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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:849), 

yaitu: 

 “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

 

Pengertian pengaruh menurut Badudu dan Zain (1994) adalah daya yang 

menyebabkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau 

kekuatan orang lain. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pengaruh merupakan bentuk 

satu variabel terhadap terwujudnya variabel yang lain. 

 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commision (COSO) (2013: 3) pengertian pengendalian internal adalah sebagai 

berikut: 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 

management and other  personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, 

reporting and compliance.” 
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:319.2) mendefinisikan 

pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen  dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan gambaran 

keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan, efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 Sedangkan pengertian Pengendalian Internal-kerangka kerja terpadu 

menurut COSO dalam Beyond COSO “Internal Control to enhance corporate 

governance” dalam Amanina (2011) sebagai berikut: 

“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, 

management and other personnel, design to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives in the following categories: 

effectiveness and efficiency of operations; reability of financial reporting, 

and compliance with laws and regulations.” 

 

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan Pengendalian 

Intern adalah sebuah sistem, kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen 

untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan yang 

dimaksud adalah laporan keuangan yang handal, efektifitas dan efisiensi operasi, 

patuh terhadap hukum dan undang-undang. 

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

 Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) dalam Buku Jasa Audit dan 

Assurance, tiga tujuan umum dari Sistem Pengendalian Intern antara lain : 
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1. Keandalan laporan keuangan 

Manajemen memiliki tanggun  jawab untuk menyusun laporan keuangan 

serta memiliki tanggung hukum maupun profesional untuk meyakinkan 

bahwa informasi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan 

dalam pelaporan. 

2. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi 

Adanya Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan akan mendorong 

penggunaan sumberdaya perusahaan secara efisien dan efektif dalam 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Adanya akurasi atas informasi 

keuangan dan non keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan akan 

sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

Perusahaan serta organisasi diharuskan mematuhi beragam ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

 

2.2.3 Komponen Pengendalian Internal 

 Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) yang dijelaskan dalam Buku 

Jasa Audit dan Assurance, Committe of Sponsoring Organization (COSO) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Kelima 

komponen tersebut berasal dari para manajemen dalam menjalankan bisnisnya, 

dan terintegrasi dengan proses manajemen. Kelima komponen tersebut adalah 

(Gambar 2.1). 
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5 Komponen Pengendalian Internal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Sumber: Arens et al., (2008:376) 

 

Seperti  yang  diilustrasikan  dalam  Gambar 2.2, lingkungan  

pengendalian  berfungsi sebagai payung bagi empat komponen lainnya. Tanpa 

lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak 

akan menghasilkan pengendalian intern yang efektif, tanpa menghiraukan 

kualitasnya. Inti  dari organisasi  yang  dikendaliakan  secara efektif terletak pada 

sikap manajemennya. Jika manajemen puncak percaya bahwa pengendalian 

memang penting, anggota organisasi lainnya akan merasakan  hal itu dan 

menanggapi dengan mengamati secara hati-hati pengendalian yang ditetapkan. 

Jika anggota organisasi itu merasa bahwa pengendalian tdak begitu diperhatikan 

oleh manajemen puncak, hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian 

manajemen tidak akan tercapai secara efektif. 
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1. Lingkungan pengendalian 

Merupakan tindakan kebijakan dan prosedur yang menggambarkan 

keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas 

Pengendalian Intern dan pentingnya Pengendalian Intern tersebut terhadap 

entitas. Adapun sub komponen dari lingkungan pengendalian antara lain: 

a. Integritas dan nilai etika 

Kedua hal ini merupakan produk dari standar etika dan sikap sebuah 

entitas yang dalam praktiknya harus dikomunikasikan dan di terapkan 

dalam entitas tersebut. Integritas dan nilai-nilai etika mencakup 

tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi godaan 

yang mendorong pegawai untuk terlibat dalam perilaku ilegal, tidak 

jujur, dan tidak etis selain itu integritas dan nilai etika juga mencakup 

komunikasi mengenai nilai-nilai yang dianut dalam entitas dan standar 

perilaku kepada setiap pegawai melalui sebuah pernyataan kebijakan 

kode etik dan melalui contoh. 

b. Komitmen terhadap kompetensi  

Merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang 

bertujuan untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

setiap pegawai sesuai dengan uraian tugasnya. Komitmen terhadap 

kompetensi merupakan pertimbangan manajemen terhadap tingkat 

kompetensi untuk suatu pekerjaan serta bagaimana kompetensi 

tersebut dibuktikan lewat pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan. 
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c. Partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit. 

Keberadaan dewan direksi dan komisaris sangat penting bagi tata 

kelola perusahaan yang baik karena mereka memiliki tanggung jawab 

untuk memberi keyakinan bahwa manajemen telah melakukan 

Pengendalian Intern dan proses pelaporan keuangan secara tepat. 

Untuk membantu dewan dalam melakukan pengawasan, dewan 

membentuk komite audit dengan tanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Komite audit juga 

bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang telah berjalan 

dengan internal auditor maupun eksternal auditor. 

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen 

Melalui aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakannya memberi 

petunjuk yang jelas mengenai signifikansi Pengendalian Intern kepada 

karyawannya. 

e. Struktur organisasi  

Adanya struktur organisasi mendefinisikan jalur tanggung jawab dan 

otoritas yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana Pengendalian 

Intern dapat diterapkan di dalam sebuah organisasi. 

f. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Dikarenakan aspek Pengendalian Intern yang penting adalah personel 

maka dibutuhkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya 

sehingga Pengendalian Intern yang baik dapat dilaksanakan dengan 

efektif. Metode yang digunakan dalam merekrut, mengevaluasi, 
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melatih, mempromosikan dan memberikan kompensasi merupakan 

bagian yang penting dalam hal ini. 

2. Penilaian risiko 

Dalam laporan keuangan penilaian risiko merupakan proses identifikasi 

dan analisis manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan terhadap 

penyusunan laporan keuangan. Sementara itu manajemen melakukan 

penilaian risiko sebagai suatu bagian dalam perancangan dan pelaksanaan 

Pengendalian  Intern  untuk meminimalisasi kesalahan dan kecurangan. 

3. Aktivitas pengendalian 

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk meyakinkan 

bahwa tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi risiko 

dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun bentuk aktivitas pengendalian 

yang perlu dilakukan oleh organisasi antara lain: Pemisahan tugas yang 

memadai, Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, Dokumentasi 

dan catatan yang memadai, Pengendalian fisik atas aset dan catatan-

catatan serta Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. 

4. Informasi dan komunikasi 

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi suatu entitas adalah untuk 

memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang 

terjadi sehingga akuntabilitas terhadap aset-aset sebuah organisasi dapat 

terjaga dengan baik 
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5. Pengawasan 

Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau 

penilaian berkala atas kualitas Pengendalian Intern oleh manajemen untuk 

menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan 

dimodifikasi jika diperlukan atau terjadi perubahan kondisi. 

 

2.2.4 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

2.2.4.1 Pengertian dan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

 Di dalam PP 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di sebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPIP, 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk 

mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib 

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 
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Adapun tujuan dari SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Adapun penjelasan atas unsur-unsur didalam SPIP akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern 

yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu 

meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang 

memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan 

bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus 

menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga 

dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern 

dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan 

melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
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f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; 

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

 

2. Penilaian risiko 

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini 

memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan 

penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun 

dari dalam. 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan 

cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko 

sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang 

sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan 

kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai 

untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta 

menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis 

resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah 

diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap 

menerapkan prinsip kehati-hatian. 
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Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu 

menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi 

Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat 

dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut 

wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk 

mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi 

operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi 

dengan rencana penilaian risiko. 

Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya 

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah; 

b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu 

dengan lainnya; 

c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; 

d. Mengandung unsur kriteria pengukuran; 

e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan 

f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 

 

3. Kegiatan pengendalian 

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 

risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk 

memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara 



22 
 

 
 

efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 

bersangkutan. 

 

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok 

Instansi Pemerintah, seperti: 

a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan; 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

d. Pengendalian fisik atas aset; 

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f. Pemisahan fungsi; 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta 

transaksi dan kejadian penting. 

 

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian 

risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan 

dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis 
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dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk 

menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang 

diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur. 

 

4. Informasi dan komunikasi 

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan 

balik. 

 

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, 

mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu 

yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib 

diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut: 

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi; dan 

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi 

secara terus menerus. 
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5. Pemantauan 

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan 

apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah 

berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan 

yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. 

Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta 

pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

 

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan 

pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. 

Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan 

pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar 

kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu 

mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung 

jawab rnasing-masing. 

 

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah 

bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan 

praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah 

dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi 

bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 
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Untuk memperkuat dan  menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP 

dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan 

pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi  

sumber daya manusia, kode etik, standar audit,  pelaporan, dan telaahan 

sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi 

penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan 

pelatihan, pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan 

kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada 

setiap instansi Pemerintahan 

2.2.5 Keterbatasan Struktur Pengendalian Internal 

 Menurut Mulyadi (2006:87) keterbatasan struktur pengendalian internal 

mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Kekeliruan-kekeliruan (errors) 

Setiap karyawan kadang-kadang kurang perhatian pada tugasnya, akibat 

kelalaian dan terlalu banyak pekerjaan. Perhatian yang kurang akan 

mengakibatkan karyawan tersebut melakukan kesalahan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 
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2. Persekongkolan (collution) 

Persekongkolan terjadi apabila dua orang atau lebih pegawai bekerja sama 

untuk membuat perjanjian antara mereka, misalnya seorang pelaksana 

penjualan bekerja sama dengan penyedia penjualan sepakat untuk 

menggelapkan uang kas register dan menutupnya dengan rekonsiliasi kas 

register yang palsu. 

3. Penolakan Manajemen (Management Override) 

Penolakan manajemen hampir sama dengan persekongkolan, akan tetapi 

pada berbagai situasi, biasya untuk mendesain struktur pengendalian 

internal yang dapat mencegah penolakan manajemen akan lebih 

bermanfaat. 

 Sedangkan menurut Agoes (2012:106) terlepas dari bagaimana desain dan 

operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai 

bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan 

pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh 

keterbatasan bawahan yang melekat dalam pengendalian internal. Hal ini 

mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan 

dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang 

bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya 

sederhana. Disamping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi 

di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian 

intern. 
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 Faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya 

pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria 

utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, 

pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. 

Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta 

pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. 

2.3 Fraud (Kecurangan) 

2.3.1 Pengertian Fraud 

 Pada kenyataannya fraud hampir terdapat di setiap lini pada organisasi, 

mulai dari jajaran manajemen sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa 

sampai ke pesuruh (office boy). Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan 

oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. Adapun pengertian 

kecurangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) menjelaskan 

kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam 

pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan 

keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap 

aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan 

dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

 Pengertian fraud menurut Tuanakotta (2013:28) adalah sebagai berikut: 
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“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. 

These acts are not dependent upon the application of threats of violence or 

physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to 

obtain money, property or service; to avoid payment or loss of services; or 

to secure personal o business advantage.” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa fraud ialah setiap tindakan ilegal 

yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. 

Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan 

fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh 

uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau 

untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. 

Pengertian fraud menurut Arens et al  (2012:336) ialah: 

“Fraud is defined as an intentional misstatement of financial statement.” 

 Pernyataan di atas menyatakan fraud sebagai salah saji laporan keuangan 

yang disengaja.  

 Pada dasarnya  fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa 

merugikan berbagai pihak. Kecurangan merupakan suatu hal yang sangat sulit 

diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis 

sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa 

kecurangan bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menerapkan 

pengendalian anti kecurangan. 

 Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan 

suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan 
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sengaja untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya 

sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

2.3.2 Kondisi-kondisi Penyebab Fraud 

 Tuanakotta (2007) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang 

dikenal dengan nama “fraud triangle” sehingga seseorang terdorong untuk 

melakukan  fraud, yaitu: 

1. Opportunity, untuk  melakukan fraud tergantung pada kedudukan pelaku 

terhadap objek fraud. Kesempatan untuk melakukan fraud selalu ada pada 

setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar. Secara 

umum manajemen suatu organisasi/ perusahaan mempunyai kesempatan 

yang lebih besar untuk melakukan fraud dibandingkan dengan karyawan. 

Ada tidaknya kesempatan untuk melakukan fraud sangat berhubungan 

dengan kuat atau lemahnya penerapan pengendalian internal dalam 

perusahaan. 

2. Preasure (incentive), untuk melakukan fraud lebih banyak tergantung 

kepada kondisi individu, tekanan keuangan, kebiasaan buruk dan 

kebiasaan lain yang merugikan. Terdapat hubungan yang kuat antara besar 

kecilnya kegiatan insentif yang diberikan oleh perusahaan dengan 

terjadinya fraud. 

3. Rationalization (attitude), ini terjadi apabila seseorang membangun 

pembenaran atas fraud yang dilakukannya. Pelaku akan mencari alasan 

atau pembenaran bahwa fraud yang dilakukan bukan tindakan fraud. 
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Umumnya beberapa tindakan curang dilakukan oleh orang yang sangat 

memahami bahwa mereka sedang melakukan suatu kriminal dan nurani 

mereka merasa bersalah. Akan tetapi seringkali mereka menganggap wajar 

tindakan mereka beralasan gaji yang mereka terima sangat tidak layak. 

 Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku fraud akan mencari 

berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan fraud, 

karena pelaku merasa bahwa fraud yang dilakukannya juga dilakukan oleh 

sebagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan, sehingga inilah yang 

menyebabkan Indonesia merupaka negara terkorup ke 6 di dunia. 

 

Gambar 2.2 Fraud Triangle 

 

 

Sumber: Arens et al., (2008: 433) 
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2.3.3 Jenis-jenis Fraud 

 Menurut Schulze dan Daniel L. Balack dalam Sari (2010) menyatakan 

bahwa ada 2 jenis fraud, yaitu: 

1. Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

Kecurangan manajemen adalah suatu tindakan sengaja membuat laporan 

keuangan dengan memasukan jumlah angka yang palsu atau mengubah 

catatan akuntansi yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. 

Seperti manipulasi, mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung 

yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. 

2. Kecurangan Karyawan (Employee Fraud) 

Tindakan kecurangan (fraud) yang paling sering dilakukan oleh kryawan 

adalah pemalsuan daftar gaji (false payroll). Dalam hal ini biasanya 

menciptakan karyawan palsu kemudian menguangkan gajinya. Pemalsuan 

penjualan palsu (false vendor) biasanya dengan cara membuat faktur palsu 

yang digunakan untuk menerima pembayaran dan transfer cek palsu (check 

kitting) yaitu dengan melibatkan pemindahan dana dari bank satu ke bank lain 

dengan mencatat secara tidak benar transfer tersebut. Penggelapan aktiva 

umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan 

dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian 

intern perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. 

 Ada pula jenis-jenis fraud  yang dikemukakan oleh Tunggal (2009:30), 

yaitu: 
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1. Kecurangan yang merugikan perusahaan 

Kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke 

bawah. Biasanya dalam bentuk pencurian harta milik perusahaan. Dalam hal 

ini tentu perusahaanlah yang menjadi korban tindakan kecurangan tersebut. 

2. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan 

Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang menduduki posisi top 

management. Kecurangan dalam bentuk ini biasanya berupa pencatatan laba 

dan aktiva yang lebih besar dan mencatat biaya-biaya lebih rendah. Selain itu 

juga perusahaan tidak mencatat retur penjualan dan lainnya. 

2.3.4 Gejala Adanya Fraud 

 Menurut Kumalasari (2011) kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh 

manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan 

oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukan adanya 

kecurangan tersebut, adapun gejala tersebut aadalah: 

1. Gejala Kecurangan pada Manajemen 

a. Ketidakcocokan diantara manajemen puncak 

b. Moral dan motivasi karyawan rendah 

c. Departemen akuntansi kekurangan staf 

d. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/ perusahaan dari pihak 

konsumen, pemasok, atau badan otoritas 

e. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi 
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f. Penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang 

meningkat 

g. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka 

waktu yang lama 

h. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan 

i. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 

buku 

2. Gejala Kecurangan pada Karyawan/ Pegawai 

a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa 

perincian/penjelasan pendukung 

b. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung 

c. Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar 

d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung 

pembayaran 

e. Kekurangan barang yang diterima 

f. Kemahalan harga barang yang dibeli 

g. Faktur ganda 

h. Penggantian mutu barang 

 

2.4 Pengadaan Barang dan Jasa  

2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa 

 Menurut Tuanakotta (2007) Pengertian Pengadaan Barang adalah sektor di 

mana guna memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat 
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dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta tepat pada 

waktunya. 

2.4.2  Hambatan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa 

 Hambatan yang biasanya terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, 

meliputi: 

1. Inefisiensi 

a. Proses dan tata cara yang tidak sederhana. 

b. Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha. 

c. Rendahnya daya saing barang/jasa domestik. 

2. Kurang maksimalnya peran belanja 

a. Belanja yang inefisien dan inefektif. 

b. Kurangnya pemanfaatan belanja sebagai pasar bagi usaha domestik pada 

bidang usaha yang efek pengadaannya banyak. 

c. Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha. 

d. Pasar yang pasti untuk tumbuhnya industri dan usaha jasa baru. 

3. Governance 

a. Transparasi bagi semua stakeholder. 

b. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka check and 

balances. 

c. Akuntabilitas. 
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2.4.3 Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik 

2.4.3.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Publik 

 Pengertian pengadaan dan jasa menurut  Weele (2010) adalah sebgai 

berikut: 

 “ Procurement is the acquisition of goods or services. It is favorable that 

the goods or services are appropriate and that they are procured at the 

best possible cost to meet the needs of the purchaser in terms of quality 

and quantity, time, and location. “ 

 

Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti  bahwa pengadaan adalah  

perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang 

tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan pembeli dalam hal  kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.  

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang 

dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang 

diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannnya, serta 

dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau. 

 

2.5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa 

2.5.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pengadaan 

barang/jasa yaitu : 
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“ Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 

oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.” 

 

Tujuannya adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi 

pemerintah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas dan harga yang dapat 

dipertanggungjawabkan, serta dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan 

efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 

 

2.5.2 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

  Langkah - langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah ini yang diatur dalam  Peraturan Presiden 

Nomor  54 Tahun 2010  ini, meliputi : 

1. Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang 

sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam 

negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing 

nasional; 

2. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata 

(Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri; 

3. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan 

kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; 

4. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan; 
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5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik; 

6. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses 

pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; 

7. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak 

yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa; 

8. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan; 

9. Penumbuh kembangan peran usaha nasional; 

10. Penumbuh kembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian 

laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri; 

11. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam 

negeri; 

12. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; 

dan 

13. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi 

lainnya kepada masyarakat luas. 

 

2.5.3 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa 

Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan/hukum, standar. Dasar artinya 

adalah kunci, utama/pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip adalah suatu 

pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan 

sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh 
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sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi pengalaman 

ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Adapun prinsip-

prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam  Peraturan 

Presiden  Nomor 54 Tahun 2010  adalah : 

1. Efisien 

Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan 

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu 

yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk 

mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 

2. Efektif 

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang 

telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

3. Terbuka  

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa 

yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas. 

4. Bersaing 

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat 

diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan 

memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang 

ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 

terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. 
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5. Transparan 

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat 

jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang 

berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 

6. Adil/Tidak Diskriminatif 

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa 

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, 

dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 

7. Akuntabel 

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan 

Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2.6 Pencegahan Fraud Pengadaan Barang 

 Menurut Tuanakotta (2007) pencegahan dapat dilakukan dengan 

mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya 

merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti 

pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti 

pagar, bagaimanapun kokohnya dapat tetap ditmbus oleh pelaku fraud yang cerdik 

dan mempunyai nyali untuk melakukannya. 

 Menurut Pope (2007), pencegahan fraud dalam hal pengadaan barang 

publik, antara lain: 
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1. Memperkuat kerangka hukum 

Alat yang paling ampuh adalah menyikapi kepada publik. Media dapat 

memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai 

masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang 

perlu diambil. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No.80 tahun 2003, perlu dikaitkan 

dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana 

korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan 

konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan. 

2. Prosedur transparan 

Selain dari kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan fraud adalah 

prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan 

proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan 

cara yang lebih baik untuk melawan fraud dalam pengadaan barang dan jasa 

daripada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan 

yang sehat. 

Unsur-unsur prosedur trnsparan adalah sebagai berikut: 

a. Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan dibeli. 

b. Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang. 

c. Menyusuk kriteria untuk mengambil keputusan pada waktu seleksi. 

d. Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggung jawab 

e. Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang 

terbaik, menurut peraturan yang telah ditetapkan dahulu bagi seleksi. 
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f. Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa 

mengharuskan menurunkan harga atau mengadakan perubahan 

lainnya pada penawarannya yang menang itu. 

3. Membuka dokumen tender 

Suatu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak 

adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang 

telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender di depan umum, 

sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan 

dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko bahwa tender yang bersifat 

rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan, diubah atau 

dimanipulasi. 

4. Evaluasi penawaran 

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses 

pengadaan barang dan jasa untuk dilaksanakan secara benar dan adil. 

Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling 

mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan 

pemenang pada pemasok tertentu 

5. Melimpahkan wewenang 

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai 

cara untuk menyingkap kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. 

Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang 

publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk 
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menciptakan peluang untuk melakukan korupsi. Khususnya pelimpahan 

wewenang untuk menyetujui kontrak. 

6. Pemeriksaan dan audit independen 

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. 

Namun, di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan 

demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang dan jasa publik 

boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, 

diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan 

pemenang, dari sejak penawaran diajukan.   

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Riset Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Fransiskus 

Randa dan 

Meliana 

(2009) 

Pengaruh 

Keefektifan 

Pengendalian 

Internal, 

Kesesuaian 

Kompensasi, 

Asimetri 

Informasi, 

Ketaatan Aturan 

Akuntansi dan 

Moralitas 

Manajemen 

terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

- Keefektifan 

Pengendalian 

Internal 

- Kesesuaian 

Kompensasi 

- Asimetri Informasi 

- Ketaatan Aturan 

Akuntansi 

- Moralitas 

Manajemen 

- Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

Keefektifan 

pengendalian 

internal, 

kesesuaian 

kompensasi, 

asimetri informasi, 

ketaatan aturan 

akuntansi dan 

moralitas 

manajemen 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 
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Akuntansi akuntansi. 

Hermiyetty 

(2010) 

Penerapan 

Pengendalian 

Internal Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

Pengadaan Barang 

- Penerapan 

Pengendalian 

Internal 

- Pencegahan 

Kecurangan 

Pengadaan Barang 

Kegiatan 

pengendalian 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan fraud 

pengadaan barang 

Anggit 

Purwitasari 

(2013) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan 

Komitmen 

Organisasi dalam 

Pencegahan 

Fraud Pengadaan 

Barang 

- Pengendalian 

Internal 

- Komitmen 

Organisasi 

- Pencegahan Fraud 

Pengadaan Barang 

Variabel 

independen yaitu 

pengendalian 

internal dan 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh secara 

signifikan dalam 

variabel 

pencegahan fraud 

pengadaan barang 

Dania Fitri 

Mahardani 

(2014) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Intern terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

- Pengendalian Intern 

- Pencegahan 

Kecurangan (Fraud) 

Pengendalian 

Intern berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Moch. 

Rangga 

Bintang 

Manggala 

(2015) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Atas Pelaksanaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

- Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

- Pelaksanaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Dalam pelaksanaan 

kegiatan telah 

mengacu dan 

memperhatikan 

unsur-unsur sistem 

pengendalian 

intern pemerintah. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan 

di bidang pertanahan dalam melayani masyarakat secara nasional, regional dan 

sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai 

lembaga pelayanan masyarakat Kantor Pertanahan mempunyai tujuan yaitu untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendekatkan masyarakat pengguna 

layanan dengan sumber penyedia layanan atau jasa. Peningkatan kualitas fungsi 

pelayanan publik tentunya tidak terlepas dari peran pengelolaan keuangan 

penyelenggara pelayanan itu sendiri.  Pengelolaan keuangan yang bersumber dari 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta penerimaan yang 

bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  yang dikelola dan  

dibelanjakan secara efektif dan efisien adalah  merupakan  langkah yang ditempuh 

untuk menuju pengelolaan keuangan yang  transparan dan akuntabel. 

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan 

pengelolaan  keuangan yang baik diperlukan suatu proses dimana suatu bagan alur 

dan proses lainnya perlu disusun dan diterapkan secara tepat, tegas dan konsisten.  

Setiap rupiah yang  dibelanjakan  perlu dipertanggung jawabkan secara baik, baik 

itu dari segi fisik, manfaat maupun keuangan.  Filter terakhir dalam suatu proses  

pengadaan  barang  dan  jasa ada  pada otoritas pembayaran,  fungsi  pengawasan  

intern secara  luas  pada  proses ini sangat menentukan sekali. Untuk mencapai 

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan 
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pengendalian atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan. Oleh karena itu 

kegiatan pengadaan barang dan jasa sangat perlu diperhatikan, karena dalam 

proses pengadaan barang maupun jasa sering terjadinya kecurangan dan dapat 

mengakibatkan kerugian, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang/jasa maupun 

biaya yang akan dikeluarkan. 

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian 

media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. 

Kecurangan (fraud) merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga 

dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut 

dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya 

terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk 

memanfaatkan kesempatan yang ada (Tunggal, 2009;171). 

Hampir sebagian besar di perusahaan sering ditemui adanya 

penyimpangan yang disebabkan adanya kecurangan dalam proses pengadaan 

barang dan jasa yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Auditor 

yang memahami aspek risiko dengan baik, akan selalu menjadikan kegiatan 

pengadaan ini sebagai objek audit yang memerlukan pengujian lebih mendalam. 

Sehubungan dengan risiko yang sangat besar dalam proses pengadaan barang dan 

jasa ini, maka perlu adanya upaya dan strategi yang tepat untuk mencegah, 

mendeteksi, dan mengungkap kecurangan yang sangat mungkin sekali terjadi 

pada pengadaan barang dan jasa. 

Kondisi penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) itu diantaranya 

disebabkan  oleh  adanya  intensif  atau tekanan,  kesempatan atau  peluang, dan  
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juga sikap  atau  rasionalisasi. Insentif yang  umum  bagi  perusahaan  untuk  

memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan 

perusahaan. Kasus kecurangan (fraud) yang  semakin  marak  terjadi  membuat  

kerugian yang cukup besar  bagi perusahaan. Apabila kecurangan tidak dapat  

dikurangi atau dicegah, maka akan   berakibat   fatal   bagi   perusahaan.   Untuk   

itu,   manajemen perusahaan   harus   mengambil   tindakan   yang   tepat   untuk   

mencegah   terjadinya kecurangan. 

Menurut  hasil  survey lemahnya pengendalian  intern  merupakan  

penyebab utama  terjadinya  kecurangan. Dalam hal ini, yang paling bertanggung 

jawab atas pengendalian intern adalah pihak manajemen  suatu  organisasi. Dalam 

rangka  pencegahan  kecurangan  (fraud),  maka berbagai upaya harus dikerahkan 

untuk membuat para pelaku tindak kecuragan tidak berani melakukan kecurangan. 

Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang 

efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku. 

Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, diperlukan suatu pemahaman 

mengenai pengendalian internal, salah satunya adalah dibagian pengadaan barang. 

Jika hal ini diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya fraud. 

Dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit maupun non 

profit dapat melindungi aset perusahaan dari fraud dan tentunya membantu 

manajemen dalam melaksanakan segala aktifitasnya. 



47 
 

 
 

Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, kemungkinan 

digambarkan dalam kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti 

yang disusun sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: “pengendalian internal berpengaruh 

dalam pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.” 

Variabel Independen: 

Pengendalian Internal (X) 

 

Variabel Dependen: 

Pencegahan Fraud 

Pengadaan Barang dan 

Jasa (Y) 

1. Lingkungan 

Pengendalian 

2. Penilaian Risiko 

3. Aktivitas 

Pengendalian 

4. Informasi dan 

Komunikasi 

5. Pemantauan 

COSO dalam Arens 

(2008) 

 

1. Kecurangan 

Manajemen 

(Management Fraud) 

2. Kecurangan 

Karyawan 

(Employee Fraud) 

 

 


