tidaknya kan masih ada jalan, 

masih ada hal yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa itu benar-benr 

terjadi gitu. Dalam arti ya semua bukti itu harus diperoleh, artinya 

dengan sistem whistle-blowingnya itu ya memandu kira-kira apa sih bukti-

bukti yang kita perlukan untuk membuktikan adanya fraud itu.  Bisa 

dikatakan lebih baik itu ya pada saat pelaksanaan auditnya. Whistle-

blowing itu hanya memandu saja.”(Informan E) 

Respon dari 12 informan tentang peran whistle-blowing yang semakin meningkat 

dapat membantu audit investigasi menjadi lebih baik disajikan pada Tabel 4.42. 
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Tabel 4.42 Peran Whistle-blowing yang Semakin Meningkat 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Peran Whistle-blowing 
yang Semakin 

Meningkat 

√ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 
11 setuju 

1 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk whistle-blowing terhadap audit 

investigasi, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam 

Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Rangkuman Whistle-blowing Terhadap Audit Investigasi 
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4.3.2.7 Pengaruh Audit Forensik Terhadap Deteksi Fraud 

4.3.2.7.1 Metode yang Tepat 

Berdasarkan hasil wawancara, 10 dari 12 informan sependapat bahwa audit 

forensik dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi fraud. 

Informan B dan informan H berpendapat sebagi berikut: 

“Bisa diterapkan. Maksudnya audit forensik dapat dijadikan metode yang 

tepat untuk mendeteksi fraud yaa.”(Informan B) 

“Dapat sekali ya. itu dapat sekali untuk mendeteksi fraud, apalagi kan 

kita sudah menyangkut ke bukti kan, atau mungkin analisa, atau bukti 

dokumen ya.”(Informan H) 

Sedangkan 2 dari 12 informan yaitu informan E dan informan I menyatakan tidak 

sependapat bahwa audit forensik merupakan metode yang tepat untuk mendeteksi 

fraud. Kedua informan tersebut menyatakan bahwa: 

“Kalo audit forensik itu kan untuk membuktikan adanya fraud, 

membuktikan bahwa fraud memang telah terjadi. Jadi bukan hanya 

mendeteksi, tapi sudah membuktikan bahwa itu terjadi gitu loh. Audit 

forensik itu ditujukan untuk membuktikan adanya fraud, bukan 

mendeteksi.”(Informan E) 

“Audit forensik itu bukan untuk mendeteksi fraud ya.”(Informan I) 

Tabel 4.43 menunjukkan respon dari masing-masing informan tentang audit 

forensik dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk mendeteksi fraud. 

4.43 Metode yang Tepat untuk Mendeteksi Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Metode yang Tepat 
untuk Mendeteksi 

Fraud 

√ √ √ √ X √ √ √ X √ √ √ 
10 setuju 

2 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 
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4.3.2.7.2 Mendeteksi Fraud Lebih Cepat 

Tabel 4.44 menyajikan jawaban dari 12 informan tentang audit forensik dapat 

menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat. 

Tabel 4.44 Mendeteksi Fraud Lebih Cepat 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Mendeteksi Fraud 
Lebih Cepat 

√ √ √ √ X X √ √ X √ √ √ 
9 setuju 

3 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 9 dari 12 informan setuju bahwa audit 

forensik dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat. Hal ini 

dinyatakan oleh informan C dan informan H sebagai berikut: 

“Ya ini tergantung sama… kalo yang jelas kalo kecukupan bukti sudah 

siap, cepat gitu ya.”(Informan C) 

“Bisa lebih cepat karena kita udah turun ke bukti, udah sebabnya apa, 

udah modus operandinya apa, jadi kita masih udah tidak ngarang lagi. 

Udah ketemu orang-orangnya yang tersangkut atau orang yang terkait 

atau yang punya informasi tentang penyelewengan itu.”(Informan H) 

Kemudian 3 dari 12 informan tidak setuju bahwa audit forensik dapat menjamin 

proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat. Hal ini disampaikan pula oleh 

informan E dan informan I sebagai berikut: 

“Nah itu tadi. Kalo namanya mendeteksi, tidak perlu audit forensik. Tapi 

kalo untuk membuktikan adanya fraud, nah baru itu. Audit forensik gitu. 

Jadi apa namanya… apa ya istilahnya… kalo namanya mendeteksi itu kan 

hanya apa namanya… hanya mengenali ya, oh di sini ada fraud, oh di sini 

tidak ada fraud dan sebagainya seperti itu. Audit forensik itu sebenarnya 

bukan ditujukan untuk itu. Tapi ditujukan untuk membuktikan adanya 

fraud.”(Informan E) 

“Jadi deteksi fraud itu dilakukan sebelum melaksanakan audit. Nah ini 

tidak tepat juga. Karena yang namanya deteksi itu kan dalam rangka kita 

supaya ditingkatkan jadi audit, kan gitu.”(Informan I) 
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4.3.2.7.3 Mencegah Fraud di Masa Depan 

Tujuh (7) dari dua belas (12) informan sependapat bahwa pelaksanaan audit 

forensik untuk mendeteksi fraud dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan. 

Sedangkan 5 dari 12 informan menyatakan tidak sependapat. Informan E dan 

informan G contoh informan yang menyatakan setuju. Keduanya berpendapat 

bahwa: 

“Audit forensik itu kan ee… hasilnya adalah bisa membuktikan adanya 

fraud. Kalau misalnya bisa terbukti bahwa terjadi fraud, tentu pihak yang 

berwenang itu melakukan upaya-upaya ataupun sanksi dan sebagainya. 

Nah diharapkan memang dengan adanya sanksi yang diberlakukan 

kepada pelaku fraud itu bisa mencegah kejadian fraud di masa yang akan 

datang gitu.”(Informan E) 

“Iya harusnya iya. Karena beberapa hal bisa kita ungkap dalam audit 

forensik, harusnya menjadi perhatian semua pihak ya hingga artinya agar 

tidak terulang gitu ya. Dan di sana juga dengan audit forensik kan juga 

ada unsur shock terapy ya bagi pihak lain yang ya coba-coba melakukan 

fraud. Gitu ya. ini sebenarnya bisa mencegah.”(Informan G) 

Kemudian contoh informan yang menyatakan tidak setuju adalah informan A dan 

informan D. Keduanya menyatakan sebagai berikut: 

“Penanganan kasus korupsi di Indonesia udah dari tahun berapa ?... 

sampai sekarang juga kejadiannya itu itu terus. Jadi kayak semacam gak 

ada efek jerah bagi ee… orang lain dalam apa… berpikir-pikir dalam 

apa… melakukan fraud.”(Informan A) 

“Fraud itu macam-macam pengaruhnya ya, bukan hanya masalah audit 

forensik ya. Tapi kembali kepada tekanan, itu masalah. Maksud saya 

begini, kalo ada suatu kasus, sudah di audit forensik kemudian bisa 

terbukti fraud nya  kemudian orangnya diproses, belum tentu orang lain 

gak berani melakukan macam-macam begitu lah. Ada kemungkinan tidak 

mencegah. Hanya efek jera. Jadi kan efek jera, kembali kepada prakteknya 

sekarang ini, OTT dimana-mana efek jeranya kan gak ada. Jadi akhirnya 

yang harus kita perhatikan memang ya tiga pilar tadi yang harus 

dikondisikan jangan sampai terjadi tiga pilar itu. Itu caranya gimana itu 

memang gak gampang itu mbak. Tapi kalo sekedar audit forensik juga ya 

mbak, OTT gitu aja enggak. Belum bisa… sampai sekarang saya belum 

melihat lah itu bisa mencegah bisa terjadinya fraud. Untuk mengulangi 
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lagi atau orang lain berbuat semacam itu gak akan, gak bisa kayaknya. 

Kalau untuk audit forensiknya saja ya.”(Informan D) 

Berikut Tabel 4.45 menggambarkan respon dari 12 informan tentang pelaksanaan 

audit forensik untuk mendeteksi fraud dapat mencegah terjadinya fraud di masa 

depan. 

Tabel 4.45 Mencegah Fraud di Masa Depan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Mencegah Fraud di 

Masa Depan 
X √ X X √ √ √ √ X √ √ X 

7 setuju 

5 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk audit forensik terhadap deteksi 

fraud, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam 

Gambar 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Rangkuman Frekuensi Audit Forensik Terhadap Deteksi Fraud 
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Berdasarkan gambar di atas, indikator audit forensik dapat dijadikan metode yang 

tepat untuk mendeteksi fraud , audit forensik dapat menjamin pendeteksian fraud 

menjadi lebih cepat , dan audit forensik mencegah fraud di masa depan masing-

masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 10, 9, dan 7, sedangkan frekuensi 

tidak setuju sebanyak 2, 3, dan 5. 

4.3.2.8 Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Deteksi Fraud 

4.3.2.8.1 Metode yang efektif 

Tabel 4.46 memperlihatkan jawaban dari masing-masing informan tentang audit 

investigasi merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi fraud. 

Tabel 4.46 Metode yang Efektif untuk Mendeteksi Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Metode yang Efektif 

untuk Mendeteksi 

Fraud 

√ √ √ √ X √ √ √ X √ √ √ 
10 setuju 

2 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 10 dari 12 informan sependapat bahwa audit 

investigasi merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi fraud. Hal ini 

disampaikan oleh informan G dan informan J sebagai berikut: 

“Bisa untuk mendeteksi fraud. Tapi AInya sendiri sebenarnya kan sudah 

tidak hanya mendeteksi tetapi sudah betul-betul mengungkap gitu ya. 

artinya yang lebih besar lagi lah.”(Informan G) 

“Dalam proses penyelidikan, iya.”(Informan J) 

Sedangkan sebanyak dua informan menyatakan tidak sependapat bahwa audit 

investigasi merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi fraud, seperti salah 

satu jawaban yang disampaikan oleh informan E sebagai berikut: 

“Audit investigasi ataupun audit forensik itu bukan untuk mendeteksi tapi 

untuk membuktikan adanya fraud.”(Informan E) 
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4.3.2.8.2 Mendeteksi Fraud Lebih Cepat 

Jawaban dari masing-masing informan ditunjukkan dalam Tabel 4.47 yang 

menyajikan tentang audit investigasi dapat menjamin proses pendeteksian fraud 

menjadi lebih cepat. 

Tabel 4.47 Mendeteksi Fraud Lebih Cepat 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Mendeteksi Fraud 

Lebih Cepat 
√ √ √ √ X X √ √ X √ √ √ 

9 setuju 

3 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 9 dari 12 informan 

menyatakan setuju bahwa audit investigasi dapat menjamin proses pendeteksian 

fraud menjadi lebih cepat. Sedangkan 3 dari 12 informan tidak setuju bahwa audit 

investigasi dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih cepat. 

Sebagai contoh pernyataan setuju disampaikan oleh informan D dan informan K 

sebagai berikut: 

“Kalo lebih cepat iya.”(Informan D) 

“Iya. sama seperti audit forensik tadi. tergantung dengan datanya. kalo 

datanya cepat ya proses audit investigasi juga akan lebih 

cepat.”(Informan K) 

Sedangkan pernyataan tidak setuju disampaikan oleh informan E dan informan F 

sebagai berikut: 

“Ya kalo untuk mendeteksi enggak hehe… tapi kalo untuk membuktikan 

iya.”(Informan E) 

“Belum tentu.”(Informan F) 
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4.3.2.8.3 Mencegah Fraud di Masa Depan 

Delapan (8) dari dua belas (12) informan sependapat bahwa audit investigasi 

dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan. Hal ini dijelaskan oleh informan 

E dan informan J sebagai berikut: 

“Kalo audit investigasi misalkan kecurangan itu benar terbukti bahwa dia 

melakukan tindakan kecurangan, itu dapat mencegah fraud di masa 

depan. Iya. Tapi tentu harus diikuti dengan sanksi dan sebagainya itu. 

Untuk menimbulkan efek jeranya supaya tidak dilakukan lagi.”(Informan 

E) 

“Ya sama seperti audit forensik tadi ya. memberikan shock terapy. Secara 

tidak langsung iya.”(Informan J) 

Selanjutnya 4 dari 12 informan menyatakan tidak sependapat bahwa audit 

investigasi dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan. Hal ini disampaikan 

juga oleh informan C dan informan D sebagai berikut: 

“Kalo memang ada investigasi atas satu kasus, karena memang bisa 

terjadi sekarang bisa terjadi, besok terjadi. Untuk mendeteksi yang 

selanjutnya kita gak yakin apakah dia langsung berhenti, tahun depan gak 

ya. Kita tidak bisa mengukur ya. Cuma paling gak dari efek jeranya itu 

kalo menjadi kasus berarti apa namanya… berhati-hati gitu bisa. Tapi 

kalo mencegah terjadinya ke depan tidak.”(Informan C) 

“Nah ini yang saya katakan tadi, kalau hanya audit saja, audit, audit ya 

belum tentu. Harus yang tadi yang bawah tadi, dasar yang menyebabkan 

orang melakukan fraud tadi kan yang harus kita benahi.”(Informan D) 

Berikut Tabel 4.48 memperlihatkan tanggapan dari ke 12 informan tentang audit 

investigasi dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan. 

Tabel 4.48 Mencegah Fraud di Masa Depan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Mencegah Fraud di 

Masa Depan 
√ √ X X √ √ √ √ X √ √ X 

8 setuju 

4 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 
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 Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk audit investigasi terhadap deteksi 

fraud, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan pada Gambar 

4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Rangkuman Frekuensi Audit Investigasi Terhadap Deteksi Fraud 

Berdasarkan gambar di atas, indikator audit investigasi dapat dijadikan metode 

yang efektif untuk mendeteksi fraud, audit investigasi dapat menjamin 

pendeteksian fraud menjadi lebih cepat, dan audit investigasi dapat mencegah 

fraud di masa depan masing-masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 10, 9, 

dan 8, sedangkan frekuensi tidak setuju sebanyak 2, 3, dan 4. 
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4.3.2.9 Pengaruh Whistle-blowing Terhadap Deteksi Fraud 

4.3.2.9.1 Upaya Untuk Mendeteksi Fraud 

Tabel 4.49 menggambarkan respon dari ke 12 informan tentang whistle-blowing 

mempunyai peran sebagai upaya untuk mendeteksi fraud. 

Tabel 4.49 Upaya Untuk Mendeteksi Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Upaya Untuk Mendeteksi 

Fraud 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh informan sependapat bahwa whistle-blowing 

mempunyai peran sebagai upaya untuk mendeteksi fraud. Sebagai contoh 

informan D dan informan E menyatakan sebagai berikut: 

“Saya kira iya. Karena salah satu itu kan apa ya… audit forensik atau 

audit investigasi itu kan bisa dari beberapa sumber ya. Pertama dari 

permintaan tadi APH, permintaan dari instansi yang memang ingin… 

saya tuh kerja saya tuh benar apa enggak gitu kan, bisa juga dari 

pengembangan audit regular, tapi juga bisa juga dari pengaduan. Nah 

pengaduan ini lah sebagai peranan untuk mendeteksi fraud gitu. Dengan 

adanya pengaduan itu beberapa fraud otomatis terinformasikan gitu. Kalo 

tidak ada layanan semacam itu, banyak sekali fraud-fraud yang tidak 

terdeteksi gitu.”(Informan D) 

“Whistle-blowing itu salah satu  cara untuk mendeteksi fraud atau 

memunculkan sebetulnya terjadi fraud di satu proses ya untuk kegiatan 

dan sebagainya.”(Informan E) 

4.3.2.9.2 Meningkatkan Sistem Deteksi Fraud Melalui Whistle-blowing 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan setuju bahwa memaksimalkan 

whistle-blowing, sosialisasi whistle-blowing, meningkatkan perlindungan terhadap 

whistle-blower, dan memberikan penghargaan kepada whistle-blower merupakan 

cara yang dapat meningkatkan sistem deteksi fraud. Sedangkan membayar 

whistle-blower bukan merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan sistem 
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deteksi fraud. Hal ini dinyatakan oleh informan A dan informan C sebagai 

berikut: 

“Kelima-lima ini bisa untuk meningkatkan ini…  sistem deteksi. 

Membayar whistle-blower, nah itu yang he’eh… itu malah nanti lebih 

mengada-ada, fitnah nanti.”(Informan A) 

“Memaksimalkan saya kira iya sependapat. Yang udah jalan itu 

ditingkatkan lagi. Kemudian membayar ini sih saya kurang itu ya. Nanti 

kalo jadi orang nyari-nyari wah seolah-olah karena dibayar gitukan. 

Dibayar kemudian istilahnya nanti saya bayar… sepertinya. Sosialisasi 

saya sependapat. Jadi perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat 

bahwa mekanisme itu berjalan, mereka juga bisa melaporkan kalo ada 

penyimpangan. Kemudian meningkatkan perlindungan. Ini juga penting 

ini karena pasti dia akan menjadi pihak yang gak enak ketika dia 

melaporkan di ini, karena di kita itu menjadikannya penyakit, padahalkan 

mestinya positif ya. Kemudian memberikan penghargaan, ini sih perlu apa 

tidak tapi ya mereka melaporkan biasanya dengan niatan mungkin ya 

pengennya baik, karena pengennya baik dia melaporkan.”(Informan C) 

Tabel 4.50 menunjukkan respon dari 12 informan tentang meningkatkan sistem 

deteksi fraud melalui whistle-blowing. 

Tabel 4.50 Meningkatkan Sistem Deteksi Fraud Melalui Whistle-blowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Memaksimalkan Whistle-

blowing 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Membayar Whistle-
blower 

X X X X X X X X X X X X - 

Sosialisasi Whistle-
blowing 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Meningkatkan 

Perlindungan Terhadap 
Whistle-blower 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

Memberikan 

Penghargaan Kepada 
Whistle-blower 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 
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4.3.2.9.3 Berdampak Menurunkan Angka Fraud 

Tabel 4.51 menyajikan jawaban dari ke 12 informan tentang penerapan whistle-

blowing memiliki dampak pada menurunnya angka fraud. 

Tabel 4.51 Berdampak Pada Menurunnya Angka Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Berdampak Pada 
Menurunnya Angka 

Fraud 

√ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ 
10 setuju 

2 tidak setuju 

   Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 10 informan setuju bahwa penerapan whistle-

blowing memiliki dampak pada menurunnya angka fraud. Hal ini disampaikan 

oleh informan D dan informan E sebagai berikut: 

“Kalo dampak iya. Itu secara teori bisa mbak. Karena dengan banyaknya 

whistle-blowing itu orang akan berpikir untuk melakukan fraud kan. Wah 

jika nanti saya melakukan fraud, saya akan dilaporkan oleh teman saya 

gitu kan.”(Informan D) 

“Ya. Harapannya memang seperti itu gitu ya. Dengan kebijakan yang 

jelas dan tegas, serta ada penegakkan hukum yang tepat gitu ya pasti 

akan… akibatnya bisa meningkatkan itu menurunnya angka 

fraud.”(Informan E) 

Selanjutnya sebanyak 2 informan yaitu informan C dan informan H menyatakan 

tidak setuju bahwa penerapan whistle-blowing memiliki dampak pada 

menurunnya angka fraud. Sebagai contoh pernyataan dari kedua informan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

“Kalo kemarin kita ada diklat. Saya diklat itu memang kegiatan pelaporan 

di KPK itu memang di awali dari banyak dari laporan masyarakat, 

kemudian di tindak lanjuti juga gitu kan. Itu juga banyak, bukan 

menurunnya fraud. Tapi banyaknya kasus yang ketahuan fraud itu bisa 

dari whitle-blowing.”(Informan C) 

“Kalo menurut saya ya, semakin banyak whistle-blowing itu kayaknya 

kasusnya ternyata semakin dimana-mana. Dan bentuknya juga semakin 

bermacam-macam, semakin kebuka. Ternyata kasus korupsi bukan cuma 
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di tingkat elit tapi juga sampai di desa loh ya. Apalagi dana desa. Kepala 

desa suka ambil duit untuk kebutuhan sendiri. Nah itu banyak itu 

sebenarnya. Jadi whistle-blowing ini justru malah membuka kasus fraud. 

Yang tadinya gak ada fraud akhirnya malah kebuka oh ternyata ada di 

situ.”(Informan H) 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk whistle-blowing terhadap deteksi 

fraud, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan pada Gambar 

4.9. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Rangkuman Frekuensi Whistle-blowing Terhadap Deteksi Fraud  

Berdasarkan gambar di atas, indikator whistle-blowing berperan sebagai upaya 
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setuju, sedangkan indikator whistle-blowing memiliki dampak pada menurunnya 

angka fraud memiliki frekuensi setuju sebanyak 10 dan frekuensi tidak setuju 

sebanyak 2. 
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4.3.2.10 Variabel Lain yang Ditemukan 

Dalam bagian ini peneliti membahas tentang variabel lain yang muncul pada saat 

penelitian lapangan. Variabel ini digunakan sebagai penyempurna dari kerangka 

konseptual yang diajukan sebelumnya.  

Tabel 4.52 menunjukkan frekuensi faktor baru yang disebutkan oleh informan 

sebagai variabel yang dinggap dapat mendeteksi adanya fraud.  

Tabel 4.52 Deteksi Fraud Pada Sektor Pemerintahan 

Variabel 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Kepedulian Masyarakat √ 
 

   √       2 

Gaya Hidup   √ √         2 

    Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, variabel kepedulian masyarakat disebutkan oleh 2 

informan yaitu informan A dan informan F. Kedua informan tersebut menjelaskan 

bahwa: 

“Kepedulian masyarakat untuk ee… misalkan gini, ee… untuk, terhadap 

lingkungan sekitarnya lah. Misalkan katakanlah ada sebuah 

pembangunan di sekitarnya kok sudah januari kok belum selesai-selesai, 

dia bisa tuh tau, harusnya dia tau, misalkan dia lewat tahun dan, kan 

biasanya ada plang. Plang pekerjaan tuh, berapa hari harusnya kalo 

hanya sekitar gak sampe 1 tahun kan harusnya kan udah selesai 

desember, harusnya kalo misalkan setelah selesai akhir tahun kok belum 

ini, yaa… dia harusnya ee… kalo dia yang tau dia harus peduli dan 

melaporkan ini. Jadi, bisa mengandalkan masyarakat untuk ee… untuk 

mendeteksi fraud di lingkungannya masing-masing.”(Informan A) 

“Kepedulian masyarakat untuk mau menginformasikan kepada aparat lah, 

entah itu kepada APIP, entah itu kepada polisi ataupun kepada jaksa, 

kepedulian mereka untuk menginformasikan kalo terjadi fraud di 

lingkungannya itu sangat penting. Makanya salah satu strategi tadi 

adalah edukatif atau preemtif tadi. Meningkatkan kepedulian masyarakat 

supaya mereka mau peduli terhadap fraud.”(Informan F) 
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Selanjutnya variabel mengamati gaya hidup disebutkan oleh 2 informan juga yaitu 

informan C dan D. keduanya menyatakan bahwa: 

“Kalo aspek/faktor lain menurut saya digunakan mendeteksi fraud itu 

salah satunya mungkin yaa… salah satunya gaya hidup yaa. Soalnya kalo 

melihat gaya hidup, orang itu sudah kelihatan. Misalkan gaya pegawai 

negeri mobilnya alpart itu kan dua kemungkinan yaa… mungkin memang 

sudah kaya, atau mungkin ia punya usaha lain, atau nah itu. Dan tentunya 

orang kalau memang memiliki standar hidup, gaya hidup yang tinggi, 

kalau misalkan dengan gaji pegawai misalkan, itu kayaknya gak masuk 

akal. Gak mungkin lah. Gaji normalnya berapa, pasti ada penghasilan 

lain itu dan lain-lainnya.”(Informan C) 

“Misalnya gaya hidup seseorang gitu loh misalnya. Dilihat dari gaya 

hidupnya terus dibandingkan dengan apa yang dia punya. Iya. Awalnya 

dia biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba kok punya mobil, punya ini, punya ini. 

Itu ada kemungkinan bagian dari arah kepada fraud. Misalnya teman kita 

gitukan, kita sama-sama 3A misalnya, 4B misalnya, dia kelihatan sekali 

tiba-tiba mempunyai mobil, beli mobil, beli rumah, itu bisa dari mereka 

sendiri usaha lain, bisa juga dari warisan bisa, tapi itu juga salah satu 

pertanda bisa menunjukkan adanya indikasi adanya fraud.”(Informan D) 

Tabel 4.53 memperlihatkan frekuensi faktor baru yang disebutkan oleh informan 

sebagai variabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit forensik. 

Tabel 4.53 Audit Forensik oleh BPKP 

Variabel 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Tenaga Ahli √            1 

Komputer Forensik √        √ √   3 

Teori Bubur Panas      √       1 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, variabel tenaga ahli disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu 

informan A, variabel komputer forensik disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu 

informan A, I dan J, kemudian variabel teori bubur panas di sebutkan 1 kali, yaitu 

oleh informan F. Informan A menyatakan bahwa: 

“Itu… jika ee… kita kan ee… hanya… tadi dikatakan secukupnya adalah 

menyatakan keahlian di BPKP adalah hanya auditing dan ee… akuntansi. 

Misalkan terkait dengan fisik, kita tidak bisa menyatakan walaupun kita 
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tahu itu fisiknya jelek atau gak, dalam artian kita tidak boleh menghitung 

sendiri nilai fisiknya sekian. Untuk menghitung itu harus ahli lain yang 

memang berkompeten untuk menyatakan itu.”(Informan A) 

Selanjutnya informan I dan informan J menyatakan bahwa: 

“Komputer forensik ya. itu sering kali kita pake komputer forensik. 

Utamanya untuk pengadaan kan pke ULP kan. Di dalam ULP itu kan kita 

harus beda sistemnya ULP itu. Karena di situ mungkin aja salah satu 

kontraktor nakal itu kan kerja sama dengan internal. Itu makanya kita 

pakai forensik. Nah komputer forensik itu di BPKP juga ada. Kita minta 

kerja sama nanti sama ahli komputer forensik ini.”(Informan I) 

“Kalo di kami pengujian atau teknik yang menggunakan aplikasi lah. 

Ee… komputer forensik maksudnya gitu. Misalnya pengalaman saya 

waktu itu menggunakan ahli komputer forensik untuk menguji bahwa yang 

melakukan input di aplikasi LPSE itu bisa dibuktikan mungkin dengan 

kode-kode inputan di laptopnya itu. Itu bisa dibuktikan oleh komputer 

forensik.”(Informan J) 

Kemudian informan F menyatakan bahwa: 

“Karena umumnya buktinya itu apa namanya… ee… hilang atau 

dihilangkan itu biasanya kita harus pandai-pandai ya untuk mendapatkan 

bukti itu dan biasanya diawali dengan konfirmasi atau permintaan 

informasi dari para pihak yang diduga mengetahui kejadiannya itu dan 

metode kita selalu menggunakan pendekatan teori bubur panas itu. 

Biasanya kita melakukan itu. Jadi kalo kita makan bubur panas itu kan, 

kan kalo makan bubur panas makannya dari pinggir-pinggir dulu kan, 

kalo  langsung di tengah kan biasanya panas. Nah biasanya kita 

menggunakan teknik ini. Kita dapatkan informasi yang secara umum 

mengenai kasus itu, kemudian kalo kita mendapatkan informasi dari 

orang-orang yang netral dulu, kita kumpulkan informasinya itu melalui 

teknik permintaan informasi atau permintaan keterangan dari orang-

orang netral. Kemudian baru ke dalam, orang-orang yang diduga 

terlibat.”(Informan F) 

Selanjutnya Tabel 4.54 menunjukkan frekuensi variabel baru yang disebutkan 

oleh informan sebagai variabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit 

investigasi. 
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Tabel 4.54 Audit Investigasi oleh BPKP 

Variabel 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H I J K L 

Membuka Pedoman 

Pelaksanaan 
     √       1 

Tenaga Ahli         √    1 

   Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing variabel yaitu membuka pedoman 

pelaksanaan dan tenaga ahli disebutkan oleh informan sebanyak 1 kali. Informan 

F menyatakan sebagai berikut: 

“Kita kan selalu dibekali dengan pedoman. Itu ketika kita melakukan 

tugas itu, walaupun sudah kerja sekian lama kan tetap perlu. Bagi saya ya 

dan teman-teman di sini untuk selalu membuka pedoman ketika 

melaksanakan tugas iya. Itu teknik yang apa namanya… atau langkah-

langkah lain yang untuk menjamin bahwa audit kita, kita lakukan dengan 

benar ya.”(Informan F) 

Selanjutnya informan I juga menyampaikan sebagi berikut: 

“Permintaan bantuan keterangan ahli ya dari permintaan ahli-ahli di 

bidang-bidangnya masing-masing, tergantung auditnya apa. Kalo 

konstruksi ya minta bantuan ke ahli konstruksi, kalo masalah obat-obatan 

ya kita bantuan ke ahli farmasi. Itu salah satu tekniknya begitu. Minta 

bantuan ahli ya.”(Informan I) 

 

Berdasarkan uraian analisis induktif tentang variabel baru yang ditemukan, 

rangkuman frekuensi dari masing-masing variabel masing-masing konstruk 

disajikan pada Gambar 4.10.  
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Gambar 4.10 Rangkuman Frekuensi Variabel Baru yang Ditemukan 

Berdasarkan gambar di atas, variabel kepedulian masyarakat dan gaya hidup 

dalam kostruk deteksi fraud pada sektor pemerintahan memiliki frekuensi setuju 

sebanyak 2, tenaga ahli dalam konstruk audit forensik dan audit investigasi 

memiliki frekuensi setuju sebanyak 1, komputer forensik pada konstruk audit 

forensik memiliki jumlah frekuensi setuju sebanyak 3, sedangkan teori bubur 

panas, dan membuka pedoman pelaksanaan pada konstruk audit forensik memiliki 

masing-masing jumlah frekuensi setuju sebanyak 1. 

4.3.3  Kerangka Konseptual Studi Lapangan 

Pada bagian ini, peneliti mengilustrasikan kerangka konseptual studi lapangan. 

Kerangka konseptual studi lapangan diilustrasikan dengan menambahkan variabel 

baru yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Adapun rincian kerangka 

konseptual dari masing-masing konstruk yang dibentuk dalam peta analisis 

(maps) menggunakan software Nvivo 11 adalah sebagai berikut: 
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 1. Lampiran 1 kerangka konseptual deteksi fraud pada sektor pemerintahan 

 2. Lampiran 2 kerangka konseptual audit forensik oleh BPKP 

 3. Lampiran 3 kerangka konseptual audit investigasi oleh BPKP 

 4. Lampiran 4 kerangka konseptual pengaduan (whistle-blowing) 

 5. Lampiran 5 kerangka konseptual pengaruh whistle-blowing terhadap audit 

forensik 

 6. Lampiran 6 kerangka konseptual pengaruh whistle-blowing terhadap audit 

investigasi 

 7. Lampiran 7 kerangka konseptual audit forensik terhadap deteksi fraud 

 8. Lampiran 8 kerangka konseptual audit investigasi terhadap deteksi fraud 

 9. Lampiran 9 kerangka konseptual whistle-blowing terhadap deteksi fraud 

Selanjutnya kerangka konseptual dari studi lapangan secara keseluruhan disajikan 

pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Kerangka Konseptual Studi Lapangan 

 

4.3.4 Analisis Deduktif 

Pada bagian ini langkah pertama yang dilakukan adalah membandingkan 

kerangka konseptual yang diajukan sebelumnya dengan kerangka konseptual studi 

lapangan. Kerangka konseptual studi lapangan ditetapkan berdasarkan analisis 
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induktif yang telah di bahas pada bagian sebelumnya. Hasil yang diperoleh 

melalui langkah ini adalah dapat diverifikasinya setiap variabel baru yang muncul. 

Langkah kedua peninjauan kembali dilakukan terhadap hasil studi lapangan. 

Peninjauan difokuskan pada perbedaan dari kedua kerangka konseptual. Dengan 

demikian, analisis difokuskan pada faktor yang paling tidak signifikan dan 

variabel tambahan yang disebutkan oleh informan. 

Indikator besarnya gaji dan tunjangan dalam konstruk deteksi fraud pada sektor 

pemerintahan yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 hanya disebutkan oleh 5 informan, 

sehingga indikator tersebut tidak dapat mendukung konstruk pada kerangka 

konseptual yang diajukan sebelumnya. 

Selanjutnya, terdapat 6 variabel tambahan yang disebutkan oleh informan pada 

saat penelitian lapangan, diantaranya kepedulian masyarakat disebutkan oleh 2 

informan, gaya hidup disebutkan oleh 2 informan, tenaga ahli dalam konstruk 

audit forensik disebutkan oleh 1 informan, komputer forensik disebutkan oleh 3 

informan, teori bubur panas disebutkan oleh 1 informan, pedoman pelaksanaan 

disebutkan oleh 1 informan, dan tenaga ahli dalam konstruk audit investigasi 

disebutkan oleh 1 informan.  

Berdasarkan frekuensi tersebut, keenam variabel tambahan memiliki frekuensi 

penyebutan kurang dari setengah jumlah keseluruhan informan sehingga variabel-

variabel tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung kerangka konseptual 

komprehensif.  
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Langkah ketiga, meninjau kembali konstruksi dan indikator yang dihasilkan dari 

langkah kedua dengan literatur. Langkah ini memastikan bahwa konstruk yang 

digunakan sesuai dan kompeten berdasarkan teori yang ada, serta studi lapangan 

mendukung kerangka konseptual yang diajukan sebelumnya. Berikut penjelasan 

mengenai konstruk dan indikator yang dihasilkan dari analisis deduktif. 

4.3.4.1 Deteksi Fraud pada Sektor Pemerintahan 

Sayyid (2014) menjelaskan bahwa fraud adalah perbuatan yang tidak benar yang 

dilakukan oleh manusia dengan menghalalkan segala cara. Beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur konstruk deteksi fraud adalah fraud menjadi 

perhatian utama, jenis fraud yang paling banyak ditemui, pelaku fraud (Alleyne 

dan Howard, 2005), kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan 

penyebab terjadinya fraud (Wolfe dan Hermanson, 2004), pelanggaran peraturan 

meningkatkan risiko terjadinya fraud, pemisahan tugas menurunkan risiko 

terjadinya fraud (Enofe et al., 2015), gaya kepemimpinan yang otoriter dapat 

mendorong terjadi fraud (Fullerton dan Durtchi, 2004), besarnya gaji dan 

tunjangan mempengaruhi tingkat risiko terjadi fraud (Mitnick, 1973), teknik yang 

digunakan untuk mendeteksi fraud (Bierstaker, et. al. 2006), dan tindakan yang 

dilakukan pemerintah, dalam hal ini BPKP apabila pelaku fraud terungkap 

(Serafeim, 2013). 

Berdasarkan penelitian lapangan dan teori yang ada, fraud menjadi perhatian 

utama pada sektor pemerintahan. Hal ini dikarenakan fraud menjadi permasalahan 

yang tidak pernah terselesaikan. Berbagai macam kasus fraud semakin 
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berkembang setiap tahunnya. Fraud dianggap sebagai virus yang dapat 

menghambat sistem pemerintahan. Jenis fraud yang paling banyak ditemukan 

adalah korupsi. Pelaku fraud terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. 

Internal merupakan karyawan atau pegawai yang ada dalam pemerintahan 

sedangkan eksternal adalah pihak yang berasal dari luar pemerintahan yang 

biasanya bekerja sama dengan pihak internal tersebut. Ada beberapa faktor yang  

diindikasikan memunculkan tindakan fraud, yaitu: 

1. Kemampuan, tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang merupakan faktor 

penyebab seseorang melakukan tindakan fraud.  Empat faktor ini dianggap 

tidak bisa berdiri sendiri, terdapat keterkaitan antara keempatnya misalnya 

orang akan melakukan tindakan fraud apabila memiiki kemampuan dan 

peluang atau memiliki tekanan dan peluang serta rasionalisasi yang kuat.  

 Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam teori fraud diamond di 

mana seseorang akan melakukan tindakan fraud apabila memiliki 

kemampuan atau kekuasaan untuk menjalankan sesuatu (capability), 

memiliki tekanan (pressure), adanya peluang yang terbuka (perceived 

opportunity), dan adanya pembenaran (rasionalization). 

 2. Pelanggaran peraturan. Pada sektor pemerintahan, terdapat aturan-aturan 

atau sistem yang telah berlaku sehingga setiap orang yang melakukan 

perbuatan melanggar aturan dipastikan ada tindakan fraud yang sedang 

berlangsung. 

 3. Gaya kepemimpinan otoriter dianggap dapat meningkatkan risiko 

terjadinya fraud. Berdasarkan hasil wawancara, gaya kepemimpinan yang 
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otoriter terdiri dari dua arah yaitu arah positif dan arah negatif. Arah 

positif yaitu otoriter yang memiliki arti bahwa pemimpin menekankan 

pada perbuatan yang tidak melanggar hukum, sedangkan arah negatif yaitu 

otoriter yang menekankan untuk melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum. 

  Seperti yang telah dijelaskan dalam teori princinpal-agency, terdapat 

konflik yang disebut dengan agency problem yang disebabkan oleh adanya 

kepentingan yang berbeda antara principal dan agen. Principal dalam satu 

negara adalah masyarakat dan agen merupakan fiskus yang bertugas untuk 

melaksanakan sistem pemerintahan negara tersebut. Masyarakat 

memberikan kepercayaan kepada fiskus untuk menata sistem 

pemerintahan dengan baik agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.  

  Fiskus terkadang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang 

berlaku namun terkadang juga tidak. Fiskus dapat mengalihkan sebagian 

besar kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dengan melakukan 

pelanggaran peraturan dan adanya dorongan dari sikap otoriter dari 

pimpinan untuk melakukan pelanggaran peraturan tersebut. 

 4. Pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya fraud. Dengan 

adanya pemisahan tugas dapat mengurangi kewenangan atau akses yang 

dimiliki seseorang terhadap satu penugasan. 

Selain itu, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya tindakan fraud. Teknik tersebut telah dilakukan oleh salah satu lembaga 
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pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Teknik ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu preemtif, prenventif, dan represif. 

Preemtif merupakan pelatihan pencegahan dan pendeteksian fraud yang dilakukan 

terhadap karyawan internal pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap tindakan fraud, pelatihan tidak hanya diberikan 

kepada karyawan tetapi juga kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

berperilaku anti fraud. Kemudian preventif diwujudkan dengan membangun 

sistem pengendalian internal, fraud hotline, serta kebijakan whistle-blowing dan 

data mining. Selanjutnya represif yaitu bentuk penindakan yang dilakukan apabila 

ada indikasi tindakan fraud. Represif ini diwujudkan dengan penindakan melalui 

fraud auditing, yaitu audit forensik dan audit investigasi. 

Setelah diindikasikan terjadi tindakan fraud, selanjutnya dilakukan pelaksanaan 

audit yang kemudian apabila telah terbukti melakukan tindakan fraud, maka 

pelaku diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). 

4.3.4.2 Audit Forensik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) 

Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk audit forensik, 

yaitu tujuan audit forensik (Enofe et. al., 2015), audit forensik untuk proses 

persidangan (Dada, et. al. 2013), langkah-langkah audit forensik (Lediastuti dan 

Subandjo, 2014; BPKP, 2017), dan teknik-teknik audit forensik (Lediastuti  dan 

Subandjo, 2014). 
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Berdasarkan teori dan hasil wawancara, audit forensik merupakan proses 

pencarian bukti dan penilaian kesesuaian bukti (temuan audit) sesuai dengan 

ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Audit forensik 

merupakan audit yang dilakukan atas permintaan. Perwujudan audit forensik oleh 

BPKP diartikan dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). 

Audit perhitungan kerugian keuangan negara merupakan audit yang dilakukan 

untuk menghitung dampak (kerugian keuangan negara) yang diakibatkan oleh 

tindakan fraud. Sumber dari audit forensik (PKKN) adalah hasil dari audit 

investigasi dan permintaan dari instansi penyidik (aparat penegak hukum). 

Berdasarkan sumber tersebut audit forensik (PKKN) merupakan bagian dari audit 

investigasi, namun audit forensik (PKKN) ini dapat berdiri sendiri ketika 

permintaan audit langsung ditujukan untuk melakukan perhitungan kerugian 

keuangan negara.  

Dalam melaksanakan audit forensik (PKKN) untuk mendeteksi fraud, terdapat 

langkah-langkah yang digunakan, yaitu pra perencanaan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Langkah-langkah tersebut tercantum 

dalam Peraturan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik 

Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang 

Investigasi. Selain itu terdapat pula teknik-teknik yang digunakan, diantaranya 

pengumpulan informasi dan dokumentasi, permintaan keterangan, konfirmasi dan 

rekonsiliasi dimana rekonsiliasi dilakukan untuk memverifikasi apakah bukti yang 

didapat sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pelaku, 

pengamatan/observasi, pemeriksaan fisik dimana dilakukan oleh pemeriksa 
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dengan dibantu oleh tenaga ahli yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, 

menghitung kembali, yaitu menilai kesesuaian antara yang dilakukan oleh tenaga 

ahli dengan pemeriksa, kemudian review analitikal, yaitu dilakukan untuk menilai 

apakah proses pelaksanaan yang telah dilakukan sudah sesuai prosedur atau tidak. 

4.3.4.3 Audit Investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) 

Ada 11 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk audit investigasi, 

diantaranya tujuan audit investigasi, bersikap independen dan objektif, kriteria 5W 

2H, pengembangan kesimpulan awal, pertimbangan risiko penugasan dan mitigasi 

risiko, pertimbangan profesional, penyusunan rencana, langkah-langkah audit 

investigasi, dan pengendalian penugasan (BPKP, 2017), perencanaan teknik yang 

efektif, bagian penting dalam audit investigasi (Patunru, 2014). 

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, sama halnya dengan audit forensik 

(PKKN), audit investigasi merupakan audit atas permintaan (by request). Sumber 

dari audit investigasi berasal dari pengembangan kegiatan pengawasan, 

pengaduan (whistle-blowing) masyarakat, permintaan pimpinan objek penugasan, 

permintaan instansi penyidik (aparat penegak hukum), dan sumber lainnya. audit 

investigasi betujuan untuk membuktikan atau mengungkapkan apakah fraud telah 

terjadi dalam orginasasi atau tidak. Dalam melaksanakan audit investigasi, 

pemeriksa harus bersikap independen dan objektif baik kepada pihak yang 

meminta untuk melakukan audit investigasi maupun kepada pelaku. Sikap 
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tersebut merupakan standar audit yang telah tercantum pada pedoman 

pelaksanaan. 

Sebelum menerima permintaan untuk melakukan audit investigasi, terdapat 

kriteria yang menjadi dasar penilaian dan merupakan dasar pula bagi pemeriksa 

untuk menentukan apakah akan ditindak lanjuti dengan audit investigasi atau 

tidak. Kriteria tersebut adalah 5W 2H yang terdiri dari what (apa jenis fraud yang 

dilakukan), where (dimana tempat terjadinya fraud), when (kapan fraud itu 

terjadi), who (siapa pihak yang terkait), why (mengapa atau penyabab terjadinya 

fraud), how (bagaimana modus fraudnya), dan how much (berapa banyak dampak 

atau kerugiannya). Untuk selanjutnya audit investigasi dapat dipenuhi pula apabila 

sudah memenuhi kriteria 3W (what, when, dan where).  

Setelah melakukan penilaian terhadap kriteria informasi adanya tindakan fraud, 

pemeriksa perlu melakukan pengembangan kesimpulan awal yang kemudian 

kesimpulan awal tersebut akan diuji dalam pelaksanaan apakah benar terjadi 

tindakan fraud atau tidak. 

Selanjutnya dalam melaksanakan audit investigasi pertimbangan risiko penugasan 

dan mitigasi risiko sangat diperlukan. Hal ini untuk meminimalisir risiko 

kegagalan dalam pelaksanaan audit. Selain itu pertimbangan profesional juga 

dibutuhkan untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak diatur secara jelas 

sehingga dapat mengambil keputusan yang seharusnya. 

Dalam penyusunan rencana, auditor perlu untuk menentukan sasaran, ruang 

lingkup serta alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya berhubungan dengan 
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tenaga kerja, waktu, serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Selain itu, 

karena pelaksanaan audit dibatasi oleh waktu dan biaya, maka perencanaan teknik 

yang efektif juga diperlukan dalam pelaksanaan audit investigasi. Dalam 

melakukan perencanaan, auditor mengadopsi strategi yang digunakan dalam 

sistem militer yaitu situation, mission, execution, administration and logistics, dan 

communication (SMEAC). Perencanaan teknik dituangkan dalam audit program 

yang kemudian audit program tersebut dijadikan pedoman untuk melakukan audit 

investigasi.  

Terdapat 3 bagian penting dalam proses pelaksanaan audit investigasi, yaitu 

pengalaman, informasi, dan wawancara. Semakin berpangalaman seorang 

pemeriksa, semakin lengkap dan akurat informasi yang didapatkan, dan semakin 

pintar pemeriksa dalam menggali informasi saat mewawancarai pelaku, maka 

pelaksanaan audit investigasi akan semakin baik.  

Audit investigasi memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaan tugasnya dimana 

langkah-langkah ini tercantum dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, yaitu pra perencanaan, penelitian awal, 

perencanaan audit, pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti, 

pelaporan dan pengkomunikasi hasil audit, dan pengelolaan kertas kerja. 

Dalam prosesnya, pelaksanaan audit investigasi selalu dilakukan pengendalian 

penugasan dengan melakukan review berjenjang, review meeting dan pembahasan 

intern. Review berjenjang dilakukan untuk menjaga kualitas laporan yang akan 
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diterbitkan setelah melakukan audit investigasi. Setelah anggota tim 

melaksanakan audit, kemudian ketua tim menyusun laporan hasil pemeriksaan 

yang selanjutnya laporan tersebut di-review oleh atasannya, yaitu pengendali 

teknis, kemudian pembantu penanggung jawab (koordinator pengawas), kemudian 

penanggung jawab (kepala perwakilan). Kemudian review meeting dan 

pembahasan intern disebut juga dengan ekspos. Ekspos ini dilakukan terhadap 

anggota tim dan bidang investigasi, serta pihak yang meminta untuk melakukan 

audit.  

4.3.4.4 Pengaduan (Whistle-blowing) 

Sebelas (11) indikator digunakan untuk mengukur konstruk ini, diantaranya 

pemahaman pengaduan (whistle-blowing) (Hazlina, 2011), pengaduan (whistle-

blowing) bermanfaat dan penting (Alam, 2014), mekanisme perlindungan dan 

penghargaan (BPKP, 2016), pihak pelapor (whistle-blower), pengaduan (whistle-

blowing) didorong secara internal, pelapor (whistle-blower) melaporkan karyawan 

tingkat bawah, pelapor (whistle-blower) melaporkan karyawan manajemen 

menengah, pelapor (whistle-bower) melaporkan karyawan manajemen senior, 

pelapor (whistle-bower) melaporkan karyawan yang dianggap teman dekat, 

pelapor (whistle-blower) melapor ke pihak internal seperti manajemen senior, 

pelapor (whistle-blower) melapor ke pihak eksternal seperti media (Alleyne, et. al. 

2013). 

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, whistle-blowing adalah pengaduan atau 

pelaporan yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui adanya informasi 
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kecurangan (fraud) yang terjadi di dalam organisasi. Whistle-blower dapat berasal 

dari internal dan dapat pula berasal dari eksternal. Pihak internal adalah pegawai/ 

karyawan sedangkan pihak eksternal adalah masyarakat yang mengetahui 

kecurangan (fraud) yang terjadi tersebut. 

Pengaduan (whistle-blowing) merupakan tindakan yang bermanfaat dan penting 

bagi institusi pemerintah karena pihak-pihak yang melakukan whistle-blowing  

merupakan orang-orang yang berada di sekitar kasus dan memiliki informasi 

tentang kasus tersebut. Pengaduan (whistle-bloiwing) dianggap sebagai tindakan 

yang dapat menjamin bahwa di dalam organisasi tidak terjadi tindakan 

kecurangan (fraud). Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mendorong 

pengaduan (whistle-bloiwing) ini secara internal.  

Untuk mendukung tindakan pengaduan (whistle-bloiwing), pemerintah, salah 

satunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membangun 

sistem atau mekanisme whistle-blowing dengan menerbitkan Peraturan Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan. Dalam mekanisme 

tersebut terdapat perlindungan yang diberikan kepada pihak pelapor serta 

penghargaan apabila informasi yang disampaikan telah terbukti terjadi tindakan 

kecurangan (fraud). Namun, efektivitas dari mekanisme tersebut belum diketahui. 

Dalam melakukan tindakan whistle-bloiwing, pihak pelapor dapat secara bebas 

melaporkan kegiatan yang dianggap sebagai tindakan kecurangan (fraud) baik 

yang dilakukan oleh pegawai/karyawan tingkat bawah, menengah, maupun senior, 
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bahkan pegawai/karyawan yang dianggap sebagai teman dekat. Pengaduan 

(whistle-bloiwing) dapat ditujukan ke pihak internal melalui sistem whistle-

blowing yang telah tersedia ataupun manajemen senior atau ke pihak eskternal 

seperti pihak-pihak yang dianggap dapat menangani atau pun media. Pelaporan 

kepada media biasanya dilakukan apabila whistle-blower merasa bahwa informasi 

yang dilaporkan ke pihak internal atau pihak yang dianggap dapat menangani 

tidak ditindak lanjuti.   

4.3.4.5 Pengaruh Whistle-blowing Terhadap Audit Forensik 

Terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk whistle-blowing 

terhadap audit forensik, yaitu perlu menelaah dan mengkonfirmasi informasi 

whistle-blowing untuk hasil audit forensik yang baik, (Panjaitan, 2018) dan 

whistle-blowing dapat membantu pelaksanaan audit forensik (ACFE, 2016). 

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, untuk mendapatkan hasil audit forensik 

(PKKN) yang baik, informasi whistle-blowing yang diterima harus dilakukan 

penelahaan terlebih dahulu. Penelahaan berfungsi untuk menentukan apakah 

informasi tersebut berkaitan dengan tindakan fraud, bukti-bukti apa yang masih 

harus dicari, dan apakah informasi tersebut dapat ditindak dilanjuti dengan audit 

forensik (PKKN). 

Selanjutnya whistle-blowing merupakan kegiatan yang dapat membantu 

pelaksanaan audit forensik (PKKN) karena pada saat mengalami hambatan dalam 

pengumpulan informasi dan bukti, whistle-blower dianggap sebagai nara sumber 
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yang  tepat untuk membantu pemeriksa karena memiliki informasi tentang 

kecurangan (fraud) tersebut.  

4.3.4.6 Pengaruh Whistle-blowing Terhadap Audit Investigasi 

Terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk whiste-blowing 

terhadap audit investigasi, diantaranya penelahaan informasi whistle-blowing 

penting untuk hasil audit investigasi yang baik (Panjaitan, 2018), dan peran 

whistle-blowing yang semakin meningkat membantu audit investigasi (Rahmayani 

et al., 2014). 

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, penelaahan informasi whistle-blowing 

harus dilakukan untuk menilai apakah informasi tersebut berkaitan dengan 

tindakan fraud, seperti apa fraud dan bagaimana kejadian fraud-nya sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan,  dan apakah data yang diberikan sudah lengkap. Proses 

telaah dilakukan untuk menguji kompetensi informasi yang disampaikan guna 

menentukan langkah-langkah maupun teknik-teknik yang tepat, meminimalisir 

risiko kesalahan dan menghasilkan hasil audit yang baik. 

Dengan semakin meningkatnya peran dari whistle-blowing dapat membantu 

pelaksanaan audit investigasi, apa terlebih ketika informasi yang disampaikan 

oleh whistle-blower sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan.  

Pembahasan mengenai konstruk audit forensik, audit investigasi, pengaduan 

(whistle-blowing), whistle-blowing terhadap audit forensik dan whistle-blowing 

terhadap audit investigasi menjawab pembahasan pada bab II tentang justice 

theory dan expentancy theory. Dalam justice theory, seseorang akan melakukan 
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tindakan whistle-blowing ketika telah merasa adil atas penanganan dari pihak 

yang berwenang. Dengan adanya mekanisme penanganan whistle-blowing dan 

tindak lanjut terhadap laporan whistle-blower yang diwujudkan dengan 

pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi menunjukkan adanya respon yang 

baik dari pemerintah atas laporan dari whistle-blower tersebut.  

Selanjutnya, dalam expectancy theory, seseorang akan melakukan whistle-blowing 

apabila mereka memiliki harapan bahwa upaya yang mereka lakukan akan 

menghasilkan hal yang diinginkan. Hasil yang diinginkan adalah dapat mencegah 

dan mengurangi adanya tindakan fraud. Dalam hal ini dengan upaya tindakan 

whistle-blowing, informasi yang dilaporkan akan ditindak lanjuti oleh pemerintah 

selaku pihak yang berwenang dengan membuktikan fraud melalui audit forensik 

dan audit investigasi. Dengan terbuktinya tindakan fraud dan adanya pemberian 

hukuman oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku fraud, dapat memberikan 

efek jera bagi semua pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi adanya 

tindakan fraud. 

4.3.4.7 Pengaruh Audit Forensik Terhadap Deteksi Fraud 

Tiga (3) indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk audit forensik 

terhadap deteksi fraud, yaitu audit forensik dapat dijadikan metode yang tepat 

untuk mendeteksi fraud, audit forensik menjamin pendeteksian fraud menjadi 

lebih cepat, audit forensik mencegah terjadinya fraud di masa depan (Enofe et al., 

2015). 
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Berdasarkan hasil wawancara dan teori, audit forensik merupakan metode yang 

tepat untuk mendeteksi adanya tindakan fraud. Dengan diikuti informasi dan bukti 

yang lengkap dan tepat, audit forensik dapat menjamin pendeteksian fraud 

menjadi lebih cepat. 

Selanjutnya dengan pelaksanaan audit forensik yang membuat pelaku fraud 

terungkap dan ditindak lanjuti oleh APH dengan memberikan hukuman, dapat 

memberikan efek jera bagi setiap pihak. Efek jera yang diberikan diharapkan 

dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan.  

4.3.4.8 Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Deteksi Fraud 

Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk audit investigasi 

terhadap deteksi fraud, diantaranya audit investigasi merupakan metode yang 

efektif untuk mendeteksi fraud (Patunru, 2014), audit investigasi dapat menjamin 

pendeteksian fraud menjadi lebih cepat, dan audit investigasi dapat mencegah 

fraud di masa depan (Enofe et al., 2015).  

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, audit investigasi merupakan metode yang 

efektif untuk mendeteksi adanya fraud karena audit investigasi ditujukan untuk 

membuktikan apakah fraud tersebut benar terjadi atau tidak. Dengan teknik-teknik 

yang memang difokuskan untuk mendeteksi fraud, audit investigasi dapat 

menjamin pendeteksian fraud menjadi lebih cepat. Selain itu audit investigasi 

dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan melalui hasil pemeriksaan dan 

pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku dengan memberikan shock terapy 
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bagi pihak-pihak yang lainnya sehingga membuat pihak-pihak tersebut berpikir 

lagi apabila mencoba untuk melakukan tindakan fraud.  

4.3.4.9 Pengaruh whistle-blowing Terhadap Deteksi Fraud 

Konstruk whistle-blowing terhadap deteksi fraud diukur dengan menggunakan 3 

indikator, yaitu whistle-blowing berperan sebagai upaya untuk mendeteksi fraud 

(Alleyne et al., 2013), meningkatkan sistem deteksi melalui whistle-blowing 

(Andersen, 2016), whistle-blowing memiliki dampak pada menurunnya angka 

fraud (Naomi, 2015).  

Berdasarkan teori dan hasil wawancara, informasi tentang adanya indikasi 

tindakan fraud yang disampaikan oleh whistle-blower merupakan upaya untuk 

mendeteksi adanya fraud. Sistem deteksi fraud dapat ditingkatkan melaui whistle-

blowing dengan cara memaksimalkan sistem whistle-blowing yang sudah ada, 

mensosialisasikan mekanisme whistle-blowing, meningkatkan perlindungan bagi 

pelapor (whistle-blower), dan memberikan penghargaan bagi pelapor (whistle-

blower).  

Selanjutnya, meskipun belum begitu signifikan, kegiatan whistle-blowing 

memiliki dampak pada menurunnya angka fraud. Hal ini dikarenakan pelaku 

merasa terawasi dan pengawasan tersebut membuat pelaku berpikir lagi untuk 

melakukan tindakan fraud. Informan juga menyebutkan bahwa kebanyakan kasus 

yang ditangani pemerintah adalah berasal dari kegiatan whistle-blowing.  
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4.3.4.10 Perbedaan Audit Forensik dan Audit Investigasi 

Bagian ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

melakukan penelitian lapangan karena terdapat pembahasan menarik yang ada 

pada saat penelitian lapangan tersebut. Adapun indikator yang digunakan untuk 

mengukur konstruk ini yaitu perbedaan audit forensik dan audit investigasi, dan 

perwujudan audit forensik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, perbedaan audit forensik dan audit 

investigasi dirangkum dalam Tabel 4.55. 

Tabel 4.55 Perbedaan Audit Forensik dan Audit Investigasi 

No. Audit Investigasi Audit Forensik 

1 Tahap penyelidikan Tahap penyidikan 

2 Fraud bersifat indikasi Telah terbukti adanya Fraud 

3 
Minimal kriteria informasi yang 
terpenuhi 3W 

5W 2H  telah terpenuhi dan bersifat 
pro justitia 

4 
Wewenang pencarian bukti 
sepenuhnya dimiliki oleh pemeriksa  

Apabila permintaan audit berasal dari 

penyidik, maka wewenang pencarian 

bukti melalui penyidik  

5 

Hasil audit yaitu rangkaian kejadian 
fraud, kemudian ditentukan terbukti 

adanya fraud dan tidak terbukti 

adanya fraud 

Hasil audit yaitu dampak (kerugian) 

dari kegiatan fraud 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan terdapat 5 hal yang membedakan 

antara audit forensik dan audit investigasi. Pertama, audit investigasi dilaksanakan 

ketika masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan audit forensik dilaksanakan 

ketika telah masuk ke tahap penyidikan. Kedua, dalam audit investigasi, informasi 

adanya tindakan fraud masih bersifat indikasi atau masih harus dibuktikan 

sedangkan dalam audit forensik tindakan fraud tersebut telah terbukti terjadi. 

Ketiga, informasi dan bukti-bukti yang diterima minimal telah memenuhi 3W, 
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yaitu what (apa jenis fraudnya), when (kapan kejadiannya), dan where (dimana 

terjadinya). Sedangkan audit forensik, kriteria dari informasi dan bukti-bukti yang 

diterima harus sudah memenuhi 5W 2H, yaitu what (apa), when (kapan), where 

(dimana), who (siapa), why (mengapa), how (bagaimana), dan how much (berapa 

besar dampaknya). Bukti dalam audit forensik sudah bersifat pro justitia.  

Perbedaan keempat adalah dalam melaksanakan audit investigasi, wewenang 

pencarian informasi dan bukti sepenuhnya diberikan kepada pemeriksa, 

sedangkan dalam audit forensik, proses pencarian bukti dan informasi harus 

melalui penyidik. Artinya ketika pemeriksa merasa bahwa bukti yang ada belum 

dapat dikatakan cukup, kompeten dan relevan, maka yang bertanggung jawab 

untuk melengkapi bukti dan informasi tersebut adalah penyidik atau pemeriksa 

bersama dengan penyidik. 

Selanjutnya perbedaan yang terakhir adalah hasil dari pelaksanaan audit 

investigasi dapat berupa telah terbukti melakukan tindakan fraud beserta dengan 

rangkaian kejadiannya atau tidak terbukti adanya tindakan fraud. Sedangkan hasil 

dari audit forensik adalah nominal atau jumlah dampak (kerugian) yang timbul 

dari tindakan fraud tersebut.  

Audit forensik tidak secara murni disebutkan dalam pelaksanaan untuk 

membuktikan adanya tindakan fraud, namun berdasarkan hasil wawancara 

pemeriksa BPKP lebih mengartikan perwujudan dari audit forensik adalah audit 

perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). 
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4.3.5 Kerangka Konseptual Komprehensif 

Berdasar pembahasan dalam teori dan hasil wawancara pada penelitian lapangan, 

kerangka konseptual komprehensif disajikan dalam Gambar 4.12. Kerangka 

konseptual komprehensif ini merupakan kerangka yang berasal dari kerangka 

konseptual awal yang didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Kerangka Konseptual Komprehensif 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Fraud merupakan masalah yang selalu muncul setiap tahunnya. Korupsi 

menempati posisi pertama dari jenis fraud yang paling banyak ditemui. Salah satu 

cara untuk mengurangi tindakan fraud adalah dengan melakukan pendeteksian 

fraud. Audit forensik dan audit investigasi merupakan metode yang tepat dan 

efektif untuk mendeteksi adanya tindakan fraud tersebut. 

Audit forensik dan audit investigasi merupakan audit yang dilakukan atas 

permintaan. Audit forensik oleh BPKP lebih dikenal dengan audit perhitungan 

kerugian keuangan negara (PKKN). Audit forensik (PKKN) merupakan audit 

yang digunakan untuk mengungkapkan fraud yang kemudian dihitung dampak 

(kerugian) yang muncul dari adanya tindakan fraud tersebut. Hasil dari audit 

forensik (PKKN) digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.  

Audit investigasi bertujuan untuk membuktikan apakah fraud telah benar terjadi 

atau tidak. Setelah dilakukan audit investigasi, hasil yang diperoleh adalah berupa 

kesimpulan apakah tindakan fraud benar terjadi yang digambarkan dengan 

rangkaian proses kejadiannya atau kesimpulan bahwa tindakan fraud tidak terjadi. 

Dengan adanya audit forensik dan audit investigasi yang memang ditujukan untuk 

menangani fraud, maka pendeteksian fraud dapat menjadi lebih cepat. Kemudian 

efek jera yang diberikan oleh audit forensik dan audit investigasi dapat mencegah 

munculnya fraud di masa depan.  
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Untuk mendukung pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi, dibutuhkan 

informasi dan bukti-bukti yang sah. Salah satu sumber informasi adalah berasal 

dari whistle-blowing. Pemerintah berusaha untuk mendorong kegiatan whistle-

blowing dengan menerbitkan mekanisme penanganan whistle-blowing. Hal ini 

dilakukan agar seluruh pegawai/karyawan, bahkan masyarakat secara luas dapat 

melaporkan adanya tindakan fraud yang diketahui sehingga fraud yang terjadi 

pada sektor pemerintahan dapat terinformasikan.  

Dengan demikian, berdasarkan kerangka konseptual komprehensif yang 

dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa audit forensik dan audit investigasi 

merupakan metode yang tepat dan efektif untuk mendeteksi fraud dan whistle-

blowing merupakan tindakan yang dapat mendukung pelaksanaan dari audit 

forensik dan audit investigasi tersebut dalam mendeteksi fraud.  

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian 

5.2.1  Kontribusi Penelitian 

Penelitian terkait dengan deteksi fraud dengan audit forensik dan audit investigasi 

masih jarang ditemukan. Dengan menggabungkan 4 variabel, yaitu deteksi fraud, 

audit forensik, audit investigasi, dan whistle-blowing dapat memperkaya informasi 

mengenai keempat variabel tersebut. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan 

acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya atau dijadikan indikator 

untuk diteliti secara kuantitatif. 
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5.2.2  Implikasi Penelitian 

Tujuan dari audit forensik adalah untuk menghitung dampak (kerugian keuangan 

negara) yang muncul dari kegiatan fraud. Sedangkan tujuan dari audit investigasi 

adalah untuk membuktikan apakah fraud benar terjadi atau tidak. Pendeteksian 

fraud dalam audit forensik merupakan pelaksanaan yang dilakukan untuk 

mendukung tindakan litigasi. Bukti yang diperoleh dalam pelaksanaan audit 

forensik bersifat pro justitia. 

Selanjutnya pendeteksian fraud dalam audit investigasi menggunakan strategi 

yang disebut dengan SMEAC (situation, mission, execution, administration and 

logistics, dan communication) yang merupakan teknik perencanaan yang biasanya 

digunakan oleh militer. Strategi ini dilakukan agar pelaksanaan audit investigasi 

menjadi lebih efektif. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Bidang investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

merupakan pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap adanya indikasi tindakan 

fraud dan tidak berkecimpung dalam pengelolaan laporan whistle-blowing yang 

ada pada masing-masing institusi pemerintah sehingga penelitian yang dilakukan 

yang berkaitan dengan whistle-blowing hanya sebatas pada pemahaman dan 

pengalaman dari pemeriksa.  
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5.4 Saran 

Saran dari peneliti untuk institusi pemerintah dan penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

 1. Peran dari whistle-blowing untuk mengurangi angka fraud belum begitu 

signifikan. Mekanisme perlindungan dan penghargaan yang telah ada 

dianggap masih belum diketahui sejauh mana keefektifannya sehingga 

diharapkan pemerintah dapat meningkatkan mekanisme perlidungan dan 

penghargaan yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan peran 

dari whistle-blower untuk menyampaikan informasi adanya fraud, 

sehingga fraud yang tersembunyi dapat terinformasikan. 

 2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 variabel yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya untuk dilakukan pengujian, yaitu kepedulian 

masyarakat, dan gaya hidup untuk konstruk deteksi fraud, tenaga ahli, 

komputer forensik, dan teori bubur panas untuk konstruk audit forensik, 

dan pedoman pelaksanaan, dan tenaga ahli untuk konstruk audit 

investigasi.  

 3. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Badan 

pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan 

pemeriksa internal sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa 

memperluas objek penelitian dengan menambah objek penelitian dari 

pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal lainnya. 

 4. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya 
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dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk diuji secara 

empiris. 
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Lampiran 10 

Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

 

 

Audit Forensik oleh BPKP Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Audit Forensik untuk Proses 
Persidangan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Komputer Forensik 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Langkah-Langkah Audit Forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pemahaman Audit Forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teknik-Teknik Audit Forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tenaga Ahli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teori Bubur Panas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tujuan Audit Forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

Deteksi Fraud Pada Sektor 

Pemerintahan 
Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Besarnya Gaji dan Tunjangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fraud Diamond 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fraud Menjadi Perhatian Utama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fraud yang Banyak Ditemui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gaya Hidup 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gaya Kepemimpinan Otoriter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kepedulian Masyarakat 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pelaku Fraud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelanggaran Aturan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pemisahan Tugas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teknik Mendeteksi Fraud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tindakan BPKP Terhadap Pelaku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

Audit Investigasi oleh BPKP Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Bagian Penting dalam Audit 
Investigasi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bersikap Independen dan Objektif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kriteria 5W 2H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Langkah-Langkah Audit Investigasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Membuka Pedoman Pelaksanaan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pemahaman Audit Investigasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengembangan Hipotesis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengendalian Penugasan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Penyusunan Rencana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perencanaan Teknik yang Efektif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pertimbangan Profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pertimbangan Risiko Penugasan dan 
Mitigasi Risiko 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tenaga Ahli 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tujuan Audit Investigasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Pengaduan (Whistle-blowing) Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Didorong Secara Internal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mekanisme Penghargaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mekanisme Perlindungan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan Karyawan Manajemen 
Menengah 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan Karyawan Manajemen 
Senior 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan Karyawan Teman Dekat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan Karyawan Tingkat Bawah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan ke Pihak Eksternal 
(Media) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan ke Pihak Internal 
(Manajemen Senior) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pemahaman Whistle-blowing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengaduan (Whistle-blowing) 
Bermanfaat dan Penting 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pihak Pelapor (Whistle-blower) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

Whistle-blowing Terhadap Audit Forensik Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Membantu Pelaksanaan Audit Forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Menelaah dan Mengkonfirmasi Informasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Whistle-blowing Terhadap Audit 

Investigasi 
Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Penelaahan Informasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peran Whistle-blowing yang Semakin 
Meningkat 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Audit Forensik Terhadap Deteksi Fraud Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Mencegah Fraud di Masa Depan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Metode yang Tepat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pendeteksian Fraud Lebih Cepat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Audit Investigasi Terhadap Deteksi Fraud Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Mencegah Fraud di Masa Depan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Metode yang Efektif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pendeteksian Fraud Lebih Cepat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Whistle-blowing Terhadap Deteksi Fraud Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H Informan I Informan J Informan K Informan L 

Berdampak Menurunkan Angka Fraud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Meningkatkan Sistem Deteksi Fraud 
Melalui Whistle-blowing 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Upaya Untuk Mendeteksi Fraud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lampiran 11 

Hasil Wawancara 

Wawancara dengan Bapak Informan E pada Selasa, 2 Oktober 2018 di ruang 

koordniantor pengawas I bidang investigasi BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Wawancara ini merupakan wawancara kelima kalinya. 

 

Q.1. Pendeteksian Fraud  

 

Pewawancara 

Apakah fraud menjadi perhatian utama pada sektor pemerintahan ? 

 

Informan E 

Iya. Karena terutama untuk bidang investigasi ya. Itu menjadi tupoksi utama baik 

dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakannya. Itu menjadi perhatian 

BPKP terutama di bidang investigasi. 

 

Pewawancara 

Apakah Jenis fraud yang banyak ditemui ? 

 

Informan E 

Banyak sekali ini, tapi kalo jenis-jenisnya ee… apa namanya… selain kegiatan 

fiktif itu ada juga, kemudian kegiatan yang tidak sesuai dengan apa namanya… 

ee… kontrak, kemudian juga penyalahgunaan pertanggung jawaban yang tidak 

benar. Jadi membuat pertanggung jawaban atas belanja-belanja yang di dalamnya 

ada unsur fraudnya, ada unsur penipuannya di situ. Kalo dari tigas jenis dari 

ACFE seperti korupsi, penyalahgunaan/penggelapan aset,  dan kecurangan atas 

laporan keuangan itu… Kalo yang dimaksud dengan penyalahgunaan aset itu ya 

sebagian ada juga. Kemudian kalo penyalahgunaan yang laporan keuangan, ini 

kan kita sendiri tidak spesifik memeriksa laporan keuangan, jadi pada dasarnya 

yang dilakukan oleh BPKP ini auditnya kan sifatnya kan permintaan, jadi sudah 

ada kasusnya duluan. Jadi kita tidak bisa memilih kasusnya. Tapi kalo dari kasus 

yang ada, itu ada juga ee... penyalahgunaan wewenang, ada juga ee apa 

namanya… penyalahgunaan aset, ada juga terkait dengan ee… apa… fraud dalam 

laporan keuangan. Rata-rata ada. Masing-masing kategori itu ada.  

 

Pewawancara 

Apakah pelaku fraud dapat berasal dari internal dan eksternal ?  
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Informan E 

Iya. Jelas ini, apa namanya… fraud  yang sering kita temukan di… ini pasti ada 

penyebabnya ya dari sisi internal, maupun dari sisi eksternal. Karena biasanya apa 

namanya… ee… yang sering kita deteksi tidak mungkin dia penyebab sepihak 

dari internalnya saja. Pasti ada kerjasamanya dengan pihak eksternalnya.  

 

Pewawancara 

Siapa sajakah yang dapat disebut pelaku internal dan siapa sajakah yang dapat 

disebut pelaku eksternal ? 

1. Internal 

a. Pejabat tingkat atas 

b. Pimpinan institusi 

c. Staf junior 

2. Eksternal 

a. Pelanggan 

b. Pemasok 

c. Agen 

d. Pemerintah 

 

Informan E 

Kalo yang internal pasti di tingkat pejabatnya, tingkat… level pimpinanlah gitu. 

Pasti mereka yang melakukan itu, tapi dia tidak bisa sendiri, pasti melibatkan 

bawahannya gitu. Jadi ini ketika ditanya bisa terjadi. Termasuk kalo staf yang 

junior mungkin ada tapi relatif kecil lah. Yang lebih banyak itu tingkat 

pimpinannya atau level satu atau dua yang di bawahnya lah itu. Ketiga ini saling 

berkaitan ya, tidak sendiri. Karena fraud itu tidak bisa dilakukan sendiri. 

Kemudian kalo yang eskternal ya ketiga-tiganya. Kalo pemerintah juga bisa juga 

masuk yang keempat-empatnya. Kalo yang agen ini ya memang kondisi yang kita 

temui selama ini ya memang terkait dengan pemasoknya ya, bekerja sama dengan 

pemasoknya, pelanggannya. Ya itu memang menjadi faktor yang dominan juga 

dalam indentifikasi fraud yang ada ini gitu. Keempat-empatnya ini termasuk 

dalam eksternal. 

 

Pewawancara 

Apakah kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan penyebab 

terjadinya fraud ? 

 

Informan E 

Iya. Memang penyebab fraud itu kan tidak bisa berdiri sendiri satu-satu. Tekanan 

sendiri, kemampuan sendiri, peluang sendiri gitu ya tapi kombinasi dari beberapa 
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ee… penyebab tadi itu. Misalnya kemampuan dan peluang, punya kemampuan 

kalo tidak punya peluang ini fraudnya menjadi lebih rendah begitu. Ada tekanan 

tanpa peluang, agak ini juga. Jadi masing-masing ini tidak berdiri sendiri. Tetap 

ada beberapa penyebab yang menjadi satu sehingga seseorang itu melakukan 

fraud. Gitu. 

 

Pewawancara 

Apakah adanya pelanggaran peraturan dapat meningkatkan risiko terjadinya 

fraud ? 

 

Informan E 

Iya itu sudah pasti karena memang di lingkungan pemerintahan itu kan sebetulnya 

sudah di rancang atau sudah ada sistem ataupun aturan-aturan yang berlaku. 

Sehingga kalau keluar dari aturan-aturan itu nah itu pasti di situ ada fraudnya. 

Tinggal akibatnya saja apakah besar kecil dan sebagainya, tapi kalau terkait 

dengan adanya resiko fraud, itu pelanggaran-pelanggaran pasti muaranya ke sana. 

Termasuk, dalam peraturan itu kan sistem yang sudah dirancang oleh pemerintah 

kan gitu kan. Jadi kalo melanggar dari sistem itu ya pasti ada unsur fraudnya.  

 

Pewawancara 

Apakah gaya kepemimpinan yang otoriter dapat mendorong terjadinya fraud ? 

 

Informan E 

Ya bisa jadi. Tapi karena ini kan gaya kepemimpinan ini kan memang kita tidak 

bisa ee… ini spesifik yang otoriter ya. Ada plusnya, ada minusnya juga memang. 

Plusnya kalo dia terkait dengan apa namanya… kalo si pimpinan itu punya 

integritas yang tinggi, dia ke bawah itu pasti menekankan ikuti sistem yang ada, 

gitu kan, tidak melanggar aturan dan sebagainya. Tapi kalo otoriter itu dilengkapi 

atau tidak didukung dengan integritas yang tinggi pasti menyalahgunakan 

kewenangan itu lah yang bisa ee… rasionalisasinya lebih kental gitu, perannya 

bisa lebih kental bagi pemimpin yang tidak otoriter itu kalo dia tidak di apa 

namanya… tidak dilandasi atau tidak diikuti dengan integritas.  

 

Pewawancara 

Apakah pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya fraud ? 

 

Informan E 

Iya. Untuk beberapa kejadian itu salah satunya adalah dari sisi pemisahan tugas 

dan fungsi. Kalo satu transaksi atau satu kejadian itu dari sejak perencanaan, 

eksekusi, kemudian pembayarannya, pembukuannya dan sebagainya dilaksanakan 
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oleh satu orang, pasti akan meningkatkan resioko terjadinya fraud. Tapi kalo 

sudah ada pemisahan-pemisahan tertentu  ya itu sudah bisa mengurangi. Tapi 

pemisahan fungsi itu juga harus diikuti apa namanya… kemampuan dari masing-

masing pelaksana itu untuk sudah konsekuen dengan aturan atau dengan sistem 

pengendalian yang sudah dirancang. Kalo masing-masing mengabaikan, 

walaupun sudah ada pemisahan fungsi, tetap bisa saja terjadi fraud.  

 

Pewawancara 

Apakah besarnya gaji dan tunjangan baik pegawai maupun pimpinan 

mempengaruhi tingkat risiko terjadinya fraud ? 

 

Informan E 

Nah ini bukan dari pengalaman ya. Kalo dari hasil penugasan kita tidak sampai ke 

sana mengkajinya gitu. Tapi dari beberapa ee… ada ini tertentu yang bisa menjadi 

ee… bisa saja berpengaruh gitu ya. Tapi tidak serta merta gitu, misalnya dengan 

gaji yang besar, terus tingkat resiko fraudnya kecil, itu juga tidak menjamin 

seperti itu. Karena fraud itu memang resiko yang melekat untuk setiap kegiatan 

tertentu gitu ya. Makanya adanya fraud itu untuk preventifnya harus ada beberapa 

hal yang harus dilakukan, tidak hanya meningkatkan atau menaikkan tunjangan 

saja gitu ya. Itu pun tidak serta merta menghilangkan fraud. Ada korelasi-korelasi 

penyebab yang lain gitu.   

 

Pewawancara 

Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi fraud ? 

a. Pengendalian internal 

b. Fraud auditing (audit forensik dan audit investigasi) 

c. Fraud hotline 

d. Kebijakan whistle-blowing 

e. Pelatihan pencegahan dan pendeteksian fraud 

f. Data mining 

 

Informan E 

Iya. Kalo teknik itu… kalo pengendalian internal itu kan dia sudah sistem yang 

terpasang di situ. Ya bisa juga kalo untuk mendeteksi fraud, penyimpangan-

penyimpangan yang terkait dengan yang seharusnya dilakukan sesuai 

pengendalian yang ada kemudian dia tidak dilakukan, pasti ada  reflek atau tanda-

tanda yang bisa mengarah ke fraud. Jadi pegendalian internal yang baik memang 

bisa mengurangi terjadinya fraud, tapi kalo untuk mendeteksi ya mungkin 

tingkatannya relatif kecil gitu ya untuk bisa mendeteksi fraud pengendalian 

internalnya sendiri, dia sendiri ee… apa namanya… ya hanya pengendali 
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internalnya saja gitu. Untuk mendeteksi fraud itu ya masih relatif kecil lah gitu. 

Kan dia bukan satu alat saja untuk mendeteksi fraud itu. Kemudian kalo untuk 

audit forensik dan audit investigasi ya memang salah satunya untuk mendeteksi 

fraud kan adalah ini ya, alat itu. Kemudian fraud hotline ini maksudnya saluran 

itu ya ? ya itu termasuk. Whistle-blowing juga begitu. Pelatihan, pencegahan dan 

pendeteksian fraud ini juga kalo untuk mendeteksi fraud, pelatihan-pelatihan itu 

ya bisa. Tapi kalo bagi pegawai-pegawai yang terlibat fraud, itu kan malah 

menjadi ya menyembunyikan kan begitu. Pasti kalo yang diminta untuk 

mendeteksi itu pihak yang independen dari orang-orang yang terlibat dalam satu 

kegiatan ya itu bisa misalnya. Kemudian kalo data mining ini kan ee… ya bisa 

juga. Artinya tapi apa namanya ya… data mining itu kan pengumpulan data yang 

terkait dengan misalnya penghasilan seseorang gitu ya, ini asalnya dari mana sih ? 

si A misalnya penghasilan normalnya sekian, kemudian dari informasi-informasi 

yang terkait ternyata misalnya belanjanya lebih tinggi gitu ya. Nah kemudian juga 

terkait dengan data-data yang kejadian yang terjadi pada periode tertentu. Itu bisa 

juga. Pengendalian internal itu kalo dibandingkan dengan yang lain memang dia 

kan hanya untuk menjamin saja tidak terjadinya fraud, tapi untuk mendeteksinya 

sendiri kan harus ada alatnya sendiri. Itu tadi, kayak hotline, auditing dan 

sebagainya. 

 

Pewawancara 

Tindakan apa yang dilakukan BPKP jika pelaku fraud terungkap ? 

 

Informan E 

Kalo fraud terungkap, yang jelas kita harus memastikan kalo BPKP ini kan dalam 

melakukan tugasnya terutama yang terkait dengan fraud, itu kan seperti tadi yang 

saya sampaikan, atas permintaan dari aparat penegak hukum. Misalnya kan 

mereka yang mendeteksi adanya fraud itu atau unsur melawan hukum itu dari 

APH. Jadi kalo aparat penegak hukum bisa memastikan kalo di situ terjadi fraud, 

kita tindak lanjuti dengan audit untuk menghitung dampak dari fraud itu terhadap 

keuangan negara. Karena sesuai dengan peran BPKP seperti itu. Kalo ke 

pelakunya ya kewenangan dari tindakan dari pelaku itu kan kewengannya di 

aparat penegak hukum. Kalo kami ini hanya merangkai suatu kejadian atau 

peristiwa yang dilakukan seseorang, yang itu merupakan suatu pengungkapan dari 

fraud, kemudian efeknya apa ? dampaknya apa ? BPKP itu hanya sebagai ahli 

dalam melakukan audit ataupun akuntansi terkait dengan perhitungan kerugian 

keuangan negara. Soal unsur melawan hukumnya, tindakan fraud itu nanti 

menjadi wewenangnya sih aparat penegak hukum. Kita hanya merangkaikan 

peristiwanya saja yang sebenarnya ada fraud dan akibatnya adalah kerugian 

keuangan negara. 
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Pewawancara 

Adakah hal/aspek/faktor lain menurut anda yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya fraud ? 

 

Informan E 

Sebetulnya dari enam teknik tadi saya rasa memang seperti itu gitu. Artinya kalo 

faktor-faktor lain ya ee… laporan harta kekayaan negara gitu ya  tapi itu tidak 

terkait dengan BPKP gitu. Analisis-analisis seperti itu untuk mendeteksi adanya 

fraud itu rana di penelitian biasanya. Tapi kalo dari sisi audit itu kami tidak. Ini 

kalo menurut saya sudah lengkap sih.  

 

Q.2. Variabel Audit Forensik 

 

Pewawancara 

Apakah tujuan utama audit forensik ? 

 

Informan E 

Audit forensik itu adalah audit yang ditujukan untuk membuktikan bahwa terjadi 

fraud yang merugikan keuangan negara dan itu kita harus membuktikannya 

sampai di pengadilan. Artinya audit forensik yang kita lakukan itu tujuannya 

adalah untuk bisa mengungkapkan kejadian fraud sehingga terbukti itu ada fraud 

sampai ke pengadilan. Jadi prosesnya sampai ke sana. Jadi bukan hanya soal 

auditnya saja tapi bagaimana ee… mempertahankan pendapat dari auditor itu 

bahwa di situ memang terjadi fraud pada saat siding di pengadilan. 

Pengungkapannya sampai ke sana. 

 

Pewawancara 

Bagaimanakah pemahaman anda tentang audit forensik ? 

 

Informan E 

Iya itu tadi. Audit forensik itu adalah audit yang digunakan untuk mendukung 

proses litigasi sampai ke pembuktian di pengadilan. 

 

Pewawancara 

Apakah audit forensik merupakan proses pencarian bukti dan penilaian 

kesesuaian bukti (temuan audit) sesuai dengan ukuran pembuktian yang 

dibutuhkan untuk proses persidangan ? 
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Informan E 

Iya. Itu yang saya uraikan tadi. Memang tidak spesifik saya menyebutkan. Ada 

mencari bukti dan menilai kesesuaiannya dengan aturan atau dengan bukti yang 

lain untuk ke persidangan ya. Tapi prosesnya sampai ke sana. Prosedur audit kan 

itu tadi tadi ya… mengumpulkan, mengevaluasi ee… apa namanya…  menilai 

bukti itu dan membuat kesimpulan atas fakta-fakta yang diperoleh di proses itu 

tadi, persidangan tadi. 

 

Pewawancara 

Apa saja langkah-langkah dalam proses pelaksanaan audit forensik yang telah 

dilakukan oleh BPKP ? 

a. Tahap pra audit forensik  

b. Tahap persiapan audit forensik  

c. Tahap pelaksanaan audit forensik  

d. Tahap pelaporan audit forensik 

 

Informan E 

Kalo yang terjadi di BPKP prosesnya itu adalah biasanya aparat penegak hukum 

itu mereka melakukan penyelidikan atas suatu kasus atau perkara adanya fraud. 

Nah kalo mereka masih dalam proses penyelidikan, kemudian mereka 

menyampaikan permitaan ke BPKP untuk melakukan audit, nah itu kita penuhi 

dengan audit investigasi namanya. Jadi audit invetigasi itu proses pembuktiannya 

dibebankan kepada auditor BPKP. Artinya untuk mencari bukti-bukti dan 

sebagainya itu menjadi kewenangan BPKP untuk memperolehnya, walaupun 

dalam pelaksanaannya juga nanti bekerja sama dengan penyidik. Tapi untuk bisa 

memutuskan bahwa suatu kasus itu bisa ditindaklanjuti dengan audit investigasi 

itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya sudah ada indikasi 

penyimpangannya benar bahwa itu ada penyimpangan, kemudian akibatnya juga 

ee… paling tidak dari sisi arapat penegak hukum itu sudah ada indikasi kerugian 

keuangan negaranya. Nah kalo memang prosesnya masih penyelidikan itu bisa 

kita penuhi dengan audit investigasi. Kemudian kalo misalnya prosesnya itu 

mereka sudah melakukan penyidikan, bedanya dengan yang penyelidikan tadi, 

kalo penyidikan itu kan seharusnya si penyidik (aparat penegak hukum) itu sudah 

bisa memastikan bahwa tindak pidananya sudah ada, sudah kuat, unsur melawan 

hukumnya sudah kuat. Kalo yang penyelidikan itu, dia baru mengindikasikan ada 

perbuatan tindak pidana perbuatan melanggar hukum. Nah kita audit yang 

lakukan itu membuktikan adanya bahwa tindakan itu ada. Tapi yang apa 

namanya… audit perhitungan kerugian keuangan negara, si penyidiknya sudah 

memastikan bahwa ada tindak pidananya, sudah ada. Sudah dirumuskan. Nah 

kemudian, kalo tahap selanjutnya ya… itu tentu harus memenuhi persyaratan 
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tertentu yang dipenuhi oleh penyidik sebelum kita menerima permintaan mereka 

untuk melakukan audit itu. Kalo audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan 

Negara) itu ya paling tidak bukti-bukti yang mereka sampaikan, yang peroleh itu 

harus bisa setidak-tidaknya untuk… bukti-bukti pokonya itu sudah bisa dilakukan 

untuk menghitung kerugian keuangan negara, karena arahnya itu kita ke 

penghitungan kerugian keuangan negaranya itu. Kemudian di tahap persiapan, 

persiapan ini adalah setelah mereka ya biasanya APH itu melakukan ekspose di 

kita. Melakukan ekspose ini melibatkan bidang investigasi secara keseluruhan, 

minimal itu ada empat orang ya selain kepala bidang atau korwasnya. Nah kalo 

dari hasil ekspose  itu ternyata dianggap cukup memenuhi dari sisi unsur melawan 

hukumnya sudah yakin, sudah ada, kemudian kelengkapan bukti yang diperoleh 

itu sudah cukup, itu biasanya kita di dalam risalah ekspose itu kita sampaikan 

kepada pimpinan untuk bisa ditindaklanjuti melakukan audit dengan perhitungan 

kerugian keuangan negara. Kalo tidak, kalo misalnya unsur melawan hukum 

sudah ada tapi faktor-faktor pendukungnya masih kurang, nah ini kita meminta 

kepada penyidik untuk melengkapi. Kemudian kalo misalnya ee… tidak cukup ya 

kita kembalikan lagi untuk melakukan ee… ya kekurangan data yang kita 

perlukan untuk proses audit PKKNnya itu apa saja. Kita sampaikan kepada 

mereka, ini kurang ini, ini kurang ini, keterangan dari sini belum meyakinkan nah 

itu kita sampaikan kepada mereka. Nah kemudian mereka tindak lanjuti baru 

datang lagi. Kalo sudah kita anggap lengkap, memenuhi syarat, bisa kita tindak 

lanjut. Kemudian tahapan pelaksanaan  audit forensik. Nah untuk tahapan ini 

setelah kita memutuskan itu bisa dipenuhi, tentu kita menerbitkan surat tugas. 

Surat itu menunjukkan atau memberi tugas kepada si A, B, C, D, tim ya bukan 

individu tapi tim yang punya kemampuan dan pengalaman serta kemampuan audit 

investigasi seperti itu, kemudian ya dibuatkan surat tugas.  Soal waktu, kebutuhan 

waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan biasanya dipertimbangkan sesuai 

dengan kondisi kasusnya sendiri. Ee… besar kecilnya kasus ee… apa namanya 

jumlah bukti-bukti yang kita perlukan dan sebagainya itu kita pertimbangkan 

biasanya. Nah kemudian setelah itu kan proses untuk menyusun sampai dengan 

terbitnya surat tugas. Kemudian setelah itu tim turun ke lapangan. Kalo audit 

investigasi, tetap kita kalo permintaannya dari aparta penegak hukum, itu tentu 

kita koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk ya data-data yang 

mereka peroleh apa saja, rupanya seperti apa. Kemudian juga pada saat kita 

mendatangi atau melakukan audit di lapangan, tentu kita harus menyampaikan 

kepada pihak yang kita periksa itu, status penugasan itu seperti apa, apakah audit 

investigasi atau audit PKKN. Ehmm… Kalo audit investigasi itu memang kita 

menyampaikan kepada pimpinan dimana terjadi kasus itu. Kalo auditnya adalah 

penghitungan kerugian keuangan negara, ya itu kita cukup menginikan kepada 

penyidik saja. Nah kemudian proses pelaksanaan auditnya ini kan tentu karena 
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audit itu harus mengumpulkan bukti-bukti dan mengevaluasi bukti, ya kita minta 

daftar bukti yang kita perlukan apa saja pihak pemeriksaan ataupun kepada 

penyidik, tergantung itu tadi… awalnya itu ee… audit investigasi atau audit 

PKKN. Kalo audit PKKN kita sepenuhnya menggantungkan ee… bukti-bukti itu 

kepada penyidik, karena sifatnya kalo sudah penyidikan itu kan sudah pro justitia, 

sehingga bukti-bukti yang diperoleh penyidik yang akan kita gunakan untuk 

menyimpulkan suatu kasus itu harus dari proses yang sudah pro justitia juga. 

Artinya keterangan-ketrangan atau bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik itu, 

keterangan-keterangan ya dia khususnya sudah pada tahapan yang pro justitia 

tadi, bukan yang pada awal-awal itu kita. Sehingga kekuatan buktinya semakin 

kuat, keabsahannya dan sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaan audit ini, kalau 

misalnya ada bukti yang kurang, kita sampaikan kepada penyidik untuk 

memperoleh buktinya itu. Kemudian kalo misalnya ada keterangan-keterangan 

yang kurang, itu kita sampaikan kepada penyidik untuk melengkapi 

keterangannya. Kemudian kalo prosedur yang lain yang kita lakukan, selain dari 

dokumen-dokumen bukti itu, kita juga melakukan peninjauan fisiknya kalo 

misalnya berupa fisik ya kita, kalo misalnya pembangunan jembatan ya kita coba 

lihat jembatannya, kalo misalnya pembangunan gedung ya kita coba lihat 

gedungnya, gitu ya. Kalo misalnya banging apapun gitu ya… kita melihat 

bangunannya. Cuma untuk menghitung kepastian berapa apa namanya… kondisi 

bangunan itu sendiri, karena itu bukan wilayahnya keahlian dari auditor, itu kita 

meminta kepada penyidik untuk menyediakan ahli. Kalo misalnya bangunan 

gedung ya mereka harus menyediakan ahli bangunan gedung untuk menghitung 

berapa sih volume yang dilakukan itu, apa saja speknya seperti apa… nah seperti 

itu harus pada ahli yang lain. Kalo misalnya masalah pertanahan ya harus dengan 

Badan Pertanahan Nasional, ahli-ahli yang sesuai dengan ilmu yang terkait 

dengan keahliannya itu. Jadi kita tidak akan melakukan penyimpulan suatu kasus 

kalo itu harus melibatkan ahli, kemudian kita tidak melibatkan ahli itu kita tidak 

akan bisa menyimpulkan. Tetap harus dari ahli gitu bahwa ini ada kekurangan 

volume sekian gitu. Kalo itu bangunan, harus dari ahli bangunan yang 

menyampaikan. Jadi, kita mengutip apa yang mereka lakukan. Cuma dalam 

prosesnya, pelibatan ahli itu kita tetap punya standar ya untuk menilai apakah 

memang mutu yang dilakukan oleh ahlinya itu tentu harus masuk akal gitu ya. 

Kalo misalnya menghitung volume bangunan itu ya harus dilihat bagaimana 

misalnya beton K250 ya itu harus ada uji labnya begitu.  Jadi untuk meyakinkan 

bahwa itu benar-benar benar, ya itu harus dengan ahli. Nah kemudian dalam 

proses pelaksanaan audit, itu kita sebelum mengakhiri penugasan biasanya kita 

sampaikan hasil dari pengumpulan bukti kita, hasil perhitungannya seperti apa, 

kemudian nilai kerugian keuangan negaranya berapa itu kita sampaikan kepada 

penyidik. Nah kemudian tahap selanjutnya… ee… sorry tambahan lagi. Untu 
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pelaksanaan audit, selain bukti-bukti dokumen, bukti surat, kita juga bukti-bukti 

keterangan itu kita klarifikasi kepada yang terkait, saksi-saksi yang terkait yang 

sudah dipanggil oleh penyidik itu kita klarifikasi… ya tentunya pelaksanaannya 

harus melalui penyidik. Tidak bisa kita panggil saksi sendiri untuk wawancara 

gitu tidak boleh, tetap harus melalui penyidik. Kalo misalnya ditemukan berbeda 

antara keterangan kepada penyidik, keterangan kepada kita ya kita tinggal 

konfirmasi lagi kepada penyidiknya mana yang benar gitu ya. Kalo misalnya 

ternyata yang dinyatakan kepada kita itu yang benar ya artinya penyidik harus 

meyesuaikan, berita acara pemberian keterangannya harus diperbarui oleh 

penyidik, supaya semua bukti yang kita peroleh dan bukti penyidik itu sama. 

Sehingga pada saat pelimpahan kasus di persidangan, itu menjadi lebih sesuai 

antara kondisi fakta yang ada dengan hasil kesimpulan kita. Kemudian untuk 

pelaporan, setelah kita selesai melakukan audit di lapangan, kita membuat 

laporan. Dalam laporan itu kita ada standarnya ya.  Dari proses dari tahap pra 

audit sampai dengan tahap pelaporan itu kita ada standarnya dan ada pedomannya. 

Kemudian kalo pelaporan, semua yang kita lakukan dalam proses audit itu 

biasanya kita ungkapkan atau data-data yang kita peroleh maupun fakta-fakta 

yang kita temukan selama proses audit itu kita tuangkan dalam laporan. Jadi, 

unsur-unsur laporan itu selain ada dasar penugasan, kemudian pengungkapan 

fakta dan proses kejadian itu dari awal sampai dengan akhir itu kita ungkapkan. 

Jadi hampir kayak semacam rekonstruksi dari kasus itu gitu. Si A mengakan ini, 

kemudian si B mengatakan itu dan sebagainya itu dituangkan dalam ini. Untuk 

mendukung suatu bukti misalnya ini ada bukti pengeluaran sebesar 200juta 

misalnya itu kita klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait. Dari bendahara 

pengeluaran, dari penerima dan sebagainya. Meyakinkan bahwa itu memang 

benar-benar bisa kita akui sebagai bukti yang valid gitu. Kemudian pengungkapan 

itu, misalnya prosedur yang kita lakukan itu kita ungkapkan di laporan juga. Apa 

sih yang kita lakukan dalam melakukan audit ini ? Nah pertama, dilakukan 

ekspose, kemudian menerbitkan surat tugas, kemudian meminta bukti dan 

sebagainya, mengevaluasi bukti, mengkaji aturan-aturan yang terkait dan 

sebagainya, kemudian merekonstruksi kasus itu kita ungkapkan juga dilaporan 

supaya yang membaca laporan itu paham bahwa oo ini kasusnya seperti ini, 

prosedur yang sudah dilakukan seperti ini. Kemudian kesimpulan kita bahwa di 

situ memang ada penyimpangan gitu ya. Nah dari uraian kasus, uraian fakta dan 

kejadian itu biasanya kita simpulkan apa sih yang terjadi penyimpangannya di situ 

? fraudnya di situ seperti apa ? nah itu kita kaitkan penyimpangan itu dengan 

aturan-aturan yang berlaku. Biasanya aturan mengenai pengelolaan keuangan 

negara, aturan mengenai pelaksanaan kegiatan tertentu, kita sampaikan di situ 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Kemudian data-data yang kita 

peroleh selama proses audit itu kita ungkapkan, kita sampaikan, laporan-
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laporannya kita lampirkan, kemudian bagaimana kita menghitung metode 

kerugian negaranya, karena pasti di sidang itu pasti ditanyakan bagaiamana 

saudara bisa menemukan misalnya angka 10 miliyar, 20 miliyar, itu pasti mereka 

atau hakim itu biasanya meminta kita untuk menjelaskan. Nah makanya di dalam 

laporan yang kita terbitkan itu juga mengungkapkan metode yang kita lakukan 

untuk menghitung kerugian negara dan hasil dari pelaksanaan metode itu berapa 

kerugian negaranya, sehingga di laporan yang kita ungkapkan, yang kita 

sampaikan kepada penyidik itu, bagaimana proses terjadinya tindak pidana, proses 

terjadinya penyimpangan, akibatnya seperti apa kerugiannya, dan metode yang 

kita lakukan seperti apa, itu kita ungkap di dalam laporan. Sehingga diharapkan 

memang punya kesepahaman gitu ya antara pihak –pihak yang terkait dalam 

proses persidangan. Dari jaksa penuntut umum, dari para saksi, dari hakimnya, 

termasuk terdakwa dan penasehat hukumnya walaupun nanti pasti ada hal-hal 

yang dikontrol atau dipertanyakan pasti oleh terdakwa ataupun penasehat 

hukumnya. Nah itu secara singkat ya. Kalo proses pelaksanaannya ya memang 

agak panjang. Nah cuma satu lagi yang proses pelaporan, BPKP itu untuk 

menjamin suatu produk atau laporan itu… jadi produk yang dihasilkan proses 

audit itu adalah laporan. Untuk menjamin bahwa laporan itu sudah sesuai dengan 

standar, itu kita mempunyai yang disebut sebagai apa namanya… review 

berjenjang. Jadi yang menyusun laporan itu adalah ketua tim, jadi di struktur tim 

itu di atas ketua tim ada pengendali teknis, di atas pengendali teknis ada pembantu 

penanggung jawab atau koordinator pengawasan atau kepala bidang, kemudian di 

atasnya lagi  itu ada kepala perwakilan. Jadi yang menandatangani laporan itu ya 

tim itu semuanya. Jadi proses bagaimana laporan itu punya kualitas yang baik, 

tadi prosesnya, reviewnya berjenjang. Dari ketua tim yang membuat laporan, 

kemudian di review oleh pengendali teknis, di review lagi oleh koordinator 

pengawasan atau pembantu penanggung jawab dan di review juga oleh kepala 

perwakilan. Sehingga nanti setelah setuju ya diterbitkan laporan yang ditanda 

tangani oleh semua yang terkait itu tadi. Gitu.  

 

Pewawancara 

Teknik-teknik apa saja yang digunakan BPKP dalam pelaksanaan audit forensik ? 

a. Pengumpulan informasi dan dokumentasi  

b. Permintaan keterangan, konfirmasi dan rekonsiliasi  

c. Pengamatan/observasi  

d. Pemeriksaan fisik  

e. Menghitung kembali (reperformance)  

f. Review analitikal 
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Informan E 

Iya, jadi keenam teknik ini masuk teknik-teknik yang kita gunakan selama ini ya. 

Cuma itu tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa BPKP itu bukan ahli dalam 

bidang-bidang tertentu. Ahlinya adalah ahli auditing dan akuntansi. Sehingga 

kegiatan yang kita lakukan itu ternyata bukan keahlian kita, kita minta kepada 

tenaga ahli untuk melakukan auditnya gitu ya, untuk memastikan bahwa ini 

seperti apa, kondisinya sebenarnya itu melalui ahli. Jadi teknik-teknik yang 

diungkapkan ini ya memang kita semuanya kita lakukan gitu.     

 

Pewawancara  

Adakah hal/teknik/langkah lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit forensik 

? 

 

Informan E 

Teknik audit itu kan ada 18 gitu ya tapi tidak semuanya kita apa namanya… 

lakukan semuanya. Tapi tergantung atau kita melihat kasusnya. Kasus-kasus 

tertentu mungkin pemeriksaan fisik tidak perlu kita lakukan, misalnya kegiatan 

yang dilakukan itu hanya pengadaan yang bukan fisik gitu ya nah itu kan nanti 

tidak perlu. Jadi tidak semuanya kita lakukan tapi tergantung pada kondisi atau 

pada kasus yang kita periksa. Kalo teknik-teknik atau langkah-langkah lain itu 

saya rasa tidak ada. Sudah masuk di yang enam tadi.  

 

Q.3. Variabel Audit Investigasi 

 

Pewawancara 

Apakah tujuan utama audit investigasi ? 

 

Informan E 

Ini beda dengan audit forensik tadi ya. Kalo audit investigasi itu tujuan utamanya 

adalah untuk membuktikan bahwa terjadi penyimpangan dalam proses 

pelaksanaan suatu kegiatan gitu ya. Tujuannya untuk mengungkapkan adanya 

penyimpangan atau fraud atau tindak pidana korupsi atau… untuk membuktikan 

itu ada enggak ee… apa namanya… tujuannya adalah untuk mengungkapkan itu. 

Itu aja. Tujuan utamanya adalah itu saja. 

 

Pewawancara 

Bagaimanakah pemahaman anda tentang audit investigasi ? 
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Informan E 

Tadi sebenarnya. Ulangan dari proses yang tadi itu lah. Ee… bagaimana kita 

mengumpulkan bukti, menganalisis, merangkaikan bukti-bukti itu untuk 

membuktikan satu fakta bahwa fakta yang terjadi itu adalah merupakan tindakan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, penyimpangan atau fraud. Jadi melakukan 

ke sana. 

 

Pewawancara 

Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah auditor harus bersikap 

independen dan objektif ? 

 

Informan E 

Iya. Jadi semua itu kan termasuk di standar ya. Standar audit itu, independen dan 

objektif itu ee… harus diterapkan gitu ya. Independen dari sisi pelaksanaan 

maupun dari sisi strukturnya ya. Misalnya kalo kita memeriksa suatu kasus, 

walaupun misalnya kasusnya itu dari APH, tapi kita tidak bisa berpihak hanya 

kepada APH saja tapi harus melihat fakta yang terjadi itu seperti apa. Artinya 

tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain gitu. Independennya seperti itu.  

 

Pewawancara 

Apakah kriteria 5W + 2H dari informasi penting untuk proses pelaksanaan audit 

investigasi ?  

 

Informan E 

Ya. Biasanya memang kita ee.. mengkaji suatu kasus atau permasalahan itu 

dengan 5W 2H itu. Jadi kalo misalnya terpenuhi 5W dan 2H itu, kita bisa 

menjadikan sebagai indikasi bahwa permasalahan itu bisa kita lakukan audit 

investigasi. Biasanya gitu. Kalo misalnya pun kurang satu, kurang dua unsurnya, 

sepanjang itu tidak penting ee… bukan tidak penting ya ee… tidak terungkap, itu 

bisa kita lakukan karena dengan proses audit itu lah sebetulnya kita bisa 

mengarahkan semuanya itu kepada 5W 2H yang itu. Setelah proses audit itu baru 

kita bisa ee… apa… di situ ada unsur-unsur 5W 2H itu terpenuhi. Jadi kalo di 

awalnya ya memang indikasi-indikasi dari… paling tidak 3W dan 1H itu sudah 

harus terpenuhi.  

 

Pewawancara 

Apakah pengembangan hipotesis perlu dilakukan oleh auditor dalam 

melaksanakan audit investigasi ? 
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Informan E 

Iya. Jadi memang audit investigasi itu didasari pada pertama itu setelah adanya 

ekspose ya, itu setiap auditor harus mempunyai hipotesa, ini kasusnya kasus 

seperti apa, apakah pengadaan barang dan jasa misalnya, atau hanya perjanjian… 

atau pelaksanaannya atau memang dari proses pengadaan barang dan jasa dari 

awal sampai akhir, itu harus punya pandangan atau punya hipotesa-hipotesa. Gitu 

ya. Itu untuk mengembangkan atau untuk memandu dan mengarahkan prosesnya. 

Bagaimana memperoleh buktinya, bagaimana keterangan siapa saja yang perlu 

kita peroleh dan sebagainya itu arahnya adalah dari hipotesa-hipotesa itu.  

 

Pewawancara 

Apakah auditor harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi risiko 

dalam melaksanakan audit investigasi ? 

 

Informan E 

Iya. Itu pasti. Kalo ini di setiap… makanya sebelum auditor BPKP itu 

memutuskan bahwa suatu perkara atau suatu kasus itu bisa ditindak lanjuti dengan 

audit investigasi, ataupun audit lainnya itu tentu harus mempertimbangkan resiko-

resikonya itu tadi. Jadi resiko-resiko penugasan ya bisa saja nanti kira-kira kalau 

misalnya itu kita penuhi apakah bukti-bukti yang perlukan ini bisa diperoleh. Itu 

kan harus kita pertimbangkan. Atau dari sisi siapa saja yang kita ee… pihak-pihak 

yang terkait dengan pelaksanaan satu atau terjadinya kasus ini kira-kira misalnya 

buktinya tidak kita peroleh, langkah lainnya harus seperti apa gitu. Itu harus 

diperhitungkan pada saat melakukan audit investigasi.  

 

Pewawancara 

Apakah pertimbangan profesional diperlukan dalam melaksanakan audit 

investigasi ? 

 

Informan E 

Iya. Paling pertimbangan professional itu selain dengan keahlian kita juga terkait 

dengan resiko-resiko itu dan pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, mau 

bagaimana mengungkapkan suatu kasus itu ya tentu harus pertimbangan 

profesional. Mungkin seseorang bisa… wah saya gak bisa tapi secara profesi itu 

harus menjadi satu keharusan bagi auditor untuk bisa memenuhi standar-standar 

yang sudah ditetapkan gitu. Jadi tetap harus ada. Pertimbangan profesional itu 

pasti digunakan gitu dalam melakukan audit investigasi.  
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Pewawancara  

Dalam menyusun rencana, apakah auditor harus menetapkan sasaran, ruang 

lingkup, dan alokasi sumber daya dalam melaksanakan audit invesitgasi ? 

 

Informan E 

Iya. Ee… semuanya sebetulnya setelah kita memenuhi ee… apa namanya… yang 

sudah dilakukan eksposenya itu kan, setelah itu kita merencanakan suatu 

penugasan. Penugasan itu ya tentu harus ditetapkan ruang lingkupnya seperti apa, 

bagaimana sasaran, sasaran apa kira-kira. Misalnya audit investigasi ini 

kegiatannya apa, sasarannya apa, itu kan untuk membuktikan bahwa di situ 

memang terjadi penyimpangan. Makanya ruang lingkupnya ya harus kita batasi, 

jangan sampai nanti melebar kemana-mana sementara sasarannya itu hanya satu 

titik tertentu gitu. Kemudian juga dalam rangka efisien dan efektivitas suatu 

penugasan itu juga, sumber daya yang kita gunakan itu juga harus kita 

pertimbangkan. Nah kalo misalnya perlu suatu apa namanya… lokasi jauh dan 

sebagainya itu ya harus termasuk dipertimbangkan gitu. Apakah itu nanti bisa 

membuktikan satu ee… bukti-bukti yang diperoleh bisa mengungkapkan kejadian 

yang sebenarnya, tetap harus dipertimbangkan. Jadi, penyusunan rencana itu 

segala aspek dari ruang lingkup, sasaran, termasuk juga waktu dan sumber daya 

itu kita pertimbangkan.  

 

Pewawancara  

Apakah perencanaan teknik yang efektif harus dilakukan oleh auditor dalam 

melaksanakan audit investigasi ? 

 

Informan E 

Ya. Teknik-teknik yang kita akan pakai untuk melakukan audit investigasi itu 

memang harus direncanakan dari awal, makanya kalau sudah menetapkan 

hipotesis, makanya teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuktikan satu 

hipotesa itu, itu harus diarahkan ke sana. Tapi tidak selamanya teknik yang kita 

rencanakan itu di lapangan bisa kita terapkan. Ada hal-hal tertentu yang ternyata 

hipotesisnya gak begini, ternyata hipotesisnya berbeda lagi, nah itu kita harus 

merubah hipotesanya dan tekniknya juga harus kita sesuaikan. Apakah harus ada 

konfirmasi fisik, apakah kita harus meminta keterangan kepada si A, si B nya dan 

sebagainya itu harus kita sesuaikan dengan hipotesa yang kit susun dari awal gitu. 

Kalo memang terjadi perubahan ya harus disesuaikan sesuai dengan kondisi di 

lapangan karena itu kan awalnya kan masih belum ada gambaran secara utuh ya 

kondisi di lapangan itu seperti apa. Oh ternyata di sini daerahnya begini, ternyata 

tidak bisa dilalui kendara bermotor tapi kok disana ada bangunan, nah itu kan 

tentu butuh teknik tersendiri untuk meyakinkan apakah memang bangunan itu dan 
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sebagainya. Tentu ada teknik-teknik tertentu yang bisa meyakinkan kita bahwa 

lah ini jalurnya aja gak bisa dilalui kendaraan misalnya, bagaimana membawa 

bahan-bahan dan sebagainya untuk membangun suatu ee… bangunan di daerah 

yang tidak bisa terjangkau itu. Tentu kita harus bisa mencari. Kalau misalnya kita 

tidak perlu ke sana tapi bisa kita yakini bahwa memang bangunan di sana itu tidak 

ada, nah itu bisa saja dengan teknik yang lain. Kan begitu.  

 

Pewawancara 

Apakah bagian penting dalam melakukan audit investigasi ? 

a. Pengalaman 

b. Informasi 

c. Wawancara 

 

Informan E 

Ya. pengalaman ee… tentu perlu ya. Jadi yang perlu diingat itu adalah bahwa 

audit itu dilakukan oleh satu tim, bukan oleh individu-individu sehingga yang 

dimaksud dengan pengalaman itu bisa salah satu dari tim itu punya pengalaman 

tertentu. Misalnya ada yang sudah sering melakukan audit jembatan, audit jalan, 

audit gedung, dan sebagainya atau kegiatan-kegiatan tertentu itu penting. Jadi 

pengalaman itu penting, tapi tidak harus semuanya. Pengalaman tapi dalam satu 

tim itu paling tidak ada yang punya pengalaman yang melebihi lah dari auditor 

yang secara umum gitu. Kalo misalnya ada auditor-auditor yang belum cukup 

pengalamannya ya dari situ harus dibimbing dan di supervisi. Karena untuk 

memperoleh bukti itu, mungkin auditor yang belum berpengalaman itu bukti-bukti 

yang dia peroleh itu mungkin hanya sifatnya umum saja gitu ya. Nah tapi untuk 

membuktikan fraud atau penyimpangan tertentu itu kadang-kadang memang dari 

pengalaman. Untuk bisa meyakinkan oo ini sebetulnya… mungkin orang bilang 

tidak melakukan apa-apa tapi kan buktinya, kalo masak hanya dari keterangan 

dari yang bersangkutan saja saya tidak begini, tidak begini begitu, itu harus punya 

bukti lain. Nah biasanya pengalaman itu berpengaruh gitu di situ. Kemudian 

informasi. Informasi ini juga termasuk data-data gitu ya. Ya ini menjadi bagian 

dari audit itu sendiri. Tidak mungkin tidak ada bukti data dan sebagainya kita bisa 

menyimpulkan. Kalo wawancara ini kan untuk menegaskan atau untuk 

memperoleh keyakinan bahwa suatu fakta itu memang terjadi. Tapi wawancara itu 

bukan… ee… bisa saja wawancara malah melemahkan satu bukti yang lain. Bisa 

saja. Atau memang wawancara itu dia sifatnya lebih subjektif, sehingga dia 

mungkin tidak mengungkapkan apa yang mungkin merugikan dia gitu. Sehingga 

pada saat wawancara itu benar-benar punya teknik, punya cara bagaimana 

meyakinkan bahwa orang yang kita wawancarai itu memang berkata yang 

sebenarnya.  
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Pewawancara 

Apa saja langkah-langkah dalam proses pelaksanaan audit investigasi yang telah 

dilakukan oleh BPKP ? 

a. Pra perencanaan 

b. Penelitian awal 

c. Perencanaan audit 

d. Pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti 

e. Pelaporan dan pengkomunikasian hasil audit 

f. Pengelolaan kertas kerja audit 

 

Informan E 

Ya. Ini semuanya kita lakukan. Sesuai dengan pedomannya kan memang poin-

poin yang harus di… tahapan-tahapannya adalah seperti yang diungkapkan di sini.  

 

Pewawancara 

Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah penting untuk melakukan 

pengedalian penugasan melalui reviu berjenjang, review meeting, dan 

pembahasan intern ? 

 

Informan E 

Iya. Ya ini salah satu prosedur yang kita lakukan, termasuk standar yang 

diwajibkan bagi penugasan untuk investigasian. Review berjenjang, review 

meeting itu kita lakukan untuk menjamin bahwa proses yang kita lakukan itu 

sudah on the track, kemudian hasilnya juga bisa terjamin kualitasnya, dan bisa 

memenuhi standar-standar itu yang sudah di tentukan.  

 

Pewawancara 

Adakah hal/teknik/langkah lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit 

investigasi ? 

 

Informan E 

Ini kalo dari awal sudah diungkapkan tadi, sebetulnya itu sudah sangat lengkap itu 

ya. Ini ada menyebut PER 1314 2012 itu yang kita acu sebagai standar yang harus 

kita penuhi dalam proses pelaksanaan audit investigasi. Walaupun untuk sekarang 

ini sudah diperbarui gitu ya dengan peraturan BPKP No. 17 tahun 2017. Ini sudah 

dimasukin sini ya. Jadi itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan di situ.  

Jadi sudah tercakup semua di situ. 
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Q.4. Variabel Pengaduan (Whistle-blowing) 

 

Pewawancara 

Bagaimanakah pemahaman anda tentang pengaduan (whistle-blowing) ? 

 

Informan E 

Tentunya fraud itu kan pasti dilakukan secara tersembunyi, ia tidak terang-

terangan. Artinya yang mengetahui itu hanya orang-orang tertentu. Jadi, 

bagaimana mengungkapkan hal-hal atau kejadian yang tersembunyi itu kalau 

tidak menggugah dari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan itu untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya ya itu tidak akan 

terungkap gitu. Jadi, whistle-blowing itu merupakan suatu cara atau suatu metode 

untuk mengungkapkan adanya fraud itu.  

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) dapat berasal dari pihak internal dan eksternal? 

 

Informan E 

Iya. Kalau whistle-blower ya memang terutama ya pihak-pihak yang terkait itu. 

Artinya bisa dri sisi internalnya, bisa dari eksternalnya. Dari sisi internal berarti 

kan pegawai yang terlibat di institusi itu ya, berarti mereka paham yang dilakukan 

atau praktek-praktek yang terjadi di situ. Berarti kan mereka mengetahui praktek 

yang terjadi itu. Untuk pihak eksternal itu ya biasanya mereka yang berhubungan-

berhubungan itu, apakah pelanggan-pelanggannya. Oh saya ternyata misalnya dari 

luar, saya tidak dilayanai sebagaimana yang diungkapkan dalam misalnya 

pelayanan dan sebagainya, ternyata saya harus mengeluarkan biaya lebih dan 

sebaganya. Nah itu kan kalo hanya dari internal saja tidak akan terungkap, tapi 

kalo melibatkan juga orang luar yang terkait dengan pelayanan yang diberikan 

kepada orang lain nah itu bisa mengungkapkan kondisi dari institusi yang 

bersangkutan gitu.  

 

Pewawancara 

Apakah pengaduan (whistle-blowing) telah diterapkan di BPKP ? 

 

Informan E 

Kalo yang di BPKP yang jelas sudah ada, di webnya BPKP sudah whistle-

blowingnya ee... di situ salah satunya ada sistem whistle-blowingnya, kalo spesifik 

di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah dirancang sebetulnya, cuma ee… saya 

belum tahu persis kondisi terakhirnya ya, tapi berdasarkan ini sebetulnya rencana 

penerapannya sudah ada.  
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Pewawancara 

Apakah pengaduan (whistle-blowing) bermanfaat dan penting bagi institusi 

pemerintahan ? 

 

Informan E 

Ya. Kalo apa namanya… mau menerapkan atau mau menjamin bahwa suatu 

pelayanan atau suatu ini tidak terjadi korupsi, tidak terjadi penyimpangan ya salah 

satu sarana yang menjamin itu ya dengan whistle-blowing itu walaupun itu tidak 

serta merta menghilangkan penyimpangan ya. Ya harus ada mekanisme-

mekanisme tertentu yang diterapkan untuk menjamin bahwa whistie-blowing itu 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. 

 

Pewawancara 

Apakah institusi pemerintah mendorong pengaduan (whistle-blowing) secara 

internal ? 

 

Informan E 

Ya mestinya begitu. Cuma kan sangat tergantung  gitu ya dari pimpinan institusi 

pemerintah tersebut. Bahwa dia memang berkeyakinan bahwa akan memberikan 

pelayanan yang terbaik tanpa ada korupsi misalnya itu kan memang itu 

merupakan suatu hal yang wajib diterapkan gitu di instansi pemerintah. Saya 

enggak tahu persis aturannya, tapi kalo tidak salah KPK atau MENPAN ya itu 

yang mewajibkan adanya whistle-blowing. Itu kan mendorong penerapan itu. Nah 

kalo di kita, BPKP itu kan selain peran apa namanya… kan tiga peran yang 

dilakukan oleh BPKP ya, perventif, represif dan edukatif. Jadi preventif ini kita 

ada program namanya fraud control plan. FCP ini bisa diterapkan di instansi 

pemerintahan dan salah satu komponen atau salah satu Pewawancarabut yang ada 

untuk fraud control plan itu adalah whistle-blowing system. Jadi kita memang 

mendorong penerapan itu di instansi-instansi pemerintah. Kita lakukan itu.  

 

Pewawancara 

Apakah institusi pemerintah memiliki mekanisme perlindungan dan penghargaan 

bagi pelapor (whistleblower) ? 

 

Informan E 

Nah ini kalo yang sudah menerapkan whistle-blowing mestinya ya ada. Karena di 

sistem whistle-blowing itu dia harus mengatur mengenai bagaimana perlindungan 

terhadap pelapornya, bagaimana memberikan penghargaan kepada pelapor, dan 

bagaimana agar pegawai ataupun internal ataupun eksternal itu mengungkapkan 

kondisi yang sebenarnya ya melaporkan adanya fraud yang terjasdi di 
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lingkungannya. Itu memang untuk whistle-blowing system atau whistle-blowing 

program itu perlindungan kepada pelapor termasuk di dalamnya, karena kalo 

misalnya tidak ada perlindungan ya nanti tetap saja orang diminta melapor-

melapor tapi kalo tidak dilindungi kan takut juga. Jadi orang-orang yang terkait 

atau terlibat di situ berupaya untuk supaya itu tidak terungkap. Kan gitu.  

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan tingkat bawah ? 

 

Informan E 

Ya sebetulnya tegantung dari kondisi dari instansi pemerintah itu. Kalo memang 

pelakunya adalah tingkat bawah, tingkat menengah ataupun tingkat pimpinan di 

atas ya kalo memang memang whistle-blowing itu diterapkan ya semua yang 

terkait dengan terjadinya fraud dimana pun kedudukannya, bisa dilakukan. 

Semuanya. Jadi bukan hanya apa namanya… tingkat bawah, manajemen 

menengah, manajemen senior, gitu ya. 

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan manajemen menengah ? 

 

Informan E 

Iya tadi yang saya sampaikan itu termasuk manajemen senior atau tingkat 

pimpinan.  

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan manajemen senior ? 

 

Informan E 

Iya. 

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan yang dianggap teman dekat ? 

 

Informan E 

Nah ini tergantung dari mekanisme whistle-blowing itu sendiri. Ee… bagaimana 

setiap karyawannya itu  didorong untuk melaporkan semua kondisi yang ada di 
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ee… terutama yang fraud ya… yang dilakukan baik dari sisi teman dekat kah, 

atau sisi ini… tapi kan memang masing-masing laporan ini mungkin ada rasa 

keengganan, ada rasa kasihan dan sebagainya itu ya, itu kan yang harus digugah, 

yang harus didorong untuk mengungkapkan apapun yang terjadi kalau memang 

ada fraud. Tapi kalo tidak ada ya, masak gak ada terus dilaporkan kan gak 

mungkin. Kalo terjadi ya baru, mestinya siapapun yang melaporkan itu 

diungkapkan. Itu harapan dari whistle-blowernya ini, kan gitu. Kan whistle-blower 

systemnya itu kan ngomongnya seperti itu, siapa pun yang melakukan ya 

diungkapkan gitu. Tapi dalam kondisi yang sebenarnya kan misalnya saya atau 

ada temen saya, dia melakukan oo sebetulnya fraud itu, pelanggaran juga. Tapi  

ya mungkin segan dan sebagainya. Kalau tidak ada jaminan bahwa dilindungi dan 

sebagainya… nah termasuk juga fitnah-fitnah gitukan misalnya tidak ada datanya 

tapi hanya sekedar sakit hati dan sebagainya, nah itu kan tidak usah di itu. Sistem 

whistle-blowing juga harus menjamin bahwa bagaimana kejadian yang 

disampaikan itu benar-benar valid gitu. Jadi kalo misalnya informasi yang 

disampaikan tidak valid, tidak benar ya harus ada sanksinya. Jangan sampai berat 

sebelah gitu ya. Ini asal lapor saja tapi tidak ada bukti, misalnya tidak terbukti ya 

harus diyakinkan gitu. Di awal sudah harus meyakinkan bahwa misalnya si A 

melaporkan nah itu saudara harus bisa membuktikan bahwa memang kondisinya 

seperti yang dilaporkan itu. Kalau memang ternyata tidak sesuai dengan yang 

terjadi kan dia namanya memfitnah juga gitu. Tentunya harus ada sanksi kalau 

memang ada niat seperti itu gitu. Jadi ya tergantung dari individunya sebetulnya. 

Makanya mekanisme di whistle-blower itu harus bisa meyakinkan setiap orang 

bahwa setiap kejadian yang bersifat fraud itu harus dilaporkan. Ya disistemnya itu 

sendiri dia harus bisa menggugah bahwa laporan itu ya siapa saja yang 

melakukan. Bisa mengungkapkan siapa saja yang melakukan fraud gitu.  

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) akan memberikan laporan whistle-blowing ke 

pihak internal seperti manajemen senior ? 

 

Informan E 

Ya. Tergantung dari whistle-blowing systemnya itu. Kan ada mekanisme 

pelaporannya. Misalnya ada satgasnya atau ya tentu harus dibuat berjenjang.  

Artinya tim whistle-blowernya itu sendiri dia harus independen dari siapapun 

yang terjadi di ee apa namanya… terlibat di dalam prosesnya. Ya harus 

independen. Artinya siapapun misalnya tingkat menengah sampai dengan tingkat 

bawah kalo itu terjadi penyimpangan ya dia harus independen, dia harus benar-

benar. Tapi kalau misalnya ternyata yang dilaporkan itu lebih tinggi dari 

satgasnya itu sendiri ya dia harus melaporkan ke atasannya, jadi atasan yang 
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paling tinggi kan begitu. Kalo ini dilaporkan oleh satgasnya sementara posisinya 

di bawah dari yang dilaporkan pasti akan terganggu independensinya gitu. 

Makanya harus lebih tinggi. Tergantung siapa yang dilaporkan. Kalo top 

managementnya yang di ini kan ya tentu harus ke yang paling tinggi di situ siapa 

gitu.  

 

Pewawancara 

Apakah pelapor (whistleblower) akan memberikan laporan whistle-blowing ke 

pihak eksternal (misalnya media) ? 

 

Informan E 

Itu harus ada kebijakan tertentu ya, tapi biasanya sih kalo misalnya yang 

terungkap itu terungkap melalui media, kan bisa saja kan whistle-blowing itu. 

Tapi yang terungkap itu sudah tersebar di media ya tentu dia harus menyampaikan 

kondisi yang sebenarnya. Tapi sebetulnya kalo untuk whistle-blowingnya itu 

sendiri sebetulnya tidak ada kewajiban untuk ini. Ini sebetulnya yang dimaksud di 

ee… selain media, sebetulnya yang dimaksud itu adalah pihak-pihak para penegak 

hukum gitu, di sistem whistle-blowing itu. Jadi tidak hanya media. Kalo media itu 

sepanjang dia kan punya hak untuk ini juga ya… apa namanya… untuk 

menyampaikan berita gitu ya, menyampaikan kepada masyarakat. Kalo memang 

itu terjadi dan sudah terungkap di media ya si whistle-blowing system itu harus 

bisa menjamin bahwa memang yang terjadi itu memang seperti yang ada gitu ya, 

ya mengungkapkan apa adanya. Kalo misalkan informasi tentang adanya fraud itu 

belum tersebar, informasinya dipegang sendiri terus dia mau melaporkan ke 

media, nah di sini… makanya di dalam sistem whistle-blowing itu sudah harus 

ada kebijakan. Kebijakannya itu sampai tingkat berapa, sampai tingkat mana dia 

bisa menyampaikan kepada media eksternal. Termasuk eksternal itu pemeriksa 

eksternal, aparat penegak hukum dan sebagainya. Itu harus ada kebijakan yang 

harus diatur gitu. Kalo misalnya fraudnya itu terkait dengan pelayanan kepada 

masyarakat mungkin masyarakat perlu tahu juga gitu kan. Bahwa kami sudah 

bisa… whistle-blowing kami sudah bisa menangkap misalnya ini ada kejadian ini, 

nah kita sudah mengcover bahwa itu memang benar. Yang bersangkutan, yang 

berkaitan sudah diberikan sanksi. Nah gitu kan salah satu bentuk penyampaian 

kepada masyarakat juga. Bisa tapi harus dibuatkan kebijakan dulu seperti apa gitu. 

Sehingga nanti kalo tidak sesuai itu ya dikaitkan dengan kebijakan yang 

diterapkan itu. Kenapa tidak diungkapkan, ya karena memang kebijakannya 

seperti itu.  
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Q.5. Pengaruh Whistle-blowing terhadap Audit Forensik 

 

Pewawancara 

Apakah dalam whistle-blowing untuk mendapatkan hasil audit forensik dengan 

baik perlu menelaah informasi dan mengkonfirmasi informasi ? 

 

Informan E 

Ini mungkin kaitannya dengan melakukan audit forensik tapi kaitannya dengan 

whistle-blowing gitu ya ? Ya. Segala macam bukti yang diperoleh dari satu proses 

kegiatan… itu whistle-blowing itu kan hanya pengungkapannya saja, tapi kondisi 

yang sebenarnya itu kan harus membuktikan bahwa memang kenyataannya yang 

terjadi seperti itu gitu. Artinya proses audit forensik itu harus bisa menemukan 

fakta yang sebenarnya. Apakah dari whistle-blowingnya itu ya bisa jadi whistle-

blowingnya juga tidak benar ya bisa saja. Jadi harus bisa mengungkapkan fakta 

yang sebenarya dari proses kejadian atau penyimpangan yang ada. Jadi tidak 

tergantung dari whistle-blowing. Tapi sebagai bahan awal, itu memang dari 

whistle-blowing itu sebagai alat pemandu lah begitu, oh jadi kasusnya seperti ini, 

tadi kita di hipotesis tadi. Makanya bukti apa, dokumen apa yang kita perlukan 

untuk membuktikan adanya fraudnya itu gitu. Jadi harus dilakukan penelaahan 

untuk mendapatkan bukti yang akurat, sah, kompeten, dan cukup itu harus 

dievaluasi semua bukti.  

 

Pewawancara 

Apakah dengan adanya whistle-blowing dapat membantu proses pelaksanaan 

audit forensik ?  

 

Informan E 

Ya. Jadi whistle-blowing itu kan sudah memberikan informasi indikasi adanya 

fraud. Nah itu tentu harus berangkat dari situ untuk bisa membuktikan apakah 

fraud memang benar-benar terjadi.  

 

Q.6. Pengaruh Whistle-blowing terhadap Audit Investigasi 

 

Pewawancara 

Apakah penelaahan informasi dalam whistle-blowing penting untuk mendapatkan 

hasil audit investigasi yang baik ? 

 

Informan E 

Iya. Sebenarnya hampir sama dengan audit forensik ya. Audit investigasi juga 

seperti itu. Dalam arti setiap bukti yang kita peroleh, setiap indikasi-indikasi yang 
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kita peroleh, harus didukung oleh bukti atau fakta yang sebenarnya. Untuk 

mendapatkan fakta yang sebenarnya, setiap informasi itu harus diolah, harus 

ditelaah, harus diuji kelengkapan apa namanya… kompetensinya, ini siapa yang 

mengatakan begini, apakah si A ini bisa dipercaya atau si B ini punya kompetensi 

untuk menyatakan itu dan sebagainya. Nah itu kan harus ditelaah semua. Jadi 

harus semua bukti itu memang melalui evaluasi, melalui telaahan, melalui 

pertimbangan profesional dan sebagainya untuk menetapkan itu terkait dengan 

fraud yang terjadi.  

 

Pewawancara 

Apakah peran whistle-blowing yang semakin meningkat dapat membantu audit 

investigasi menjadi lebih baik ? 

 

Informan E 

Ya peran whistle-blowing itu sendiri kan untuk mengungkapkan kejadian adanya 

fraud ya. Audit investigasi itu ditujukan untuk membuktikan apakah terjadi fraud 

atau tidak. Sebetulnya memang kalo whistle-blowing itu semakin meningkat ya 

bukan dapat membantu audit investigasi menjadi lebih baik ya. Memang kan 

informasi awal dari whistle-blowing itu tapi semua bukti dari proses audit itulah 

yang bisa menentukan kesimpulannya nanti seperti apa. Apakah di whistle-

blowing berfungsi atau tidaknya kan masih ada jalan, masih ada hal yang perlu 

dilakukan untuk menjamin bahwa itu benar-benr terjadi gitu. Dalam arti ya semua 

bukti itu harus diperoleh, artinya dengan sistem whistle-blowingnya itu ya 

memandu kira-kira apa sih bukti-bukti yang kita perlukan untuk membuktikan 

adanya fraud itu.  Bisa dikatakan lebih baik itu ya pada saat pelaksanaan auditnya. 

Whistle-blowing itu hanya memandu saja. Jadi posisinya di awal kan, dia sebagai 

bukti awal lah begitu adanya indikasi fraud. Itu masih indikasi. Kita masih belum 

bisa menyimpulkan apakah itu ada fraud atau tidak. Itu baru indikasi. 

 

Q.7. Pengaruh Audit Forensik terhadap Deteksi Fraud 

 

Pewawancara 

Apakah audit forensik dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk 

mendeteksi fraud ? 

 

Informan E 

Ya sebetulnya kalo mendeteksi itu kan ee… Kalo hanya mendeteksi sebetulnya ya 

salah satunya melalui apa namanya… evaluasi yang reguler gitu ya atau 

pemeriksaan yang mendadak gitu kan, mendeteksi adanya fraud itu. Tapi kalo ini 

kayaknya jadi terbalik gitu ya. Kalo audit forensik itu kan untuk membuktikan 
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adanya fraud, membuktikan bahwa fraud memang telah terjadi. Jadi bukan hanya 

mendeteksi, tapi sudah membuktikan bahwa itu terjadi gitu loh. Audit forensik itu 

ditujukan untuk membuktikan adanya fraud, bukan mendeteksi. Kalo mendeteksi 

itu hanya… oo di sini adai fraud, oo ini di sini, nah itu tidak perlu audit forensik 

gitu. Dengan evaluasi, rekonsiliasi, kemudian dengan evaluasi terpisah, atau 

dengan membandingkan satu kegiatan, mengkaji laporan, menelaah dan 

sebagainya itu kan untuk mendeteksi itu bisa. Tapi kalo audit forensik sudah lebih 

dalam dari itu sebenarnya gitu. Untuk mendeteksi fraud ini tidak. Kalau audit 

forensik itu iya indikasi kecurangannya ada, dengan audit forensik itu 

membuktikan bahwa memang benar ada terjadi fraudnya gitu. Bukan di awal ya, 

jadi di akhir gitu. Audit forensiknya bukan di awal. 

 

Pewawancara 

Apakah audit forensik dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi lebih 

cepat ? 

 

Informan E 

Nah itu tadi. Kalo namanya mendeteksi, tidak perlu audit forensik. Tapi kalo 

untuk membuktikan adanya fraud, nah baru itu. Audit forensik gitu. Jadi apa 

namanya… apa ya istilahnya… kalo namanya mendeteksi itu kan hanya apa 

namanya… hanya mengenali ya, oh di sini ada fraud, oh di sini tidak ada fraud 

dan sebagainya seperti itu. Audit forensik itu sebenarnya bukan ditujukan untuk 

itu. Tapi ditujukan untuk membuktikan adanya fraud, bukan hanya mendeteksi. 

Mendeteksi itu kan di awal. Berangkat dari indikasi fraud ini, dilakukan audit 

forensik untuk membuktikan bahwa fraud itu memang benar-benar ada. Benar-

benar terjadi. Terbalik gitu, jadi kalo sebetulnya menurut saya kayak terbalik gitu.  

 

Pewawancara 

Apakah  pelaksanaan audit forensik untuk mendeteksi fraud dapat mencegah 

terjadinya fraud di masa depan ? 

 

Informan E 

Sebetulnya secara umum bisa. Bisa dikatakan begitu. Dalam arti bahwa audit 

forensik itu kan ee… hasilnya adalah bisa membuktikan adanya fraud. Kalau 

misalnya bisa terbukti bahwa terjadi fraud, tentu pihak yang berwenang itu 

melakukan upaya-upaya ataupun sanksi dan sebagainya. Nah diharapkan memang 

dengan adanya sanksi yang diberlakukan kepada pelaku fraud itu bisa mencegah 

kejadian fraud di masa yang akan datang gitu. Kejadian yang sama tentunya ya. 

Hasil dari audit forensik itu sendiri terbukti tentu ya setelah disertai dengan 
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sanksi-sanksi dilakukan dari yang berwenang, tentu bisa berpengaruh pada 

mencegah fraud di masa depan. 

 

Q.8. Pengaruh Audit Investigasi terhadap Deteksi Fraud 

 

Pewawancara 

Apakah audit investigasi merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi fraud ? 

 

Informan E 

Ya itu tadi sebenarnya sama dengan yang audit forensik tadi. Posisinya itu, audit 

investigasi ataupun audit forensik itu bukan untuk mendeteksi tapi untuk 

membuktikan adanya fraud. Ini deteksi fraudnya itu di depan ya, di awal gitu. 

Sama dengan yang ketiga yang di atas itu.  

 

Pewawancara 

Apakah audit investigasi dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi 

lebih cepat ? 

 

Informan E 

Ya kalo untuk mendeteksi enggak hehe… tapi kalo untuk membuktikan iya.  

 

Pewawancara 

Apakah audit investigasi dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan ? 

 

Informan E 

Iya. Sama dengan pernyataan saya tadi ee… audit forensik tadi. Sama. Kalo audit 

investigasi misalkan kecurangan itu benar terbukti bahwa dia melakukan tindakan 

kecurangan, itu dapat mencegah fraud di masa depan. Iya. Tapi tentu harus diikuti 

dengan sanksi dan sebagainya itu. Untuk menimbulkan efek jeranya supaya tidak 

dilakukan lagi kan oh iya si A kemarin terbukti ada ini oh ya diberikan sanksi 

dipecat misalnya, tentu kan pelaku yang lain pasti akan mikir juga gitu.  

 

Q.9. Pengaruh Whistle-blowing terhadap Deteksi Fraud 

 

Pewawancara 

Apakah whistle-blowing mempunyai peran sebagai upaya untuk mendeteksi fraud 

? 
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Informan E 

Nah kalo ini betul. Nah jadi whistle-blowing itu salah satu  cara untuk mendeteksi 

fraud atau memunculkan sebetulnya terjadi fraud di satu proses ya untuk kegiatan 

dan sebagainya. Itu dengan whistle-blowing salah satunya. Salah satunya seperti 

itu.  

 

Pewawancara 

Bagaimanakah meningkatkan sistem deteksi melalui whistle-blowing agar dapat 

mendeteksi lebih banyak kasus fraud ? 

1. Memaksimalkan whistle-blowing 

2. Membayar whistleblower 

3. Sosialisasi whistle-blowing 

4. Meningkatkan perlindungan terhadap whistleblower 

5. Memberikan penghargaan kepada whistle-blower 

 

Informan E 

Ya jadi apa namanya… untuk meningkatkan sistem deteksi fraud melalui whistle-

blowing itu kan memang harus dibangun kebijakan yang memang mendorong atau 

memotivasi setiap orang untuk mengungkapkan kejadian fraud. Nah kebijakan-

kebijakan itu bisa aja ee… penghargaan gitu kan. Nah penghargaan ada yang 

bentuknya finansial dan nonfinansial dan sebagainya begitu ya. Salah satunya kan 

seperti itu untuk memaksimalkan adanya whistle-blowing itu. Membayar, 

sosialisasi… ya. Ee… ya namanya memaksimalkan whistle-blowing memang. 

Tapi di situ harus ada komitmen dari apa… pimpinannya sendiri bahwa whistle-

blowing itu bukan hanya sekedar ada saja tapi memang benar-benar bisa 

mendorong setiap pegawai atau setiap pihak eksternal yang terkait dengan satu 

instansi untuk bisa mengungkapkan ee… adanya fraud gitu. Harus bisa 

mendorong ke sana. Memaksimalkan, sosialisasi, meningkatkan perlindungan 

sana membarikan penghargaan itu sudah menjadi cara untuk meningkatkan sistem 

deteksi fraud. Tapi ee… ya membayar itu kok kesannya jadi kayak ee… ya bisa 

saja sebetulnya tapi kayaknya kesannya kurang ini ya membayar whistle-blower. 

Seolah-olah karena dibayar mereka mau mengungkapkan gitu. Jadi motivasinya 

berbeda kan begitu yak arena dibayarnya itu. Tapi untuk menggugah setiap orang 

untuk bisa mengungkapkan itu bisa dengan itu penghargaan itu lebih cocok sih 

kalo menurut saya disbanding dengan membayar itu tadi. Walaupun itu juga kalau 

untuk meningkatkan efektivitas whistle-blowing bisa saja tapi itu rasanya gak ini 

ya membayar itu konteksnya jadi kayak negatif gitu loh. Ya ini mau 

mengungkapkan kalo gitu loh hehe… seolah-olah kan begitu. Bukan atas 

kesadaran mereka sendiri karena pertimbangan itu tadi. Bisa saja perlindungannya 

meyakinkan, kemudian ada penghargaan juga, sanksinya juga ee… kalo misalnya 
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jadi yang sebaliknya gitu ya. Nah sistem whistle-blowingnya itu harus bisa 

menjamin bahwa itu si pelapor itu terlindungi. Kelima ini bisa digunakan untuk 

meningkatkan sistem whistle-blowing kecuali yang membayar itu. Iya. Membayar 

itu kesannya jadi apa namanya… ya itu motivasinya jadi bukan untuk 

mengungkap fraudnya itu tapi memperoleh bayaran hehe… itu jadinya hehe…  

 

Pewawancara 

Apakah penerapan whistle-blowing memiliki dampak pada menurunnya angka 

fraud ? 

 

Informan E 

Ya. Harapannya memang seperti itu gitu ya. Dengan kebijakan yang jelas dan 

tegas, serta ada penegakkan hukum yang tepat gitu ya pasti akan… akibatnya bisa 

meningkatkan itu menurunnya angka fraud.  

 

Q.10. Perbedaan Audit Forensik dan Audit Investigasi 

 

Pewawancara 

Apakah Perbedaan dari audit forensik dan audit investigasi ?  

 

Informan E 

Iya. Kalo definisinya audit forensik itu adalah audit yang ditujukan khusus untuk 

mendukung proses litigasi untuk sampai ke proses persidangan. Nah kalo audit 

investigasi, itu selain untuk mendukung… keputusannya itu hasil audit investigasi 

itu ada dua. Artinya ada yang bisa dilanjutkan ke forensik, artinya sampai ke 

pengadilan tapi ada juga kalo atas permintaan tertentu, tidak sampai ke sana tapi 

hanya informasi sebagai manajemen apa yang harus dilakukan. Kalo memang 

terbukti adanya fraud, nah tindakannya itu tidak harus sampai ke persidangan, ke 

pengadilan gitu. Audit investigasi itu hanya untuk mengungkapkan apakah benar 

terjadi fraud atau tidak. Kalau audit forensik benar-benar sudah terbukti terus 

dibawa ke persidangan. Iya.   

 

Pewawancara 

Perwujudan audit forensik itu lebih yang mana pak ? audit investigasi atau audit 

PKKN ? 

 

Informan E 

Kalo audit forensik sendiri, kalo di lihat dari tupoksi yang kita lakukan ya di 

BPKP itu, audit forensik untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara. 

PKKN itu sudah terbukti melakukan kecurangan terus dibawa ke persidangan. 
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Iya.  He’e. dibawa ke rana persidangan. Walaupun ekornya atau tindak lanjutnya 

itu tergantung dari APHnya ya, kadangkan pihak APHnya sendiri tidak serta 

merta mereka proses ke persidangan, kan begitu. Iya.  
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Lampiran 12 

Indikator Konstruksi 

 

No.  Deteksi Fraud pada Sektor Pemerintahan 

1 Fraud menjadi perhatian utama Alleyne dan Howards (2005) 

2 Jenis fraud yang paling banyak ditemui Alleyne dan Howards 

3 Pelaku fraud Serafeim (2013) 

4 
Kemampuan, peluang, tekanan dan 
rasionalisasi merupakan penyebab 
terjadinyafraud 

Wolfe dan Hermanson (2004) 

5 
Pelanggaran peraturan meningkatkan 

risiko terjadinya fraud 
Enofe et. al (2015) 

6 
Pemisahan tugas dapat menurunkan risiko 
terjadinya fraud 

7 
Gaya kepemimpinan Otoriter dapat 
mendorong terjadinya fraud 

Fullerton dan Durtchi (2004) 

8 
Besarnya gaji dan tunjangan dapat 
mempengaruhi tingkat risiko terjadinya 
fraud 

Mitnick (1973) 

9 
Teknik yang digunakan untuk mendeteksi 
fraud 

Bierstaker et. al (2006) 

10 
Tindakan yang dilakukan pemerintah 
(BPKP) apabila pelaku fraud terungkap 

Serafeim (2013) 

 

No. Audit Forensik 

1 Tujuan Audit Forensik Enofe et. al (2015) 

2 Audit Forensik untuk proses persidangan Dada et. al (2013) 

3 Langkah-langkah audit forensik 
Lediastuti dan subandjo (2014); 

BPKP (2017) 

4 Teknik-teknik audit forensik Lediastuti dan subandjo (2014) 
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No. Audit Investigasi 

1 Tujuan audit investigasi 

BPKP (2017) 

2 Bersikap independen dan objektif 

3 Kriteria 5W 2H 

4 Pengembangan kesimpulan awal 

5 
Pertimbangan risiko penugasan dan 
mitigasi risiko 

6 Pertimbangan profesional 

7 Penyusunan rencana 

8 Langkah-langkah audit investigasi  

9 Pengendalian penugasan  

10 Perencanaan teknik yang efektif 
Patunru (2014) 

11 Bagian penting dalam audit investigasi 

 

No. Whistle-blowing 

1 Pemahaman whistle-blowing Hazlina (2011) 

2 Bermanfaat dan penting Alam (2014) 

3 Mekanisme perlindugan dan penghargaan BPKP (2016) 

4 Pihak Pelapor 

Alleyne et. al (2013) 

5 Didorong secara internal 

6 Melaporkan karyawan tingkat bawah 

7 
Melaporkan karyawan manajemen 
menengah 

8 Melaporkan karyawan manajemen 

senior 

9 Melaporkan karyawan yang dianggap 

teman dekat 

10 Melapor ke pihak internal seperti 

manajemen senior 

11 Melapor ke pihak eksternal seperti 

media 
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No. Whsitle-blowing terhadap audit forensik 

1 

Perlu menelaah dan mengkonfirmasi 

informasi whistle-blowing untuk audit 

hasil audit forensik yang baik 

Panjaitan 2018 

2 
Whistle-blowing dapat membantu 

pelaksanaan audti forensik 
ACFE (2016) 

 

No. Whsitle-blowing terhadap audit investigasi 

1 
Penelahaan informasi whistle-blowing penting 

untuk hasil audit investigasi yang baik 
Pajaitan (2018) 

2 
Peran whistle-blowing yang semakin meningkat 

membantu audit investigasi 
Rahmayani et. al. 

(2014) 

 

No. Audit Forensik terhadap deteksi fraud 

1 
Audit forensik dapat dijadikan metode 
yang tepat untuk mendeteksi fraud 

Enofe et. al (2015) 2 
Audit forensik dapat menjamin 
pendeteksian fraud menjadi lebih cepat 

3 
Audit forensik mencegah fraud di masa 
depan 

 

No. Audit Investigasi terhadap deteksi fraud 

1 
Audit investigas dapat dijadikan metode 
yang efektif untuk mendeteksi fraud 

Patunru (2014) 

2 
Audit investigasi dapat menjamin 

pendeteksian fraud menjadi lebih cepat 
Enofe et. al (2015) 

3 
Audit investigasi dapat mencegah 

fraud di masa depan.  

 

No. Whistle-blowing terhadap deteksi fraud 

1 
Berperan sebagai upaya untuk 

mendeteksi fraud 
Alleyne et. al. (2013) 

2 
Meningkatkan sistem deteksi fraud 

melalui whistleblowing 
Andresen (2016) 

3 
Memiliki dampak pada menurunnya 

angka fraud 
Naomi (2015) 
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Lampiran 13 

Semi Structure Interview Protocol 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas audit forensik dan audit 

investigasi dalam mendeteksi fraud. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk 

menguji apakah whistle-blowing merupakan faktor yang dapat mendukung 

efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam proses pendeteksian fraud. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Adapun 

susunan pertanyaan sebagai pedoman wawancara disajikan sebagai berikut: 

 

P1. Pendeteksian Fraud  

 Apakah fraud menjadi perhatian utama pada sektor pemerintahan ? 

 Apakah Jenis fraud yang banyak ditemui ? 

 Apakah pelaku fraud dapat berasal dari internal dan eksternal ? Siapa 

sajakah yang dapat disebut pelaku internal dan siapa sajakah yang dapat 

disebut pelaku eksternal ? 

3. Internal 

a. Pejabat tingkat atas 

b. Pimpinan institusi 

c. Staf junior 

4. Eksternal 

a. Pelanggan 

b. Pemasok 

c. Agen 

d. Pemerintah 

 Apakah kemampuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi merupakan 

penyebab terjadinya fraud ? 

 Apakah adanya pelanggaran peraturan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya fraud ? 

 Apakah gaya kepemimpinan yang otoriter dapat mendorong terjadinya 

fraud ? 
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 Apakah pemisahan tugas dapat menurunkan risiko terjadinya fraud ? 

 Apakah besarnya gaji dan tunjangan baik pegawai maupun pimpinan 

mempengaruhi tingkat risiko terjadinya fraud ? 

 Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi fraud ? 

a. Pengendalian internal 

b. Fraud auditing (audit forensik dan audit investigasi) 

c. Fraud hotline 

d. Kebijakan whistle-blowing 

e. Pelatihan pencegahan dan pendeteksian fraud 

f. Data mining 

 Tindakan apa yang dilakukan BPKP jika pelaku fraud terungkap ? 

 Adakah hal/aspek/faktor lain menurut anda yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya fraud ? 

 

P2. Variabel Audit Forensik 

 Apakah tujuan utama audit forensik ? 

 Bagaimanakah pemahaman anda tentang audit forensik ? 

 Apakah audit forensik merupakan proses pencarian bukti dan penilaian 

kesesuaian bukti (temuan audit) sesuai dengan ukuran pembuktian yang 

dibutuhkan untuk proses persidangan ? 

 Apa saja langkah-langkah dalam proses pelaksanaan audit forensik yang 

telah dilakukan oleh BPKP ? 

a. Tahap pra audit forensik  

b. Tahap persiapan audit forensik  

c. Tahap pelaksanaan audit forensik  

d. Tahap pelaporan audit forensik 

 Teknik-teknik apa saja yang digunakan BPKP dalam pelaksanaan audit 

forensik ? 

a. Pengumpulan informasi dan dokumentasi  

b. Permintaan keterangan, konfirmasi dan rekonsiliasi  



187 
 

c. Pengamatan/observasi  

d. Pemeriksaan fisik  

e. Menghitung kembali (reperformance)  

f. Review analitikal 

 Adakah hal/teknik/langkah lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit 

forensik ? 

 

P3. Variabel Audit Investigasi 

 Apakah tujuan utama audit investigasi ? 

 Bagaimanakah pemahaman anda tentang audit investigasi ? 

 Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah auditor harus bersikap 

independen dan objektif ? 

 Apakah kriteria 5W + 2H dari informasi penting untuk proses 

pelaksanakan audit investigasi ?  

 Apakah pengembangan hipotesis perlu dilakukan oleh auditor dalam 

melaksanakan audit investigasi ? 

 Apakah auditor harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi 

risiko dalam melaksanakan audit investigasi ? 

 Apakah pertimbangan profesional diperlukan dalam melaksanakan audit 

investigasi ? 

 Dalam menyusun rencana, apakah auditor harus menetapkan sasaran, 

ruang lingkup, dan alokasi sumber daya dalam melaksanakan audit 

invesitgasi ? 

 Apakah perencanaan teknik yang efektif harus dilakukan oleh auditor 

dalam melaksanakan audit investigasi ? 

 Apakah bagian penting dalam melakukan audit investigasi ? 

a. Pengalaman 

b. Informasi 

c. Wawancara 
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 Apa saja langkah-langkah dalam proses pelaksanaan audit investigasi yang 

telah dilakukan oleh BPKP ? 

a. Pra perencanaan 

b. Penelitian awal 

c. Perencanaan audit 

d. Pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti 

e. Pelaporan dan pengkomunikasian hasil audit 

f. Pengelolaan kertas kerja audit 

 Dalam melaksanakan audit investigasi, apakah penting untuk melakukan 

pengedalian penugasan melalui reviu berjenjang, review meeting, dan 

pembahasan intern ? 

 Adakah hal/teknik/langkah lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit 

investigasi ? 

 

P4. Variabel Pengaduan (Whistle-blowing) 

 Bagaimanakah pemahaman anda tentang pengaduan (whistle-blowing) ? 

 Apakah pelapor (whistleblower) dapat berasal dari pihak internal dan 

eksternal? 

 Apakah pengaduan (whistle-blowing) telah diterapkan di BPKP ? 

 Apakah pengaduan (whistle-blowing) bermanfaat dan penting bagi 

institusi pemerintahan ? 

 Apakah institusi pemerintah mendorong pengaduan (whistle-blowing) 

secara internal ? 

 Apakah institusi pemerintah memiliki mekanisme perlindungan dan 

penghargaan bagi pelapor (whistleblower) ? 

 Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan tingkat bawah ? 

 Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan manajemen menengah ? 
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 Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan manajemen senior ? 

 Apakah pelapor (whistleblower) akan melaporkan pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan yang dianggap teman dekat ? 

 Apakah pelapor (whistleblower) akan memberikan laporan whistle-

blowing ke pihak internal seperti manajemen senior ? 

 Apakah pelapor (whistleblower) akan memberikan laporan whistle-

blowing ke pihak eksternal (misalnya media) ? 

 

P5. Pengaruh Whistle-blowing terhadap Audit Forensik 

 Apakah dalam whistle-blowing untuk mendapatkan hasil audit forensik 

dengan baik perlu menelaah informasi dan mengkonfirmasi informasi ?  

 Apakah dengan adanya whistle-blowing dapat membantu proses 

pelaksanan audit forensik ?  

 

P6. Pengaruh Whistle-blowing terhadap Audit Investigasi 

 Apakah penelaahan informasi dalam whistle-blowing penting untuk 

mendapatkan hasil audit investigasi yang baik ? 

 Apakah peran whistle-blowing yang semakin meningkat dapat membantu 

audit investigasi menjadi lebih baik ? 

 

P7. Pengaruh Audit Forensik terhadap Deteksi Fraud 

 Apakah audit forensik dapat dijadikan sebagai metode yang tepat untuk 

mendeteksi fraud ? 

 Apakah audit forensik dapat menjamin proses pendeteksian fraud menjadi 

lebih cepat ? 

 Apakah  pelaksanaan audit forensik untuk mendeteksi fraud dapat 

mencegah terjadinya fraud di masa depan ? 
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P8. Pengaruh Audit Investigasi terhadap Deteksi Fraud 

 Apakah audit investigasi merupakan metode yang efektif untuk 

mendeteksi fraud ? 

 Apakah audit investigasi dapat menjamin proses pendeteksian fraud 

menjadi lebih cepat ? 

 Apakah audit investigasi dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan ? 

 

P9. Pengaruh Whistle-blowing terhadap Deteksi Fraud 

 Apakah whistle-blowing mempunyai peran sebagai upaya untuk 

mendeteksi fraud ? 

 Bagaimanakah meningkatkan sistem deteksi melalui whistle-blowing agar 

dapat mendeteksi lebih banyak kasus fraud ? 

a. Memaksimalkan whistle-blowing 

b. Membayar whistleblower 

c. Sosialisasi whistle-blowing 

d. Meningkatkan perlindungan terhadap whistleblower 

e. Memberikan penghargaan kepada whistle-blower 

 Apakah penerapan whistle-blowing memiliki dampak pada menurunnya 

angka fraud ? 
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