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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian yang Relevan 

2.1.1 Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

 Menurut Standar Profesi Audit Intern (2004:63) kecurangan didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Fraud (kecurangan) mencakup perbuatan melanggar hukum dan 

pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan lainnya yang dilakukan 

dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan 

sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam 

atau juga oleh orang di luar organisasi” 

 Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam karyono 

(2013:3), kecurangan didefinisikan sebagai berikut: 

“Fraud (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang 

diperoleh seseorang dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya 

termasuk unsur- unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur 

yang merugikan orang lain”. 

Berdasarkan teori di atas Fraud (Kecurangan) merupakan perbuatan 

melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang di 

dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik dan tidak jujur yang 

didasarkan dengan niat untuk melakukannya atau adanya unsur kesengajaan yang 

merugikan organisasi. 

2.1.1.1 Kondisi-Kondisi Penyebab Kecurangan ( Fraud ) 

Menurut SAS 99 (AU 316) dalam Arens et al., (2008:432), menyatakan 

bahwa terdapat tiga kondisi kecurangan (fraud) yang berasal dari pelaporan 

keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Kondisi tersebut disebut 

sebagai segitiga kecurangan (fraud triangle). 
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Gambar 2.1 

Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle) 

Sumber: Arens et al., (2008:433) 

a. Insentif atau tekanan (Pressure) 

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk 

melakukan tindakan kecurangan. 

b. Kesempatan atau peluang (Opportunity) 

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk 

melakukan tindakan kecurangan. 

c. Sikap atau rasionalisasi (Rationalization) 

Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan 

manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur,  atau 

mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat 

mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. 

 Dari pernyataan diatas, kondisi penyebab terjadinya tindakan kecurangan 

(fraud) itu diantaranya disebabkan oleh adanya intensif atau tekanan, kesempatan 

atau peluang, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi 

perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek 

keuangan perusahaan. 

 Kesempatan meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja 

menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam 

industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih 

besar. Sikap/rasionalisasi sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan 

merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan 

keuangan yang curang. 



10 
 

 
 

2.1.1.2 Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan (Fraud)  

 Teori GONE, teori ini dikemukakan oleh Jack Balogna yang diungkap 

pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2008, dalam karyono (2013:63). Terdapat 

empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan, yang 

dikenal dengan teori GONE, yaitu: 

a. Greed (Keserakahan), berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial 

ada dalam diri setiap orang. 

b. Opportunity (Kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, 

masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk 

melakukan kecurangan terhadapnya. 

c. Need (Kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh 

individu untuk menunjang hidupnya secara wajar. 

d. Exposure (Pengungkapan), berkaitan dengan kemungkinan dapat 

diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap 

pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat 

diungkap atau ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang utuk 

melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku 

kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan 

kecurangan. Pengungkapan suatu tindak kecurangan tidak menjamin tidak 

terulangnya tindak kecurangan tersebut, baik pelaku yang sama maupun 

pelaku yang lain. 

Greed dan Need termasuk dalam faktor individu yang bersifat sangat 

personal dan di luar kendali perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan 

oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah 

dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan 

cenderung melanggar ketentuan dan aturan. 

Opportunity dan Exposure disebut sebagai faktor genetik karena 

merupakan faktor yang masih di dalam kendali perusahaan sebagai korban 

perbuatan kecurangan (fraud). Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan 

mendorong seseorang untuk berbuat kecurangan kerena pelaku cenderung berpikir 

bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara exposure 
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berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi 

terhadap pelaku kecurangan tergolong ringan sehingga para karyawan perusahaan 

tidak merasa takut apabila melakukan tindakan kecurangan. 

Kecurangan (Fraud) umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan 

penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan 

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor 

pendorong kecurangan boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan 

“kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang 

merugikan. 

Menurut Soerjono Soekanto (2003:38) dalam Sari (2010) menyatakan 

pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya kecurangan (fraud) adalah 

sebagai berikut: 

1. Lemahnya pengendalian intern 

a. Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian 

intern 

b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan 

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi conflict of 

interest 

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

a. Banyaknya utang 

b. Pendapatan rendah 

c. Gaya hidup mewah 

3. Tekanan non finansial 

a. Tuntutan pimpinan di luar kemampuan bawahan 

b. Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus 

dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahannya 

c. Penurunan penjualan 

4. Indikasi lain 

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai 

b. Meremehkan integritas pribadi 

c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi criminal 
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Menurut Soejono Karni (2000:43) dalam Sari (2010), ciri-ciri kondisi 

adanya kecurangan (fraud) adalah: 

a. Terdapat angka laporankeuangan yang mencolok dengan 

tahun-tahun sebelumnya 

b. Adanya perbedaan antara buku besar dengan buku besar pembantu 

c. Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi 

d. Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen baik yang 

umum maupun yang khusus 

e. Terdapat perbedaan kepentingan (Conflict of Interest) pada tugas 

pekerjaan karyawan. 

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan 

kecurangan (fraud) adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non 

finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena perusahaan tidak 

menindak tegas pelaku kecurangan sehingga tidak membuat efek jera bagi para 

pelaku kecurangan. 

2.1.1.3 Jenis-Jenis Kecurangan (Fraud) 

 Untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan, maka harus 

mengetahui jenis-jenis kecurangan, menurut Examination Manual 2006 dari 

Association of Certified Fraud Examiner, kecurangan (fraud) dalam Karyono 

(2013:17) mengkategorikan kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu: 

1. Kecurangan Laporan (Fraudulent Statement) yang terdiri atas kecurangan 

laporan keuangan dan kecurangan laporan lain. 

2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) yang terdiri atas 

kecurangan kas dan kecurangan persediaan dan asset lain. 

3. Korupsi (Corruption) yang terdiri atas kecurangan kas dan kecurangan 

persediaan dan asset lain. 

4. Kecurangan yang berkaitan dengan computer. 

Menurut Karyono (2013:19-22) kecurangan penyalahgunaan aset (asset 

misappropriation) terdiri atas kecurangan penggantian biaya dan penyalahgunaan 

persediaan dan aset lainnya. Kecurangan penggantian biaya adalah kecurangan 

pengeluaran kas dengan memanipulasi penggantian biaya antara lain dengan cara: 
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1. Meninggikan biaya dari yang sebenarnya dikeluarkan sehingga 

penggantian biaya yang diterima lebih tinggi, dari yang benar-benar 

dikeluarkan. 

2. Penggantian biaya atas biaya-biaya fiktif antara lain dengan cara membuat 

kwitansi palsu. 

2.1.1.4 Pencegahan Kecurangan (Fraud)  

 Menurut Karyono (2013:61) dalam teori segitigas kecurangan (triangle 

fraud) faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah tekanan, kesempatan, dan 

pembenaran. Untuk mencegahnya diperlakukan langkah-langkah untuk 

meminimalisir sebab terjadinya kecurangan maka sebaiknya organisasi 

mengurangi tekanan, kesempatan dan pembenaran yang menimbulkan risiko, 

yaitu: 

1. Mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan. 

a. Hindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai 

akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan. 

b. Hilangkan hambatan operasional yang menahan kinerja keuangan 

yang efektif seperti pembatasan modal kerja. 

c. Tetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam. 

d. Hilangkan tekanan keuangan dengan penggajian yang memadai. 

e. Ciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai prestasi 

kerja. 

2. Mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan. 

a. Peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur 

pengendalian maupun dalam pelaksanaannya. 

b. Ciptakan catatan akuntansi yang akurat dan jelas dan berfungsi 

sebagai sarana kendali. 

c. Pantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi 

pemasok pembeli. 

d. Tetapkan pengamanan fisik terhadap asset dengan inventarisasi 

fisik secara berkala dan pengamanan lokasi/tempat penyimpanan. 

e. Lakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehinga sehingg ada 

pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan. 
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f. Pelihara catatan personalia yang akurat dan lakukan pengujian latar 

belakang pegawai baru. 

g. Penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku 

fraud. 

h. Tetapkan sistem penilaian prestasi kerja yang adil. 

3. Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat 

integritas pribadi pegawai. 

a. Ada aturan perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam 

kebijakan organisasi. 

b. Ada contoh perilaku jujur dari para manajer dan berperilaku seperti 

apa yang mereka inginkan. 

c. Ada aturan sanski tugas dan jelas bila ada penyimpangan aturan 

pagi pelakunya. 

2.1.1.5 Tujuan Pencegahan Kecurangan (Fraud)  

 Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (2008:38) pencegahan kecurangan (Fraud) yang 

efektif memilik lima tujuan, yaitu: 

1. Preventation, yaitu mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada 

semua lini organisasi. 

2. Deterrence, yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang 

bersifat coba-coba. 

3. Discruption, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh 

mungkin. 

4. Identification, yaitu mengindentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan 

kelemahan pengendalian. 

5. Civil Action Prosecution, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanski 

yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya. 

2.1.1.6 Metode Pencegahan Kecurangan (Fraud)  

 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (2008:38) menyatakan bahwa ada beberapa metode 
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pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah 

berikut: 

1. Penetapan kebijakan anti kecurangan 

2. Prosedur pencegahan baku 

3. Organisasi 

4. Teknik pengendalian 

5. Kepekaan terhadap kecurangan. 

 Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu 

instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya tindakan 

kecurangan (Fraud). 

2.1.2 Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan salah satu bagian penting agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. The Committee of Sponsoring Organizational Of the 

Treadway Commission (COSO) mendefinisi pengendalian internal pada tahun 

2013 dalam COSO (2013:3) yaitu : 

“A process, effected by an entity’s boar directors, management, and other 

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives in the following categories: effectiveness of 

operations, reliability of financial reporting, and compliance with 

applicable laws and regulation” 

  Menurut Tuanakotta (2013) dikutip oleh soleman (2013) menyatakan 

bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan dan dipelihara 

TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan 

kecurangan yang diketahui (identified business and fraud risk) mengancam 

pencapaian tujuan entitas seperti laporan keuangan yang andal. Untuk itu 

pengendalian dimaksudkan untuk memberikan jawaban (responses) untuk 

menangkal (mitigate) suatu ancaman (kemungkinan terjadinya risiko), sehingga 

manajemen menerapkan pengendalian agar supaya seluruh ancaman terkait 

dengan pengelolaan harta organisasi dapat dideteksi secara dini. 

2.1.2.1 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal memiliki beberapa tujuan. Tujuan pengendalian 

internal dibagi menjadi tiga (COSO dalam Reding, et al, 2013) yaitu : 
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1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi 

suatu organisasi, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan menjaga 

sumber daya organisasi dari kerugian yang didasarkan oleh keputusan 

yang diambil oleh manajemen mengenai struktur dan kinerja. 

2. Tujuan pelaporan yang berkaitan dengan penyusunan laporam keuangan 

dapat dipercaya, termasuk pencegahan pelaporan keuangan terhadap 

penyalahgunaan dan penipuan. 

3. Tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan organisasi terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

2.1.2.2 Komponen – Komponen Pengendalian Internal 

Kerangka kerja pengendalian internal menurut COSO (Committee of 

Sponsoring Organizational of the Treadway Commision )  terdiri dari lima 

komponen yang saling terkait yang berasal dari cara manajemen menjalankan 

bisnis. Menurut COSO, komponen – komponen ini menyediakan kerangka kerja 

yang efektif untuk menggabarkan dan menganalisis sistem pengendalian internal 

yang diterapkan dalam suatu organisasi seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan 

keuangan (undang – undang bursa efek tahun 1934) kelima komponen tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Control Environment ( lingkungan pengendalian ) 

a. Organisasi menunjukan komitmen terhadap integritas dan nilai-

nilai etika. 

b. Dewan pengawas menunjukan indepedensinya dari manajemen 

dan melaksanakan pengawasan atas pembangan kinerja 

pengendalian internal. 

c. Manajemen dengan pengawasan dari dewan pengawas menetapkan 

struktur organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung 

jawab yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan. 

d. Organisasi menunjukan komitmen dalam merekrut, 

mengembangkan dan mempertahankan individu-individu yang 

kompeten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 



17 
 

 
 

e. Organisasi memegang akuntabilitas individu-individu atas 

pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka pencapaian 

tujuan. 

2. Risk Assessment ( penilaian risiko ) 

a. Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar dapat 

dilakukan identifikasi dan penialian risiko yang terkait tujuan 

tersebut. 

b. Organisasi mengidentifikasi risiko atas pencapai tujuan secara 

menyeluruh dan menganalisis risiko sebagai landasan pengelolaan 

risiko. 

c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (fraud) dalam 

melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan. 

d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan 

yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian 

internal. 

3. Control Activities ( kegiatan pengendalian ) 

a. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian 

yang berkontribuasi meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan 

sampai pada level yang dapat diterima. 

b. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian 

umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. 

c. Organisasi memberlakukan kegiatan pengendalian melalui 

kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui 

prosedur yang menajabarkan kebijakan menjadi tindakan. 

4. Information and Communication ( informasi dan komunikasi ) 

a. Organisasi memperoleh, menghasilkan dan menggunakan 

informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung 

fungisnya unsur pengendalian internal. 

b. Organisasi melakukan komunikasi informasi secara internal, 

termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang 

diperlakukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian 

internal. 
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c. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal 

terkait hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen 

pengendalian internal lainnya. 

5. Monitoring ( pemantauan ) 

a. Organisasi memilih, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi 

terus menerus dan secara terpisah untuk memastikan bahwa unsur-

unsur pengendalian internal benar-benar ada dan befungsi. 

b. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan 

pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang 

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk 

manajemen puncak dan dewan pengawas, sebagaimana mestinya. 

2.1.2.3 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Dikutip dari Faisal (2017) Sistem Pengendalian Internal perusahaan pada 

umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa asset 

perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat 

diandalkan. Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting sekali dalam setiap 

pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik 

akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, 

ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, 

dimana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah 

sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas, Hery 

(2013 : 102) . 

Menurut COSO ( Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission ) (2013) keterbatasan – keterbatasan pengendalian internal 

sebagaimana yang dirumuskan dalam internal control integrated framework 

yaitu:  

“ The Framework recognizes that while internal control provides 

reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitation do 

exist. Internal control cannot prevent bad judgement or decisions, or 

external events that can cause an organization to fail to achieve its 

operational goals. In other words, even an effective system of internal 

control can experience a failure. Limitations may result from the : 

 

a. Suitability of objectives established as a precondition to internal control 
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b. Reality that human judgement in decision making can be faulty and subject 

to bias 

c. Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors 

d. Ability of management to override internal control 

e. Ability of management, other personnel, and / or third parties to circumvent 

controls through collusion 

f. External events beyond the organization’s control. “ 

Batasan – Batasan ini menghalangi dewan dan manajemen untuk memiliki 

jaminan absolut atas pencapaian tujuan entitas – yaitu, kontrol internal 

memberikan jaminan yang masuk akal tetapi tidak absolut. Terlepas dari 

keterbatasan yang melekat ini, manajemen harus menyadarinya ketika memilih, 

mengembangkan, dan menggunakan kontrol yang meminimalkan, sejauh praktis, 

keterbatasan ini.  

2.1.3 Penelitian Terdahulu 

 Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti & 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  

Rusman Soleman 

(2013)  

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Pencegahan 

kecurangan 

(Fraud) 

Studi kasus pada 

Rumah Sakit di 

Kabupaten Bone. 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Pengendalian 

Internal berpengaruh positif 

terhadap pencegahan 

kecurangan Fraud. 2) 

pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap 

Good Corporate Governance 

dan 3) Good Corporate 

Governance berpengaruh 

positif terhadap pencegahan 

Fraud. 

Variabel 

penelitian : 

Pengendalian 

Internal, 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Tidak 

menggunakan 

variabel Good 

Corporate 

Governance 

2. 

Tessamonica, 

Indah Fiola (2015) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal Terhadap 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa korelasi sederhana 

antara pengendalian internal 

terhadap pencegahan 

kecuangan sebesar 0,670. 

Variabel 

Dependen: 

pencegahan 

kecurangan 

Tidak 

menggunakan 

variable audit 

internal 
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Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Studi kasus pada 

PT. 

ECOMPALINDO 

bandung. 

Maka korelasi antara 

pengendalian internal 

terhadap pencegahan 

kecurangan dapat dikatakan 

kuat. Berdasarkan koefisien 

determinasi bahwa variable 

independent mampu 

menerangkan perubahan 

pencegahan fraud sebesar 

67% artinya bahwa 

pengendalian internal 

membentuk pencegahan 

kecurangan sebesar 67% pada 

PT. ECOMPALINDO 

bandung. Sisanya dibentuk 

oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti sebesar 33% 

yaitu merupakan pengaruh 

faktor lain diluar variable 

pengendalian internal 

3. 

Trimanto S. 

Wardoyo & Lena 

(2010) 

 

Peranan Auditor 

Internal Dalam 

Menunjang 

Pelaksanaan Good 

Corporate 

Governance (Studi 

pada Kasus PT. 

Dirgantara 

Indonesia) 

Menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Good Corporate 

Governance sudah baik 

karena koresponden 

menganggap pihak 

manajemen kurang 

memberikan informasi, untuk 

prinsip akuntabilitas, 

kemandirian, 

pertanggungjawaban, dan 

kewajaran sudah baik. 

Variabel 

Dependen : 

 

Good 

Corporate 

Governance 

Tidak 

menggunakan 

variabel Audit 

Internal 

4.  

Kusumawati 

(2015) 

 

Peran Audit 

Internal Dalam 

Mewujudkan Good 

Corporate 

Governance (Studi 

pada Perusahaan 

Daerah Air Minum 
(PDAM) 

Kabupaten Blitar) 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa audit internal tidak 

signifikan terhadap good 

corporate governance 

Variabel 

Dependen : 

 

Good 

Corporate 

Governance 

Tidak 

menggunakan 

variabel 

independen 

Peranan Audit 

Internal 

5. 

Karina Sintya 

Dwiwarningrum 

(2015) 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Audit 

Internal telah dilaksanakan 

Variabel 

Dependen : 

 

Tidak 

menggunakan 

variabel 
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Peranan Audit 

Internal Dalam 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance (Studi 

Kasus pada PT. 

Bank Danamon 

Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Bandung) 

secara memadai, hal ini dapat 

dilihat dari nilai rata-rata 

yaitu 3,79 yang berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang 

artinya memadai. GCG secara 

keseluruhan dikatakan efektif 

karena memiliki rata-rata 

3,78 yang berada pada nterval 

3,40 – 4,19. Hal ini berarti 

dapat diketahui bahwa Audit 

Internal Berperan dalam 

Penerapan GCG 

Good 

Corporate 

Governance 

independen 

Peranan Audit 

Internal 

6. 

Supriyanto Ilyas, R 

Maulana Prima 

Aryawan (2010) 

 

Pergeseran 

Paradigma 

Tentang Fungsi 

Audit Internal 

Serta Kaitannya 

Dengan Aspek 

Teknologi 

Informasi Dalam 

Organisasi 

Perguruan Tinggi. 

(Studi Kasus di 

Universitas 

Widyatama) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa widyatama telah 

melaksanakan audit internal 

dengan cukup serius oleh unit 

organisasi Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) 

dan tim Auditor Mutu 

Internal.  

  

7. 

Teuku Ferryza 

Kurniawan dan Dr. 

Ibu Rachman, 

Drs., M.Si., M.M 

Ak., CA. QIA 

(2017) 

 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud)  

(Studi Kasus pada 
Kantor Pos Besar 

(Regional V) PT. 

POS Indonesia 

(persero)) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pengendalian inern dan 

pencegahan kecurangan di 

Kantor Pos Besar (Regional 

V) PT. POS Indonesia 

(Persero) termasuk ke dalam 

kategori baik. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa 

pengendalian internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan. 

Sedangkan besarnya 

pengaruh pengendalian intern 
dalam memberikan kontribusi 

pengaruh terhadap 

pencegahan Fraud  sebesar 

68,4%. 

Variable 

Dependen: 

 

Pengendalian 

Internal 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

 

8. Prof. Dr. Hiro Hasil penelitian menunjukkan Variable Tidak 
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Tugiman, Ak., 

QIA., CRMP., CA. 

Elsa Cintia 

Anugrah, Dedik 

Nur Triyanto 

(2017) 

 

Pengaruh Audit 

Operasional dan 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Manajemen 

Pergudangan 

(Studi Kasus pada 

Toserba Yogya 

Mitrabatik 

Tasikmalaya) 

bahwa seluruh variable telah 

dilaksanakan dengan baik. 

Nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,337% yang berarti 

audit operasional dan 

pengendalian intern 

berpengaruh 33,70% dalam 

manajemen pergudangan, 

sedangkan sisanya oleh 

variable lain yang tidak 

diteliti.  

dependen: 

 

Pengendalian 

Internal 

menggunakan 

variable 

Pencegahan 

Kecurangan 

9. 

Sheila Fathia 

Firdaus dan Dr. 

Rita Yuniarti, S.E., 

M.M., Ak., CA. 

(2015) 

 

Peran Auditor 

Internal Terhadap 

Pencegahan Fraud 

(kecurangan) 

(Studi Kasus Pada 

PT. PINDAD 

Bandung) 

Auditor internal berperan 

positif terhadap pencegahan 

kecurangan PT. PINDAD  

Variable 

Dependen: 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Tidak 

menggunakan 

Variabel 

Pengendalian 

Internal 

10. 

Aditya Hernoto 

(2016) 

 

Pengaruh 

Kompetensi 

Auditor Internal 

Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) (Studi 

Kasus Pada PT. 

Rajawali Hiyoto) 

Hasil penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi 

internal auditor dalam 

pencegahan Fraud PT. 

Rajawali Hiyoto yaitu sebesar 

49,2% sedangkan sisanya 

sebesar 50,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang 

diabaikan penulis 

Variabel 

Dependen: 

 

Pencegahan 

Kecurangan 

Tidak 

menggunakan 

Variabel 

Pengendalian 

internal 
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2.2 Kerangka Berfikir Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Kerangka Pemikiran 

 Dalam perkembangan perusahaan yang semakin berkembang, 

pembentukan struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Struktur organiasi yang baik harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi antar 

department, sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan atau 

penyimpangan, karena walaupun pengendalian internal yang baik telah dirancang 

dan ditetapkan tetapi bukan berarti pengendalian internal telah ditaati. 

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan semua ukuran, metode 

terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, 

menjaga keakurasian dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan 

meningkatkan kepatuhan terhadao kebijakan manajemen. 

Organisasi perlu memiliki definisi dan standar pengendalian internal yang 

jelas dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pengendalian internal 

bisa dipahami secara berbeda oleh setiap orang. Perbedaan pemahaman tersebut 

menyebabkan kebingungan, kesalahpahaman bahkan konflik antar pemangku 

kepentingan. Pengendalian internal sangat penting dilakukan secara efektif dan 

efisien bagi suatu organisasi agar dapat meminimalisir risiko selaras dengan 

tujuan organisasi dan strategi perusahaan yaitu pencegahan kecurangan agar tidak 

adanya (fraud) dan penyelewengan. Jika pengendalian internal suatu perusahaan 

lemah maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan sangat besar. Sebaliknya 

jika pengendalian internal suatu perusahaan sudah berjalan dengan baik, 

kemungkinan terjadinya suatu kecurangan dapat berkurang. 

Unsur pengendalian internal menurut COSO dalam Yayasan Pendidikan 

Internal Audit (2015:18-20) terdiri dari lima unsur yang dirancang dan 

diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak 

bahwa pengendalian internal dapat dipenuhi yaitu lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan kegiatan 

pemantauan. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

memadai dalam pencapaian keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi. 

Secara umum pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan 
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efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat 

mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, 

meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk 

laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai 

laporan tersebut dan dapat diuji, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendalian dari 

berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit 

operasi. 

Pemahaman risiko dimulai dengan penetapan tujuan dan perumusan 

strategi. Setiap entitas atau organisasi melaksanakan berbagai aktivitas atau 

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai strategi dan tujuan 

yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam pencapaian tujuan 

dan strategi yang telah ditetapkan, bukan tidak mungkin berbagai hambatan, 

kendala, atau gangguan dihadapinya yang tentunya dapat mempengaruhi 

keberhasilannya dalam pencapaian tujuan. Setiap entitas atau organisasi akan 

berhadapan dengan berbagai jenis dan tingkatan risiko dalam pencapaian 

tujuannya. (Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2008:43-44). 

Kondisi penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) itu diantaranya 

disebabkan oleh adanya tekanan, kesempatan dan juga sikap rasionalisasi. 

Tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi presentasi laporan 

keuanagan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Kasus kecurangan 

semakin marak terjadi membuat kerugian besar bagi organisasi. Apabila 

kecurangan tidak dicegah atau dikurangi, maka akan berakibat fatal bagi 

perusahaan. Maka dari itu manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan 

dan menyelenggarakan secara efektif struktur pengendalian intern organisasinya. 

(Kurniawan, 2017) 

Menurut Karyono (2013:61) untuk mencegah terjadinya kecurangan 

diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yaitu 

mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan, mengurangi 

“kesempatan” melakukan kecurangan, dan mengurangi “pembenaran” melakukan 

kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai. 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

2.2.2 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, Peneliti 

mengajukan Hipotesis sebagai berikut :  

Ha       = Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan 

(Fraud) 

 

 

 

Pengendalian Internal 

1. Control Environment 

2. Risk Assessment 

3. Control Activities 

4. Information and 

Communication 

5. Monitoring Activites 

 

 

 

 

(COSO, 2013) 

 

Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

1. Mengurangi “tekanan” 

situasional yang 

menimbulkan kecurangan 

2. Mengurangi “kesempatan” 

melakukan kecurangan 

3. Mengurangi “pembenaran” 

melakukan kecurangan 

ddengan memperkuat 

integritas. 

 

(Karyono, 2013:63) 

 


