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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Badan Usaha yang dimiliki pemerintah Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, 

yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang 

seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU 

Republik Indonesia No.19 Tahun 2003). 

Badan usaha atau perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang 

menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh laba yang 

maksimal (profit Oriented). Saat ini tingginya perkembangan ekonomi global, 

membuat persaingan dalam dunia bisnis semakin kompleks sehingga semakin 

sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan operasi yang dilakukan oleh badan usaha. 

Hal tersebutlah yang menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh suatu badan usaha. 

Permasalahan yang mungkin timbul tersebutlah yang menuntut setiap badan usaha 

agar mampu melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Kurniawan, 

2005:16). 

Suatu badan usaha atau perusahaan didirikan tentunya memiliki tujuan yang 

harus dicapai. Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan,  maka 

kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga 

semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dimana 

semakin besar kemungkinan untuk terjadinya Fraud. 

Kecurangan adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang 

dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan 

oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui 

perbuatan yang tidak benar (Tunggal, 2012 : 1). Tindakan kecurangan hingga saat 

ini adalah satu hal yang krusial dan harus diperharikan oleh pelaku bisnis baik di 
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negara berkembang maupun di negara maju sekali pun. Tindakan kecurangan 

merupakan salah satu  permasalahan yang seringkali terjadi di dalam organisasi. 

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi 

pelaku kecurangan (fraud). Kecurangan dengan cara menyiasati sistem justru 

dimungkinkan karena pelaku adalah “orang dalam” atau melibatkan orang yang 

memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup 

kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi 

masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Kumaat, 2011:158). 

Terdapat fenomena terkait kecurangan (fraud) salah satunya merupakan 

praktik korupsi dapat terjadi bukan hanya di sektor swasta namun juga di kantor-

kantor pemerintah, termasuk di badan usaha milik negara (BUMN). Sebagian 

besar kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak BUMN terkait pendapatan, 

belanja, dan investasi BUMN. Salah satunya ada pada hasil audit Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN pada semester I 2016 sampai 

semester II 2018. Menurut temuan audit BPK, ada dua aspek dari beberapa 

temuan dalam tersebut. Pertama, terkait audit internal. Apakah temuan-temuan ini 

menunjukkan pengawasan internal di BUMN itu bekerja atau tidak, terutama 

dalam konteks pengadaan, pendapatan, belanja, dan investasi BUMN. Dalam 

aspek pertama ini ditemukan sejumlah 1.138 temuan kasus penyimpangan.  Aspek 

kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terkait dengan 

keuangan negara dan kerugian negara, ditemukan 678 kasus dengan nilai Rp 

14,471 triliun (VOA, 2019). 

Pengoptimalan kegiatan operasional yang dilakukan diharapakan dapat diikuti 

oleh semua bagian di dalam suatu organisasi. Akan tetapi dalam kenyataanya, 

seringkali terdapat ketidaksesuaian dengan standar operasional yang berlaku. 

Salah satunya bentuk dari adanya tindak kecurangan meliputi pencurian, 

pemalsuan dan penggelapan, semua itu merupakan suatu kelemahan yang ada 

yang ada pada tubuh manajemen organisasi tersebut (Jayanti, 2013) 

Tetapi pada realitanya hal baik tersebut tidak terjadi pada PT. Biofarma 

(Persero). Yang merupakan salah satu BUMN di bidang produksi Vaksin dan 

Antisera terbesar di Indonesia. PT. Biofarma (Persero) menjadi perusahaan yang 

berperan aktif dalam meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi 
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Vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga 

keamanan kesehatan global (Global Health Security) (Wikipedia, 2010). 

Pada tahun 2012 BPK memeriksa proyek pengadaan sarana dan prasarana 

pembuatan vaksin flu burung diduga kuat bermasalah. BAKN DPR temukan 

indikasi penyimpangan dalam proyek itu sekitar Rp347 miliar. Dalam bocoran 

lengkap hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 

berdasarkan hasil audit BPK pada kasus korupsi vaksin flu burung diketahui 

adanya sejumlah pihak yang diduga turut bermain sejak khususnya dalam tahap 

pengadaan. Dugaan itu sedikitnya didasari oleh tujuh temuan fakta oleh BPK 

(beritasatu, 2012). 

Pertama, M Nazaruddin, Muhamad Nasir, Mintarsih Matondang sebagai 

pihak PT. AN sudah melakukan pendekatan kepada Kuasa Pemegang Anggaran, 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PT Bio Farma (PT BF) sebelum proses 

lelang pengadaan. Kedua, Tim Teknis yang dibentuk tak sesuai kualifikasi dan SK 

Perubahan tim teknis bertanggal mundur (back date). Ketiga, pengubahan 

dokumen penawaran dan dokumen lelang oleh PT Anugrah Nusantara 

(perusahaan milik M Nazaruddin), sesuai dengan hasil rapat bersama antara PPK, 

Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang, Tim Teknis, Pihak PT BF dan PT 

AN pada Januari 2010. Keempat, dokumen spesifikasi teknis sebagai lampiran 

RKS dan HPS diindikasikan disusun oleh PT AN (beritasatu, 2012). 

Sedangkan fakta kelima yang mendasari dugaan tersebut adalah panitia 

Pengadaan dan Tim Teknis tidak objektif dan melakukan upaya memenangkan PT 

AN dan perusahaan afiliasi. Keenam, peralatan produksi vaksin flu burung di PT. 

BF senilai Rp596.298.315.540 belum diinstalasi, diuji fungsi, dilakukan pelatihan, 

dan dioperasikan sesuai lingkup pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun 

Ditjen PP dan PL telah melakukan pelunasan pembayaran kepada PT AN. Fakta 

terakhir, ketujuh, adalah terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan peralatan 

yang tidak dilaksanakan oleh PT AN sebesar Rp140.901.763.850,00 (beritasatu, 

2012). 

Kendati dalam hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

soal proyek itu sudah sangat jelas menyebutkan identitas dan peran masing-

masing petinggi atau mantan petinggi PT BF dalam proyek yang diduga 
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bermasalah itu, pihak petinggi BUMN PT BF agaknya memilih untuk bersikap 

sangat tertutup (beritasatu, 2012).  

Fraud yang terjadi pada suatu perusahaan dapat mengakibatkan kerugian 

bagi perusahaan, Namun Segala bentuk kecurangan dapat dihindari jika 

pengendalian internal dalam perusahaan berjalan dengan baik. Jika pengendalian 

internal suatu badan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, 

ketidak akuratan ataupun Fraud dalam perusahaan sangat besar. 

Menurut Kurt F, dkk (2013, 6-8) :“Suatu proses, yang dipengaruhi oleh 

dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk 

memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan 

operasi, pelaporan, dan kepatuhan.” 

Suatu perusahaan harus dikelola dengan baik agar dapat meminimalisir 

terjadinya fraud. saat ini telah terdapat dalam COSO kerangka dasar untuk 

membantu perusahaannya menggambarkan pengendalian internal. 

Hasil kerangka kerja COSO , terdapat kerangka pengendalian internal 

terfokus pada pencapaian tujuan. Pengendalian Internal menurut (COSO 2013) 

adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan para 

stafnya untuk membuat jaminan rasional mengenai efektifitas dan efisiensi 

operasional. 

Hal ini menunjukan bahwa masih lemahnya pelaksanaan pencegahan 

kecurangan dengan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti suap, 

korupsi, hingga penyalahgunaan sarana dan prasarana yang tidak mendukung 

program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu dari kasus diatas 

menunjukan bahwa kelemahan pengawasan terhadap pengendalian internal 

sebagian aktivitas operasional perusahaan yang lebih menitik beratkan pada 

kurangnya pertanggungjawaban (responsibility) dari para pemangku kepentingan 

yang melakukan tindakan menyimpang yang sangat merugikan perusahaan baik 

secara materil maupun secara imateril. Pertanggungjawaban ini merupakan 

konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para 

pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan, dimana adanya 

kelalaian dan lemahnya pengawasan, sehingga diduga terjadi penyalahgunaan 

sarana dan prasarana yang membuat perusahaan merugi sangat besar. Tak luput 
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ditemukan adanya oknum pada pihak internal yang telah merugikan banyak pihak 

dengan mementingkan kepentingan pribadi . 

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu melaksanakan 

tugasnya dalam memerangi tindakan yang merugikan banyak pihak yaitu adanya 

fungsi pengendalian internal. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance), terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan 

pemeriksaan. Pengendalian internal adalah sebagai suatu proses yang dijalankan 

dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu: 

Keandalan pelaporan keuangan, Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku, dan Efektivitas dan Efisiensi operasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2014:319.2). 

Dari fenomena tersebut dapat dilihat adanya praktik kecurangan di dalam 

suatu perusahaan yang melibatkan orang di dalam suatu entitas tersebut. Hal ini 

disebabkan karena adanya peluang serta lemahnya pengendalian internal satu 

satuan usaha, maka kemungkinan terjadinya suatu kesalahan, ketidakakuratan atau 

kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2012). 

Pengendalian internal adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran 

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan kenadalan data akuntasi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013:164). Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal sangat penting dalam menjaga 

asset perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan yang disengaja oleh pihak 

tertentu. 

Suatu perusahaan harus dikelola dengan baik agar dapat meminimalisir 

terjadinya tindakan kecurangan (fraud). Saat ini dalam COSO terdapat kerangka 

dasar yang dapat membantu perusahaan untuk menggambarkan bagaimana 

pengendalian internal. Hasil kerangka kerja COSO, terdapat kerangka 

pengendalian internal yang berfokus pada pencapaian tujuan. Pengendalian 

internal menurut COSO tahun 2013 adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan direksi, manajemen dan para stafnya untuk membuat jaminan rasional 

mengenai efektifitas dan efisiensi operasional. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut serta fenomena yang dikemukakan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh yang bekataian 

dengan pengendalian internal yang akan mempengaruhi terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul  

“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecuranga 

(Fraud)“ 

(Stusi Kasus Pada PT. Biofarma (Persero)) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dapat disimpulkan bahwa 

penerapan tata kelola perusahaan di PT. Biofarma (Persero) dinilai belum 

cukup baik karena terdapat penyimpangan berupa penyelewengan proyek 

pengadaan sarana dan prasana pembuatan vaksin flu burung pada tahun 2012. 

2. Penyelewengan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak dari karyawan PT. 

Biofarma itu sendiri dan dilakukan bersama pihak ketiga yang turut serta 

dalam tindakan korupsi tersebut dan menyebabkan kerugian yang cukup besar 

sejumlah Rp. 347 miliar 

3. Terdapatnya sebuah kesempatan suatu oknum pegawai melakukan 

penyelewangan tersebut menunjukan bahwa lemahnya sikap 

pertanggungjawaban (responsibility) pada PT. Biofarma (Persero) di dalam 

kegiatan operasinal perusahaan . 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, terdapat 

beberapa pembatasan masalah penelitian, sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya meneliti Pengendalian Internal sebagai variabel bebas 

dalam menjelaskan Pelaksanaan Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada PT. 

Biofarma (Persero)   

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih dalam tahap pra-survey 

agar peneliti dapat menentukan seberapa banyak jumlah responden yang akan 

menjadi sampel penelitian pada PT. Biofarma (Persero).  
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3. Periode penelitian hanya selama satu tahun yakni tahun 2019.  

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian kasus dan pada latar belakang di atas, maka 

perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan pengendalian internal pada PT. Biofarma (Persero) 

telah memadai. 

2. Apakah pelaksanaan pencegahan kecurangan (fraud) pada PT. Biofarma 

(Persero) telah memadai. 

3. Apakah pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) pada PT. Biofarma (Persero). 

 

 


