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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis tidak hanya pada sektor manufaktur, 

perdagangan dan perbankan. Bidang olahragapun saat ini bisa dijadikan 

sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Diantaranya adalah sepak bola 

Morrow, 2006). Profitabilitas dari klub sepak bola didapatkan dari 

kemenangan tim dalam satu musim pertandingan, sehingga akan berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan tiket dan aktivitas pendukung pendanaan 

lainnya (Panagiotis, 2009). Disamping pendapatan, bisnis sepak bola juga 

terdapat pengeluaran berupa sewa yang cukup besar, Oleh karena itu perlunya 

auditor internal untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam 

perusahaan. 

Aktivitas operasional keuangan tidak terlepas dari bagaimana organisasi 

tersebut mengelola keuangannya dan mengontrol pelaporan pencatatan 

keuangan setiap tahun. Pengelolaan keuangan dan kontrol keuangan 

melibatkan aktivitas vital keuangan yang lain seperti bagaimana pelaksanaan 

proses akuntansi sebagai mediator pengukuran aktivitas keuangan, proses 

anggaran sebagai aktivitas kontrol keuangan dan berakhir pada proses 

pencegahan kecurangan yang di lakukan oleh auditor internal dalam 

organisasi sepakbola di mana sumber dana yang diperoleh telah digunakan 

secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata 
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lain peran auditor internal dalam pencegahan kecurangan sangatlah penting 

dalam organisasi sekalipun sudah ada sistem pengendalian internal yang baik 

(Prameswari, 2015). 

Secara teoritis peran auditor dalam pencegahan kecurangan dapat di 

aplikasikan ke dalam semua bentuk organisasi tidak hanya dalam organisasi 

bisnis (usaha dagang, jasa maupun manufaktur), saat ini klub sepakbola adalah 

salah satu jenis organisasi olahraga yang tergolong sebagai organisasi dengan 

income generating cukup menjanjikan. Keberadaan regu sepakbola 

multinasional, investasi asing klub sepakbola, meningkatnya jumlah 

pertandingan World Cup adalah contoh aktivitas yang mengakibatkan 

peningkatan jumlah pendapatan dan pada akhirnya internasional dan 

transformasi acara seperti menjadikan organisasi tersebut menjadi ladang 

industri bisnis yang menjanjikan dengan pendapatan luar biasa serta perolehan 

laba cukup tinggi berdampak positif terhadap perkembangan makro ekonomi 

secara signifikan (Morrow, 2006). Oleh karena itu, pertanggung jawaban atas 

pengelolaan keuangan di perlukan, terutama pertanggung jawaban dalam 

penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan. Mengingat jumlah 

pendapatan yang besar disertai pengeluaran yang tinggi, maka dibutuhkan 

auditor internal untuk membantu manajemen dalam hal mengatur keuangan 

sebuah organisasi olahraga sepakbola dengan baik (Sajjadi et al., 2013).   

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada 

perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh 

manajemen semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen 
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memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan 

fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah 

aktivitas audit. Arens (2008) mendefinisikan pengertian audit “Auditing 

adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan 

dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah 

ditetapkan. Jadi, salah satu peran auditor internal dalam melakukan 

pencegahan kecurangan dapat membantu manajeman dalam hal proses 

penerapan sistem pengendalian internal organisasi dengan baik dan 

meningkatkan nilai  profesionalitas kinerja organisasi sepakbola tersebut. 

Penelitian yang senada telah banyak dilakukan dari sejak 11 tahun terakhir 

khususnya di banyak negara Eropa dan Amerika. Isu-isu penelitian yang 

berkaitan dengan pengendalian keuangan dalam klub sepak bola makin marak 

sejak banyaknya peristiwa membajak pemain antar organisasi liga sepakbola, 

dan krisis keuangan pada organisasi sepakbola bahkan sampai pada peristiwa 

merger dan pembubaran organisasi sepak bola baik di luar negeri maupun di 

Indonesia, termasuk kasus organisasi sepakbola di Malang yaitu organisasi 

sepak bola Arema Indonesia. Morse dan Mc Evoy (2014) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa untuk menjalankan sebuah organisasi olah raga dengan 

baik manajemen membutuhkan auditor internal terutama dalam hal 

pengendalian keuangannya. Sajjadi et al., (2013) mengatakan hal yang serupa 

dalam penelitiannya bahwa dibutuhkan sebuah auditor internal untuk 

membantu manajemen dalam hal pengendalian keuangan sebuah organisasi 
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olahraga dengan baik. Dengan itu Pengendalian internal khususnya di bidang 

keuangan dibutuhkan peran auditor internal dalam membantu manajemen agar 

tidak terjadi penyimpangan. organisasi sepak bola mempunyai tingkat disipasi 

sewa yang tinggi, sehingga terdapat beberapa kerugian dan utang pada klub 

sepakbola tersebut (Ascari dan Gagnepain, 2007).  

Penelitian Ascari dan Gagnepain (2007) menyebutkan bahwa  

permasalahan yang terjadi adalah adanya kesulitan keuangan oleh klub-klub di 

organisasi sepak bola Spanyol dan negara Eropa lainnya. Hal yang sering 

terjadi adalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, 

sehingga menyebabkan utang yang meningkat. Krisis tersebut sama dengan 

yang dialami beberapa klub sepakbola di Indonesia, salah satunya adalah 

Arema Indonesia yang pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 2011, 

klub tersebut tidak mampu membayar gaji para pemain, pelatih, serta 

manajemen mereka (kompasiana.com). Namun dengan berbagai upaya yang 

dilakukan oleh manajemen, Arema Indonesia mampu bangkit lagi setelah 

mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan (aremaindonesiafc.idn).  

Profesionalitas kinerja dan peningkatan nilai dari organisasi sepakbola 

mengharuskan pelaksanaan sistem pengendalian internal di berbagai aspek 

baik aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Langfield dan Smith 

(2003) mengatakan peran auditor internal sangat diperlukan dalam sebuah 

organisasi untuk membantu manajemen dalam hal pengendalian dalam aspek 

keuangan maupun aspek non-keungan. 
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Auditor internal merupakan sub manajemen yang melakukan penilaian 

atas keyakinan independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang 

untuk menambah nilai dan meningkatkan oprasi organisasi. Ini membantu 

organisasi mencapai tujuannya denagan membawa pendekatan yang sistematis 

dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses 

manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola. Salah satu tugas auditor 

internal di antaranya adalah untuk indentifikasi praktek kecurangan.  

Praktek kecurangan merupakan salah satu dari berbagai permasalahan 

yang terjadi di dalam lingkungan organisasi, praktek kecurangan ini akan 

terjadi sekalipun sudah ada sistem pengendalian internal yang baik. 

Kecurangan merupakan fakta salah saji material yang dilakukan secara 

sengaja oleh seseorang atau bahkan beberapa orang dengan tujuan untuk 

membohongi dan mendapatkan keuntungan serta mengakibatkan kerugian 

suatu organisasi (Iqbal, 2006). 

Fraud sampai saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di 

negara berkembang dan negara maju. Kecurangan merupakan penyimpangan 

dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk 

keuntungan  pribadi atau kelompok secara langsung dan tidak langsung 

merugikan pihak lain (Koesmana dkk., 2007). Adapun faktor penyebab 

terjadinya kecurangan tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan, yaitu: 

tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi 

(rationalization) yang disebut  sebagai  fraud triangle.  
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Bentuk kecurangan harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya 

dapat dikurangi adanya tindakan kecurangan (Karyono, 2013). Pencegahan 

kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah 

daripada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya 

sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, 

bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya 

beralih ke pelaku fraud. 

Festi dkk., (2014) menyatakan bahwa peran audit internal dengan 

pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin baik peran 

audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan. Hal yang senada 

diungkapkan pula oleh Tampubolon (2015), bahwa peranan audit internal 

berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hal ini berati 

semakin baik peranan audit internal akan menyebabkan pencegahan dan 

pendeteksian kecurangan yang semakin baik pula. 

PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia merupakan salah satu 

organisasi sepak bola. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Auditor Internal dalam Pencegahan 

Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi 

Indonesia)”. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah 

tahun penelitian serta objek penelitian yang pernah dilakukan, yaitu pada 

sektor perbankan dan instansi pemerintahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Auditor Internal dalam pencegahan kecurangan (fraud) di 

PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan peran auditor 

internal dalam pencegahan kecurangan di PT. Arema Aremania Bersatu 

Berprestasi Indonesia. 

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi menejemen tentang 

pentingnya pengaruh auditor internal dalam pencegahan fraud untuk 

dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan 

pengendalian operasional yang lebih efektif. 

2. Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan ilmu pengetahuan dalam 

disiplin ilmu akuntansi serta memberikan referensi khususnya untuk 

mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

 




