
WINGS FORENSIK 

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi dan         

kejadian dengan cara-cara tertentu yang bersifat finansial dan menginterpretasikan hasilnya. 

Forensik adalah segala hal yang berkaitan, berhubungan atau digunakan dalam proses pengadilan            

atau hanya sebagai bahan diskusi public. 

- Kedokteran Forensik  

- Psikologi Forensik 

Akuntansi forensik adalah memanfaatkan ilmu akuntansi, audit, dan investigasi untuk mendeteksi           

fraud yang telah terjadi. Akuntansi forensik juga merupakan penerapan dari keahlian finansial dan             

kemampuan investigatif terhadap permasalahan-permasalahan keuangan yang belum terpecahkan        

dan dilakukan dalam ketentuan bukti yang dapat diterima menurut hukum. Jasa Akuntansi forensik             

terdiri dari: 

- Dukungan kepada manajemen 

- Dukungan dalam proses hukum 

- Keterangan ahli 

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam akuntansi forensik, yaitu: 

- Fraud 

- Hukum 

- Bukti 

- Investigatif 

- Komunikasi 

- Teknologi informasi 

Fraud adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat 

menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. 

 

Fraud berhubungan dengan GONE Theory, yaitu: 

- Greedy (Keserakahan) 

- Opportunity (Kesempatan) 

- Needs (Kebutuhan) 

- Exposure (Pencerahan) 

Berikut ini merupakan alasan karyawan melakukan kecurangan: 

1. Yakin dapat meloloskan diri 

2. Berpikir dia sunguh-sungguh membutuhkan atau mengunginkan uang atau artikel yang 

dicuri 

3. Merasa frustasi atau tidak puas tentang aspek pekerjaan 

4. Frustasi karena aspek kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 



5. Merasa disalahgunakan oleh pemilik perusahaan dan ingin membalas dendam 

6. Gagal mempertimbangkan konsekuensi bila tertangkap 

7. Berpikir : “ tiap orang lain mencuri, kenapa saya tidak?” 

8. Berpikir: “perusahaan ini begitu besar, mencuri sedikit saja tidak akan membuatnya 

bangkrut”  

9. Tidak mempunyai kontrol diri dan mencuri bukan karena keterpaksaan 

10. Pengendalian intern organisasi itu sangat lemah sehingga tiap orang tergoda untuk mencuri 

11. Tidak ada orang yang pernah dituntut karena mencuri 

12. Kebanyakan kasus kecurangan terungkap tidak sengaja, bukan karena audit atau secara 

sistematis. Maka rasa takut tertangkap bukan suatu pencegahan pencurian 

13. Cenderung meniru atasan – atasan mereka. Jika para atasan mencuri atau menipu, sangat 

mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. 

Distribusi kerugian: 

 

 

 

Kerugian akibat penipuan berdasarkan posisi: 

 

Kerugian akibat penipuan berdasarkan kolusi: 

Jumlah Kerugian Persentase Penipuan 

$1               -$999 

$1.000        - $9.999 

$10.000      - $49.999 

$50.000      - $99.999 

$100.000    - $499.999 

$500.000    - $999.999 

$1.000.000 - $9.999.999 

$1.000.000+ 

  2,3% 

10,2% 

22,9% 

12,1% 

27,6% 

8,5% 

13,2% 

  3,2% 

Posisi Persentase Penipuan Kerugian 

Manager dan Karyawan 

Manager saja 

Karyawan saja 

6 

36 

58 

$ 500.000 

   250.000 

   60.000 

Pelaku Kerugian 



 

Kerugian akibat penipuan berdasarkan gender: 

 

Kerugian akibat penipuan berdasarkan umur: 

 

 

 

 

 

Kerugian akibat penipuan berdasarkan tingkat pendidikan: 

 

Kerugian akibat penipuan berdasarkan jenisnya: 

Dua atau lebih 

Tunggal (67,6%) 

$ 450.000 

     67.000 

Gender Kerugian 

Pria 

Wanita 

$ 200.000 

     60.000 

Kisaran Umur Kerugian 

< 25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-50 

51-60 

>60 

$ 18.000 

   27.000 

  100.000 

  100.000 

  150.000 

  285.000 

  500.000 

Tingkat Pendidikan Kerugian 

SMU 

Universitas 

Pascasarjana 

$  70.000 

  243.000 

  162.000 



 

 

Tahap-tahap audit investigasi 

 

Pra Perencanaan 

• Identifikasi apakah temuan, red flag, dan pengaduan mengarah kepada fraud dan potensial 

akan didukung oleh alat bukti yang cukup  

• Temuan bisa hanya berupa kesalahan prosedur,  kelalaian atau fraud 

• Fraud biasanya memiliki unsur kesengajaan dan rekayasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Skema PersentasePenipuan Kerugian 
Financial Statement Fraud 
Korupsi 
PenyalahgunaanAktiva 

  5 
13 
85 

$ 4.250.000 
      530.000 
        60.000 

WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi penyimpangan “apa” yang telah dilakukan, berguna dalam hipotesa awal untuk           

menentukan unsur melawan hukum dan atau penyimpangan yang dilakukan. Dalam contoh di atas             

…. Dugaannya adalah ada penggelapan inventory. 

 

 

 

Informasi tentang siapa yang melakukan penyimpangan, mungkin saja tidak terungkap dalam           

pengaduan. Kemungkinan siapa yang melakukan penyimpangan dan mungkin saja data/informasi ini           

akan diperoleh setelah melakukan audit investigatif . Yang diduga terlibat adalah kepala gudang dan              

stafnya. 

 

 

Informasi tentang dimana terjadinya penyimpangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat            

penting yang harus ada untuk menentukan layak tidaknya dilakukan audit investigatif. Gudang            

Persediaan di cakung. 

 



 

 

Informasi tentang kapan terjadinya penyimpangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting yang harus ada untuk menentukan layak tidaknya dilakukan audit investigatif.  

Tahun 2014, 2013 dan 2012 

….sejak  si A menjadi Kepala gudang, atau sejak oknum staf gudang memiliki WIL. 

 

 

Identifikasi tentang “why” dalam informasi awal penting untuk menentukan alasan logis atas 

terjadinya suatu penyimpangan sehingga memperkuat hipotesa yang akan ditetapkan. Meskipun 

informasi ini jarang terungkap dalam pengaduan, namun hal ini tidak mengurangi perlunya 

dilaksanakan audit investigatif  atas suatu informasi awal, apabila informasi atas unsur-unsur lainnya 

telah mencukupi. 

 

 

Unsur “how” berkaitan langsung dengan modus atau cara seseorang atau pihak tertentu melakukan             

penyimpangan atau pelanggaran. Unsur “how” merupakan tindakan-tindakan verbal seseorang         

sehingga secara keseluruhan merupakan indikasi penyimpangan, atau sebaliknya seseorang tidak          

melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan penyimpangan atau kerugian keuangan Negara.  

 

Pra Perencanaan: 

- Perlu pendalaman kasus 

- Mencari info tambahan secara “ silent operation”, jika dari whistle blower lebih baik 

- Tunggu dengan sabar 

- Survilance dan cover operation 

- Analisis data secara terinci 

- Kurangi interview yang mengarah kepada kasus 

- Samarkan dengan audit ketaatan 

Perencanaan: 



- Berapa lama penugasan 

- Berapa banyak sumber dana dan sumber daya yang diperlukan 

- Penyusunan Tentative audit objectives (TAO) 

- Penyusunan audit program 

- Penyiapan dokumen pendukung untuk didalami 

Tentative audit objectives (TAO) adalah dugaan (atau lebih tepatnya: “kecurigaan”) sementara yang 

akan dibuktikan dengan audit. TAO kehilangan persediaan umumnya adalah: 

- Penggelapan inventory 

- Rekayasa dokumen 

- Kolusi antara kepala gudang dan staff 

Pengujian Fisik 

- Pengujian fisik dilakukan terhadap kegiatan yang outputnya bersifat tangible (nyata/ dapat 

di lihat). 

- Dasar yang menjadi acuan adalah berbagai dokumen diantaranya kontrak pembelian, 

catatan akuntansi, spesifikasi teknis, dan lain-lain. 

- Pengujian fisik berguna untuk menentukan variance dalam rangka identifikasi penyimpangan 

baik dari sisi jumlah yang ada (existence) atau dari aspek kesesuaian dengan persyaratan 

teknis dan besarnya kerugian akibat variance tersebut. 

- Lakukan observasi untuk memahami lebih mendalam terhadap persediaan 

- Cek fisik difokuskan kepada jenis persediaan yang diduga digelapkan oleh pelaku fraud 

- Lakukan secara populasi 

- Bisa juga dilakukan terhadap item lainnya yang diduga ada kaitannya 

- Tuangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik 

Interview (Klarifikasi) 

- Saat tim sedang cek fisik, lakukan interview ringan kepada staf gudang lainnya untuk 

memperoleh keterangan dan informasi secara mendalam 

- Boleh tidak dituangkan dalam surat pernyataan (berita acara), namun sebaiknya rekam 

tanpa sepengatahuannya 

 

Interview Lanjutan 

- Jika berdasarkan hasil telaahan dokumen, dan hasil interview ringan ditemukan ada 

rangkaian kesengajaan terhadap penggelapan persediaan maka lakukan interview 

mendalam 

- Di undang ke ruang auditor 

- Semi interogasi (pendekatan psicologis) 

- Buatkan surat pernyataan / berita acara permintaan keterangan 

Teknik pengungkapan 

- Wawancara, interogasi dengan membuat berita acara dan direkam 



- Lakukan wawancara secara berjenjang mulai dari pelaksana paling bawah sampai ke otak 

pelaku (tersangka utama / actor intelectual) 

- Biasanya pelaksana tidak mengetahui proses fraud secara utuh (misal: pelaksana 

diperintahkan memindahkan mesin, menarik uang dan menyetorkan kembali ke rekening 

yang lain) 

- Saksi dibiarkan saja bercerita, jangan di bantah, tapi diarahkan sesuai pengakuan yang ingin 

kita peroleh 

- Satu saksi dapat diinterview dan dibuat berita acara berulan ulang setelah dilakukan cross 

cek dengan saksi lainnya 

- Dari hasil wawancara / interogasi, lakukan pemetaan saksi yang memperkuat pembuktian 

dan saksi yang melemahkan (biasanya berada di pihak tersangka utama) 

 


