
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan pesatnya perkembangan di dunia, baik perkembangan teknologi 

maupun kehidupan sosial. Maka masyarakat harus memiliki pengetahuan yang 

luas untuk mengimbangi semuanya, terutama segi pendidikan di Indonesia. 

Bekerja sama di bidang akademik nampaknya harus menjadi perhatian 

pemerintah. Terbukti banyak sekolah-sekolah di Indonesia tidak memenuhi 

kelayakan pembelajaran secara nasional, terutama sekolah-sekolah Islam. 

Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah 

Australia di berbagai bidang terutama perekonomian. Indonesia mendapat bantuan 

dana hibah dari pemerintah Australia melalui Kementrerian Agama Republik 

Indonesia dalam rangka upaya peningkatan akreditasi Madrasah diseluruh 

Indonesia melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (AEPI). 

Melalui program ini diharapkan pendidikan islam di Indonesia dapat setara 

dengan pendidikan formal lainnya. 

 

Pemberian dana hibah ini tidak diberikan begitu saja, namun melalui mekanisme-

mekanisme pencairan dana serta penilaian kelayakan penggunaan dan sasaran 

tujuan pencapaian atas penggunaan dana tersebut. Maka melalui itu semua, 
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dibentuklah suatu lembaga khusus yang menaungi dana hibah ini dibawah 

otorisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui lembaga ini, 

monitoring dan evaluasi dana hibah dilakukan. Harapannya sasaran atas 

penggunaan dana tersebut dapat tercapai. 

 

Menurut data yang dihimpun dari MDC Lampung (2014) menyebutkan dana 

hibah ini sekitar Rp 90.000.000,00 per madrasah yang masuk kedalam kategori 

layak menerima bantuan. Di Provinsi Lampung terdapat 56 Madrasah yang 

mendapatkan dana hibah tersebut yang tersebar diberbagai daerah di Lampung. 

Pencairan dana hibah ini bertahap, dengan 3 tahapan pencairan, disetiap tahapan 

selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Tidak hanya itu, pihak madrasahpun 

mendapat pembekalan teknis pelaporan penggunaan dana tersebut, agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaporan. 

 

Mekanisme pelaporan dana tersebut dimulai dari madrasah membuat laporan atas 

penggunaan dana yang kemudian diberikan kepada mentor. Lalu melalui mentor 

laporan tersebut masuk ke casual staff untuk dievaluasi. Hasil evaluasi akan 

ditindak lanjuti oleh SNIP dan casual staff. Setelah itu laporan tersebut diberikan 

kepada auditor internal untuk selanjutnya diperiksa kembali. Setelah tahapan itu 

semua dilakukan barulah laporan tersebut masuk ke auditor eksternal untuk 

dilakukan audit. 

 

Sekarang ini banyak sekali permasalahan Fraud di Indonesia.. Sehingga tidak 

menutup kemungkinan didalam penggunaan dana hibah tersebut dihadapkan pada 

permasalahan yang sama.Untuk Provinsi Lampung sendiri terdapat 7 Madrasah 
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yang terindikasi melakukan Fraud, terbukti dengan hasil temuan Audit MDC 

pada fase pertama. (Resume Audit MDC Lampung, 2014) 

 

Munculnya, banyak kasus korupsi di Indonesia yang seolah tiada ujungnya adalah 

karena rusaknya sistem ketatanegaraan kita. Sudah banyak peristiwa terjadi disaat 

banyak orang baik masuk parlemen yang rusak ini tiba-tiba menjadi jahat dan 

berani melakukan tindakan penyelewengan karena banyaknya godaan.Godaan 

dari kekuasaan itu sendiri dan yang paling parah adalah godaan dari sistem yang 

rusak ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir kerugian negara akibat 

korupsi mencapai 39,3 triliun rupiah sepanjang tahun 2004-2011. 

 

Sedangkan Sindonews.com Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, 

kerugian Negara akibat kasus korupsi pada semester pertama tahun 2012 

mencapai Rp1,22 triliun dari 285 kasus dengan total pelaku 597 orang. Tindak 

pidana korupsi di tanah air masih tergolong sangat tinggi jika mengacu pada skor 

Corruption Perception Index yang dilansir oleh Transparancy International 

Indonesia. Dengan rentang skor 1 hingga 10, dimana skor 1 menunjukkan negara 

dengan korupsi yang sangat tinggi dan skor 10 negara yang dinilai bersih dari 

korupsi. Republik Indonesia berada pada skor 3 di tahun 2011. 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Amalia (2013) 

dengan judul “Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian 

Fraud studi kasus pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(GKPRI) Jawa Barat”. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel-

variabel independen seperti independensi, kemampuan profesional, lingkup 
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pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berperan positif dalam 

pencegahan dan pendeteksian Fraud akuntansi. 

 

Adapun perbedaan yang dilakukan penulis atas penelitian ini yaitu penelitian 

dilaksanakan pada pengunaan dana hibah madrasah (AEPI) se-Lampung, data 

yang digunakan pada tahun 2013-2014 penelitian terdahulu menggunakan data 

pada tahun 2012 penelitian dilaksanakan pada Gabungan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat. Variabel-variabel yang saya ambil sama 

dengan penelitian Amalia (2013) karena penulis ingin  mengetahui apakah dengan 

adanya peranan Audit Internal, Fraud  bisa dicegah dan dideteksi. Sesuai dengan 

Pusdiklatwas BPKP (2008:36) yang mengatakan bahwa Audit Internal memiliki 

peranan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.  

 

Audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk 

memastikan bahwa program dan pengendalian anti kecurangan telah berjalan 

efektif. Aktivitas audit internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi kecurangan. 

Mengingat kasus Fraud adalah kejadian yang luar biasa, penanganan tindak 

kecurangan merupakan pengalaman yang langka, dan hanya dimiliki oleh 

segelintir auditor. Auditor yang dipilihpun biasanya adalah mereka yang sedikit 

“bernyali” (berani dantegas), disamping tergolong cerdas dan berpengalaman. 

Tindak kecurangan bukanlah kasus sembarangan dan bukan pula kejadian yang 

kebetulan. Hanya Audit Internal yang dijalankan dengan penuh kewaspadaan 

yang mampu menangkal “permainan” mereka diam-diam merongrong 

perusahaan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

dengan judul : “Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan dan 

Pendeteksian Fraud (Studi pada penggunaan dana hibah Madrasah se-

Lampung pada program AEPI)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis berusaha untuk 

membuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan Fraud di 

program AEPI? 

2. Bagaimana pengaruh Audit Internal terhadap pendeteksian Fraud di 

program AEPI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan Fraud di 

program AEPI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pendeteksian Fraud di 

program AEPI. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 

1. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2.  Bagi Perusahaan (instansi pendidikan), penelitian ini dapat menambah 

informasi bagi pengelola tentang pentingnya pengaruh Audit Internal 

terhadap pencegahan dan pendeteksian Fraud untuk dijadikan bahan 

masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendaliaan 

operasi yang lebih efektif. 

 


