
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001:849) 

yaitu: 

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

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

Sedangkan menurut Badudu dan Zain (2001:1031) yaitu sebagai berikut: 

“Pengaruh adalah (1) daya yang  menyebabkan sesuatu yang terjadi; (2) 

sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; (3) 

tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Sehingga, 

dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar daya yang ada atau 

yang ditimbulkan oleh pengendalian internal dalam pencegahan fraud pengadaan 

barang dan jasa. 

 

2.2 Pengertian Pengendalian Internal 

Terdapat beberapa pengertian pengendalian internal, diantaranya: 

Menurut Mulyadi (2008:163) sebagai berikut: 

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 



mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

 

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229), pengertian pengendalian 

internal adalah: 

“Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang 

dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan 

andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta 

mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” 

 

Sedangkan menurut Singleton (2010:35) pengertian Pengendalian Internal 

adalah sebagai berikut :  

“Pengendalian Internal adalah aturan, praktek, prosedur dan peralatan 

yang dirancang untuk 

1. Keamanan asset yang berhubungan dengan badan hukum  

2. Meyakinkan akurasi dan kepercayaan perolehan data dan informasi 

produk 

3. Mendapatkan efisiensi 

4. Mengukur pemenuhan dengan aturan yang berhubungan dengan 

badan hukum  

5. Mengukur pemenuhan dengan regulasi-regulasi 

6. Mengatur kejadian-kejadian negatif dan berpengaruh dari 

penyuapan, kejahatan dan aktivitas pengrusakan.” 

 

Menurut Beasley, Alvin, Elder dan Jusuf (2011:137): 

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel entitas lain yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 

operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

Definisi pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organization of The Treadway Commission (COSO) dalam Tunggal (2012:77) 

adalah sebagai berikut: 

“Internal control is process, affected by entility’s board of directors, 

management and other personnel, designed to provide reasonable 



assurance regarding the achievement of objectives in the following 

categories: Effectiveness and efficiency of operations, Realibility of 

Financial Reporting, Complince with Applicable laws and regulations.”  

 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengendalian internal adalah 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil 

lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga tujuan berikut ini: 

1. Efektivitas dan efisiensi operasi 

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Lima tujuan utama pengendalian internal adalah untuk meyakinkan: 

1. Keandalan dan integritas informasi 

2. Ketaatan dan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan 

3. Mengamankan aktiva 

4. Penaksiran sumber daya yang ekonomis dan efisien 

5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan 

Konsep dasar yang terkandung dalam definisi tersebut adalah: 

1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal 

merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. 

2. Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian internal 

bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-

formulir, tetapi juga orang-orang berbagai jenjang dalam suatu 

organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen dan personel 

lainnya. 



3. Pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan penuh. Yaitu bagi manajemen dan dewan 

komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan 

yang melekat pada seluruh sistem pengendalian internal dan perlunya 

pertimbangan biaya dan manfaat. 

4. Pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu 

pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi. 

 

2.2.1  Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan atau alasan utama dilakukannya pengendalian menurut Azhar 

Susanto (2008:88) adalah: 

1. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan sikap 

aktivitas (sistem informasi dan sistem operasi) akan dicapai.  

2. Untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena 

kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, 

kecurangan, penyimpangan, penyelewengan dan penggelapan. 

3. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya 

bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. 

 

Sedangkan menurut Hall (2007:181) sistem pengendalian internal terdiri 

atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan 

untuk mencapai empat tujuan umum: 

1. Menjaga aktiva perusahaan. 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan 

oleh pihak manajemen. 

 

 



2.2.2  Komponen Pengendalian Internal 

Komponen pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) di antaranya meliputi lima komponen seperti yang dikutip 

oleh Alvin A.Arens, dkk dalam buku Auditing dan Jasa Assurance (2008:376) 

yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur 

yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik 

entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti 

penting entitas itu. 

b. Penilaian Risiko 

Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan 

manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yaitu 

relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP 

(General Acceptance Accounting Principles) atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah 

termasuk dalam empat komponen lainnya yang membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko 

guna mencapai tujuan entitas. 

d. Informasi dan komunikasi 

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah 

untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang 

dilakukan entitas itu sendiri serta mempertahankan akuntabilitas aktiva 

terkait. 

e. Pemantauan 

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian 

internal secara berkelanjutan atau periodic oleh manajemen untuk 



menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang 

diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. 

 

Untuk unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2008:164), 

sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses baik dalam bentuk 

prosedur maupun kebijakan yang terdiri dari komponen-komponen pendukung 

untuk memberikan kepastian yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi 

akan mampu mencapai tujuannya dan meminimalisir terjadinya kecurangan. 

 

2.2.3 Fondasi Pengendalian Internal 

Kerangka pengendalian internal menurut COSO tidak hanya 

mempertimbangkan penilaian atas pengendalian keras (hard controls) seperti 

pemisahan tugas, pengawasan asset, sistem pencatatan dan pemantauan kegiatan, 

tetapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak (soft controls) seperti 

integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, serta filosofi dan gaya 

operasi manajemen. COSO menekankan pengendalian internal kepada penyebab 

akar yang sistemik (systemic root causes), berfokus pada pelanggan (customer-

focused), dan berorientasi pada hasil (outcome oriented). 



Pengendalian internal tidak mungkin efektif melalui keempat komponen 

(penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta 

pemantauan), tanpa lingkungan pengendalian yang efektif. Menurut COSO, 

lingkungan pengendalian merupakan fondasi bangunan sistem pengendalian 

internal. Begitu juga menurut Larry F. Konrath (dalam Auditing, Concept and 

Applications, a Risk Analysis Approach, 1999:208), lingkungan pengendalian 

sebagai fondasi seperti diilustrasikannya dalam Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Lingkungan Pengendalian Sebagai Fondasi 

Sumber: Larry F. Konrath (1999:208) 

 

Seperti halnya COSO dan Konrath, Arens juga sependapat tentang 

lingkungan pengendalian merupakan faktor utama pengendalian internal. Menurut 

Arens, lingkungan pengendalian adalah payung yang memayungi keempat 

komponen pengendalian internal lainnya (Arrens, 2011:322), seperti dapat dilihat 

dalam Gambar 2.2. 

 



 

Gambar 2.2 

Ilustrasi Pengendalian Internal pada Perusahaan 

Sumber: Arens (2011:322) 

 

Perumpamaan lingkungan pengendalian sebagai fondasi dari pengendalian 

internal oleh COSO dan Konrath, serta perumpamaan sebagai payung oleh Arens, 

tentunya bukan tanpa makna. Lihat saja Gambar 2.1 dari Konrath yang mirip 

“bangunan rumah”, tentunya rumah akan cepat roboh, apabila fondasinya tidak 

kuat. Begitu juga perumpamaan lingkungan pengendalian internal oleh Arens 

dalam Gambar 2.2 “payung”. Tanpa payung tidak dapat berlindung dari terik 

matahari, atau dari guyuran hujan apabila terjadi perubahan cuaca. 

 

2.3 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Adanya suatu pengendalian internal di suatu perusahaan dimaksudkan 

untuk menciptakan suatu alat yang dapat membantu tercapainya pelaksanaan 

usaha yang efektif dan efisien, serta untuk membatasi kemungkinan terjadinya 

pemborosan dan penyelewengan. Namun, pengendalian intern tidak dapat 

mencegah secara total kekurangan atau pemborosan yang mungkin terjadi dalam 

suatu perusahaan. 



Berikut ini adalah keterbatasan pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2002:181) adalah:  

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen 

atau personel lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya 

informasi yang diterima, keterbatasan waktu, dan tekanan lain.  

2. Ganggguan  

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan 

karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementara atau permanent 

dalam personil atau dalam sistem dan prosedur yang diterapkan. 

3. Kolusi  

Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, yang mana seharusnya antara 

pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi malah saling bekerja sama 

untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja.  

4. Pengabaian oleh manajemen  

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan 

semata- mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengendalian 

internal tidak berfungsi secara baik. 

5. Biaya lawan manfaat  

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan 

pengendalian internal tersebut. 

 

2.4 Pengertian Fraud (Kecurangan) 

Amin Widjaja Tunggal (2005:1) berpendapat bahwa “Kecurangan adalah 

penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si 

penipu.” 

Definisi lain yang dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditor yang 

dikutip oleh Soejono Karni (2000:34) sebagai berikut: 

“Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan illegal yang 

bercirikan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk manfaatan atau 

kerugian organisasi oleh seseorang diluar atau didalam organisasi.” 



Menurut Weygandt et al., (2011:298-299), kecurangan adalah: 

“Fraud is a dishonest act by an employee that results in a personal benefit 

to the employee at a cost to the employer.” 

 

Yang dapat diartikan, kecurangan merupakan perilaku tidak jujur yang 

dilakukan oleh seorang pegawai dimana memberikan suatu keuntungan personal 

bagi pegawai yang dibebankan kepada majikan. 

Menurut IIA, dalam Standars and Guidances International Practice 

Homework (2013), fraud adalah: 

“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of 

trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical 

force frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, 

property, or service; to avoid payment or loss of service; or to secure 

personal or business advantange.”  

 

Dan pengertian fraud menurut IIA dapat diartikan sebagai setiap tindakan 

illegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran 

kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau 

kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk 

memperoleh uang, property, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau 

kerugian jasa atau mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis. 

Dari teori-teori yang sudah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fraud (kecurangan) adalah tindakan illegal seperti perilaku tidak jujur dan tipu 

daya yang memaksakan kecerdasan manusia untuk melakukan suatu perbuatan 

sehingga menciptakan manfaat dari orang lain seperti memperoleh uang atau 

property untuk kepentingan pribadi. 



2.4.1  Klasifikasi Kecurangan 

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, 

yaitu : 

1. Berdasarkan Pencatatan  

Kecurangan berupa pencurian asset dapat dikelompokkan kedalam tiga 

kategori:  

a. Pencurian asset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti 

duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (Fraud 

open on-the-books, lebih mudah untuk ditemukan).  

b. Pencurian asset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara 

catatan akuntansi yang valid, seperti: kickback (Fraud hidden on the-

books). 

c. Pencurian asset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat 

dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi ―yang dibukukan‖, 

seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah 

dihapusbukukan / di-write-off (Fraud off-the books, paling sulit untuk 

ditemukan). 

2. Berdasarkan Frekuensi  

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi 

terjadinya:  

a. Tidak berulang (non-repeating Fraud). Dalam kecurangan yang tidak 

berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — 

pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan 



oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan 

karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan 

pembayaran cek yang tidak benar).  

b. Berulang (repeating Fraud). Dalam kecurangan berulang, tindakan 

yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali 

sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai 

dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan 

secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. 

Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk 

menghentikannya. 

3. Berdasarkan Konspirasi  

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, 

tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya 

kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik bona fide maupun 

pseudo. Dalam bona fide conspiracy, semua pihak sadar akan adanya 

kecurangan; sedangkan dalam pseudo conspiracy, ada pihak-pihak yang 

tidak mengetahui terjadinya kecurangan.  

4. Berdasarkan Keunikan  

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut:  

a. Kecurangan khusus (specialized Fraud), yang terjadi secara unik pada 

orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contoh: (1) 

pengambilan asset yang disimpan deposan pada lembaga-lembaga 



keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga 

custodial Fraud) dan (2) klaim asuransi yang tidak benar.  

b. Kecurangan umum (garden varieties of Fraud) yang semua orang 

mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: kickback, 

penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang 

lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang 

atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman 

barang yang tidak benar.  

 

Pada dasarnya terdapat faktor pendukung seseorang untuk melakukan 

kecurangan yang disebut juga dengan Teori GONE yaitu :  

G : Greed (Keserakahan)  

O : Opportunity (Kesempatan)  

N : Need (Kebutuhan)  

E : Exposure ( Pengungkapan)  

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan 

individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor 

Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi 

sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). 



Gambar 2.3 

Ilustrasi G.O.N.E 

Sumber: Siti Kurnia Rahayu dan Elly Suhayati (2010:61) 

 

1. Faktor generik  

Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung 

pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk 

melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada 

yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum 

manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang 

lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.  

Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak 

terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh 

pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya 

dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.  

2. Faktor individu  

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:  

a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed). 



b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need).  

 

2.4.2  Jenis-jenis Fraud (Kecurangan) 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2012) membagi 

Fraud (Kecurangan) dalam (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu 

(Sie Infokum – Ditama Binbangkum, 2008): 

1. Corruption  
a. Conflict of Interest (Konflik Kepentingan)  

Sebuah konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau organisasi 

bertindak atas nama pribadi atau organisasi lain, dan memiliki, atau 

tampaknya telah, bias tersembunyi atau kepentingan diri dalam 

kegiatan yang dilakukan, dan bias tersembunyi atau kepentingan diri 

sebenarnya atau berpotensi merugikan kepentingan individu atau 

organisasi yang diwakili, dan bias tersembunyi atau kepentingan diri 

tidak dibuat diketahui oleh individu atau organisasi yang diwakili. 

Ketika konflik seseorang hasil bunga dalam kerugian ekonomi atau 

keuangan untuk individu atau organisasi atas nama siapa orang itu 

bertindak, maka penipuan telah terjadi. Konflik kepentingan bisa 

muncul dengan sendirinya, atau dapat menjadi bagian rumit dari 

penipuan lain seperti suap dan gratifikasi ilegal.  

b. Bribery (Penyuapan)  

Bribe (Suap) adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah 

uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang 

mempunyai otoritas atau yang dipercaya.  

Menurut Hall (2007 : 286) definisi bribery yaitu :  

“Penyuapan (bribery) melibatkan pemberian, penawaran, 

permohonan untuk menerima, atau penerimaan berbagai hal yang 

bernilai untuk mempengaruhi seorang pejabat dalam melakukan 

kewajiban sah nya.” 

Berdasarkan definisi di atas jelaslah bahwa suatu tindakan baru 

dikatagorikan suap apabila: (1) Seseorang itu menawarkan sejumlah 

uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu 

padahal persyaratannya kurang; (2) Seseorang yang menawarkan 

sejumlah uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan 

sesuatu padahal dia tidak layak (tidak memenuhi syarat) untuk 

mendapatkan hal itu. Tetapi hal yang ketiga ini memang tidak tertera 

di dalam defenisi di atas namun termasuk juga suap yaitu (3) 

Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dan telah melengkapi 

semua persyaratan untuk hal yang dimaksud tetapi menawarkan 

sejumlah uang, barang dan lain-lain agar permohonannya 



dikabulkan. Kategori inilah yang sering disepelekan oleh masyarakat 

umum dan melakukannya. 

c. Illegal Gragtuities  

Menurut Hall (2007 : 286) definisi Illegal Gragtuities yaitu :  

“Tanda Terima kasih yang tidak sah (illegal gragtuities) melibatkan 

pemberian, penerimaan, penawaran atau permohonan untuk 

menerima sesuatu yang bernilai karena telah melakukan tindakan 

yang resmi.” 

Sesuatu nilai (berupa barang atau uang) bahwa seseorang memberi, 

menawarkan atau berjanji untuk, atau karena, sebuah tindakan resmi 

yang akan dilakukan oleh penerima bahwa orang tersebut tidak 

memiliki hak atas nilai tersebut. Skema ini hampir sama dengan 

penyuapan, tetapi transaksinya setelah tindakan resmi tersebut 

dilakukan.  

d. Economic Extortion  

Menurut Hall, 2007 : 287 definisi economic extortion yaitu: 

“Pemerasan secara ekonomi (economic extortion) adalah 

penggunaan (atau ancaman untuk melakukan) tekanan (termasuk 

sanksi ekonomi) terhadap seseorang atau perusahaan, untuk 

mendapatkan sesuatu yang berharga.” 

Pada dasarnya, Economic Extortion adalah kebalikan dari penipuan 

penyuapan. bukan vendor yang menawarkan suap, tapi karyawan 

yang dituntut untuk memberikan bayaran kepada vendor untuk 

menguntungkan vendor. Biasanya diinduksi karyawan tersebut 

terancam atau takut.  

 

2. Asset Misappropiation  
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian asset 

atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang 

paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat 

diukur/dihitung (defined value). Cabang-cabang dari penggelapan ini 

adalah :  

a. Cash  

Yang menjadi sasaran penjarahan adalah uang kas maupun di bank 

yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelakunya. Asset 

Misappropiation dalam bentuk penjarahan kas terbagi menjadi tiga 

yaitu :  

(1) Skimming  

Dalam skimming uang diajarah sebelum uang tersebut secara fisik 

masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam fraud yang sangat 

dikenal auditor, yakni Lapping.  

(2) Larceny  

Larceny adalah tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum 

yang sebenarnya tidak memiliki otoritas atas fungsi yang 

dicuranginya. Bologna (1994) (dalam V. Rachmadi, 2003) 

membedakan larceny dengan embezzlement, yaitu jika larceny 



dilakukan oleh orang yang sesungguhnya tidak memiliki otoritas 

atas fungsi tertentu sedangkan embezzlement dilakukan oleh 

orang yang memiliki otoritas atas fungsi tersebut. Contoh tindak 

larceny antara lain: pengeluaran uang kas tanpa ijin pemilik 

otoritas; pembuatan cek kosong; pembuatan pembukuan ganda 

oleh pemegang kas; penundaan pembukuan pos penerimaan; dan 

lain-lain. 

(3) Fraudeulent disbursment  

Jika penggelapan dilakukan pada saat arus uang sudah teredam 

dalam sistem maka penggelapan ini disebut Fraudeulent 

disbursment. Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah ini 

sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian.  

b. Inventory and all other asset  

Asset lainnya juga bis amenjadi sasaran adalah aktiva tetap. Modus 

operasi ini dalam penjarahan asset yang bukan uang tunai atau uang 

di bank adalah missue dan larceny. Missue adalah penyalahgunaan 

asset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika apa yang 

disalahgunakan tersebut tidak dikembalikan maka dikatakan larceny.  

 

3. Fraudulent Financial Statement Schemes  
Banyak investor yang mengandalkan laporan keuangan perusahaan 

publik, namun kenyataannya fakta-fakta telah dimanipulasi. Jenis fraud 

ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. 

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat 

atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk 

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan 

rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan 

keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat 

dianalogikan dengan istilah window dressing.  

Salah saji asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya 

(overstatement). Terlihat dalam banyak perusahaan publik raksasa di 

Amerika Serikat seperti Enron. Undang-undang Sarbanes Oxley 

merupakan ketentuan yang keras terhadap praktik-praktik tersebut. Salah 

saji asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya 

(understatements). Banyak berhubungan dengan laporan keuangan yang 

disampaikan kepada instansi perpajakan atau instansi bea dan cukai.  

Fraud kedua dari jenis Fraudelent statements adalah penyampaian 

laporan non keuangan secara menyesatkan, lebi bagus dari keadaan yang 

sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan 

keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai unutk keperluan 

intern maupun ekstern. Misalnya perusahaan yang mengklaim tidak 

menghasilkan limbah berbahaya bagi masyarakat, keadaan tersebut 

ternyata bukanlah keadaan yang sebenarnya.  

 

 



Menurut Albrecth dan Albrecth (dikutip oleh Nguyen, 2008), jenis-jenis 

fraud, adalah: 

1. Embezzlement employee atau occupational fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Jenis 

fraud ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada 

atasannya secara langsung ataupun tidak langsung. 

2. Management fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan manajemen puncak kepada 

pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan laporan 

keuangan. Jenis fraud ini dilakukan manajemen puncak dengan cara 

menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan. 

3. Investment scams 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh individu/perorangan kepada 

investor. Jenis fraud ini dilakukan individu dengan mengelabui atau 

menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang 

salah. 

4. Vendor fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan organisasi atau perorangan yang 

menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual 

barang atau jasa. Jenis fraud ini dilakukan organisasi dengan memasang 

harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman 

barang meskipun pembayaran telah dilakukan. 

5. Customer fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi 

atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis fraud ini dilakukan 

pelanggan dengan cara membohongi penjual seakan-akan penjual 

memberikan barang kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau 

menuduh penjual memberkan lebih sedikit dari yang seharusnya. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis fraud terbagi 

menjadi tiga yaitu penyimpangan atas asset, pernyataan yang salah atau palsu, dan 

korupsi yang dapat dilakukan oleh bawahan, manajemen puncak, organisasi 

bahkan pelanggan.  

 

 

 



2.4.3 Penyebab Terjadinya Kecurangan 

 Soejono Karni (2000:38) menyatakan pendapatnya tentang faktor 

pendorong terjadinya kecurangan sebagai berikut: 

1. Lemahnya pengendalian internal 

a. Manajemen tidak menekankan perlunya pengaruh pengendalian 

internal. 

b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. 

c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya conflict of 

interest. 

d. Internal auditor tidak diberikan wewenang untuk menyelidiki para 

eksekutir terutama menyangkut pengeluaran yang besar. 

2. Tekanan keuangan terhadap seseorang 

a. Banyak hutang 

b. Pendapatan rendah 

c. Gaya hidup mewah 

3. Tekanan non financial 

a. Tuntutan pemimpin di luar kemampuan karyawan. 

b. Direktur utama menetapkan satu tujuan yang harus dicapai tanpa 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya. 

c. Penurunan penjualan. 

4. Indikasi lain 

a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai. 

b. Meremehkan integritas pribadi. 

c. Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal. 

 

 

Menurut Simanjuntak (2008), penyebab terjadinya fraud adalah sebagai 

berikut: 

“Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), 

Exposure (pengungkapan).” 

 

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan 

individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor 

Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi 

sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). 



Banyak hal yang dapat mendorong seseorang melakukan fraud. mengacu 

pada Tunggal (2012:12), ada tiga kondisi yang menyebabkan seseorang 

melakukan fraud yang biasa dikenal dengan segitiga kecurangan (fraud triangle). 

Ketiga komponen tersebut adalah: 

1. Tekanan (pressure) 

Tekanan atau tuntutan yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud 

dapat berupa tekanan kecurangan seperti keserakahan, kebiasaan buruk 

karena kegemaran berjudi, tekanan berkaitan dengan pekerjaan karena 

merasa hasil pekerjaannya kurang dihargai oleh perusahaan, tekanan 

lainnya yang tidak tercakup dalam tiga poin diatas. 

2. Peluang (opportunity) 

Fraud tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika calon pelaku 

fraud melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan seperti 

kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang 

menyimpang, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja dengan 

tepat dan kurangnya jejak audit. 

3. Rasionalisasi (rationalization) 

Kecenderungan pelaku fraud adalah membenarkan tindakan yang 

dilakukannya dengan pola pikir tertentu seperti “tidak akan ada yang 

dirugikan”, “perusahaan berhutang kepada saya”, “semua orang juga 

melakukan hal yang sama”, dan alasan-alasan lain. 

 

 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya 

fraud dapat disebabkan karena lemahnya pengendalian internal, adanya tekanan, 

peluang, dan kesempatan yang membuat kita melakukan fraud, lalu ditambah 

dengan sifat keserakahan dan adanya kebutuhan sehingga di rasionalisasi dan 

terjadinya pengungkapan fraud. 

 

 

 

 

 



2.4.4  Pencegahan Fraud (Kecurangan) Pengadaan Barang dan Jasa 

Menurut Hiro Tugiman (2006:34) pencegahan kecurangan terdiri dari: 

“Berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan 

terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang 

mungkin timbul bila terjadi kecurangan. Mekanisme utama pencegahan 

kecurangan adalah pengawasan tanggung jawab yang utama untuk 

menetapkan dan mengembangkan pengawasan yang terletak pada 

manajemen.” 

 

Menurut Pope (2007) yang dikutip Hermiyetti (2011:7) upaya-upaya 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa antara lain: 

1. Memperkuat kerangka hukum  

Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. Media 

dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran public 

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 hokum berikutnya adalah 

kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik dasar 

pengadaan. 

2. Prosedur transparan 

Selain 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 baik untuk melawan fraud dalam pengadaan barang dari pada 

prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang 

sehat. 

Unsur prosedur yang transparan adalah sebagai berikut: 

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

b. Mengumumkan kesempatan untuk menawarkan barang. 

c. Menyusun kriteria untuk pengambilan 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 lebih dahulu bagi seleksi. 

f. Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa 

mengharuskannya menurunkan harga atau mengadakan perubahan 

lainnya pada penawaran 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, diharapkan semua pengikut tender atau wakil-wakil 

mereka yang ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di depan 

umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan 

penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangu risiko 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 untuk dilaksanakan secara benar dan adil, bersama 

dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah 

dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan 

pemenang pada pemasok tertentu. 

5. Pelimpahan wewenang 

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai 

cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan 

memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang paling penting dalam 

bidang pengadaan barang public. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh 

beberapa orang untuk menciptakan yang telah melakukan korupsi. 

Khususnya pelimpahan wewenang untuk menyutujui 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 

boleh dikatakan lumpuh. Dibeberapa Negara dalam hal kontrak besar, 

diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak untuk menemukan 

pemenang dari sejak awal penawaran dilakukan. 

 

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:38) pencegahan fraud yang efektif 

memiliki lima tujuan, yaitu: 

1. Preventation, yaitu mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua 

lini organisasi. 

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

bersifat coba-coba. 

3. Discruption, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh 

mungkin. 

4. Identification, yaitu mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan 

kelemahan pengendalian. 

5. Civil action prosescution, yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi 

yang setimpal atas perbuatan fraud kepada pelakunya. 

 



Untuk pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya 

perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan 

cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat 

melalui kebijakan/peraturan yang efektik, efisien dan mencerminkan keterbukaan 

atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan 

terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Anggit 

Purwitasari 

(2013) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan 

Komitmen 

Organisasi 

dalam 

Pencegahan 

Fraud 

Pengadaan 

Barang 

Pengendalian 

Internal dan 

Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

Pencegahan 

Fraud 

Pengadaan 

Barang 

Variabel 

yang diteliti 

sama yaitu: 

Pengendalian 

internal  

X2 terhadap Y: 

Variabel 

Komitmen 

Organisasi 

dalam 

Pencegahan 

Fraud 

Pengadaan 

Barang; Objek 

penelitian 

berbeda 

 

 

 

 



No Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

2 Hedra 

Ditria 

(2013) 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

Barang/Jasa 

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara Sistem 

Pengendalian 

Internal 

terhadap 

Pencegahan 

Fraud 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Variabel 

yang diteliti 

sama yaitu: 

Pencegahan 

Kecurangan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

X terhadap Y: 

Variabel 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

Pengadaan 

Barang/Jasa; 

Objek  

Penelitian 

3 Dania Fitri 

Mahardiani 

(2014) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Intern 

terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

Hubungan 

Pengendalian 

Intern 

terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Fraud) 

sangat kuat. 

Variabel 

yang sama 

diteliti yaitu: 

Pengendalian 

Intern 

Variabel 

dependennya 

ditambah 

variabel 

Pencegahan 

Fraud 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Pengendalian internal penting bagi perusahaan untuk melakukan operasi 

secara efisien. Pengendalian internal membantu menaikkan efisiensi operasi, 

mengurangi kesalahan, mempertinggi kualitas informasi akuntansi sehingga lebih 

akurat dan dapat dipercaya, dan mendorong ketaatan perusahaan terhadap 

prosedur dan kebijaksanaan. Kemungkinan perusahaan melakukan kesalahan, 

asset dicuri pihak yang tidak bertanggung jawab, data akuntansi disajikan secara 

tidak benar, berpeluang sangat besar. Sayangnya, banyak perusahaan yang tidak 

memiliki sistem pengendalian yang cukup untuk mendeteksi atau melindungi diri 

dari potensi situasi negatif yang terjadi (Julie Miller, 2003). 



Secara umum definisi Pengendalian Internal Menurut COSO dalam 

bukunya Rittenberg (2010:192) yaitu :  

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

management and other personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objectives in following 

categories:  

a. Effectiveness and efficiency of operations.  

b. Reliability of financial reporting.  

c. Compliance with applicable laws and regulations.” 

 

Struktur pengendalian intern menurut COSO mencakup lima komponen 

dasar kebijakan dan prosedur dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian dapat dipenuhi yaitu 

lingkungan pengendalian, penetapan risiko manajemen, aktivitas pengendalian 

dan pemantauan, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan.  

Tidak hanya secara umum, pengendalian intern juga harus dimiliki oleh 

sektor publik atau pemerintah. Pengendalian intern dalam pemerintah lebih 

dikenal dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan 2008 lalu oleh Presiden 

Republik Indonesia. SPIP sendiri sebenarnya merupakan turunan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam Undang-

undang tersebut mengisyaratkan perlunya SPIP yang akan diatur lebih lanjut 

dalam suatu Peraturan Pemerintah.  

 

 

Definisi Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu :  



“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.” 

 

Kesalahan pada perusahaan hampir terdapat di setiap lini organisasi, mulai 

dari jajaran top manajemen sampai ke tingkatan lebih rendah. Fraud dapat 

dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seseorang pegawai yang tampaknya jujur 

sekalipun (Binbangkum, 2008). Fraud atau kecurangan merupakan masalah yang 

sering menimpa berbagai macam perusahaan baik sektor swasta maupun sektor 

milik pemerintah. Fraud salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengendalian 

internal dalam suatu perusahaan (Arfah, 2011:138-139). Kasus lemahnya 

pengendalian internal pada umumnya terjadi karena para pejabat atau pelaksana 

yang bertanggung jawab tidak atau belum melakukan pencatatan secara akuratdan 

tidak mentaati ketentuandan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan 

perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, 

belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan atau pelaksanaan 

kebijakan yang tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam 

pengawasan dan pengendalian (Tugiman, 2006). 

Berdasarkan penjelasan diatas, penting adanya sebuah pengendalian 

internal yang baik dalam sebuah perusahaan. Pengendalian internal secara khusus 

ditunjukkan untuk menangani fraud (fraud specific internal control) karena 

dengan adanya pengendalian internal yang baik di dalam sebuah perusahaan maka 

perusahaan tersebut dapat melakukan prosedur dan proses yang bertujuan khusus, 

dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, untuk mencegah dan 



menghalangi (dengan membuat jera) terjadinya kecurangan (Siti dan Ely, 

2010:64).  

Pengendalian internal memiliki hubungan yang signifikan dengan 

pencegahan kecurangan (fraud). Pengendalian internal merupakan perlindungan 

yang diperlukan untuk menjamin perusahaan untuk menghindari adanya fraud 

(kecurangan). Pengendalian internal juga dapat digunakan oleh seluruh pemegang 

saham sebagai perlindungan atas dana yang sedang digunakan oleh perusahaan 

agar menjadi efisien (Ozibo, S.A, 2011). 

Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan 

terjadinya kesalahan dan fraud sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian 

internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dapat diperkecil. 

Kalaupun kesalahan dan fraud masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan 

dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin (Arfah, 

2011:139).  

Menurut Zabihollah Rezaee, Richard Riley (2005:7) mengenai 

Pencegahan fraud adalah:  

“Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, 

sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang 

diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil 

lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam 

mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & 

peraturan yang berlaku.” 

 

Maka dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pencegahan fraud dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Semakin baik 

pengendalian internal yang diterapkan, semakin mudah bagi kita untuk mencegah 



terjadinya fraud, sebaliknya semakin buruk pengendalian internal yang 

diterapkan, maka semakin sulit untuk mencegah terjadinya fraud. 

Marbun (2010:35) menyatakan “pengadaan barang dan jasa adalah upaya 

mendapatkan barang dan jasa yang di inginkan yang dilakukan atas dasar 

pemikiran yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.” 

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya fraud 

karena besarnya dana yang dikeluarkan untuk proyek pengadaan barang dan jasa 

tersebut, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mencegah kecurangan tersebut. 

Kecurangan atau yang biasa disebut fraud merupakan praktik yang dapat 

dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar organisasi, untuk 

mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara 

langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. 

Definisi kecurangan dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditor 

yang dikutip oleh Soejono Karni (2000:34) sebagai berikut: 

“Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang 

bercirikan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk manfaatan atau 

kerugian organisasi oleh seseorang diluar atau didalam organisasi.” 

Untuk pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya 

perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan 

cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan public terhadap masyarakat 

melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan 

atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan 

terhadap akses informasi public/kebebasan terhadap informasi.  



Pengendalian internal pada BUMN dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan 

Intern (SPI). Menurut Rama dan Jones (2008:132) menyatakan bahwa: 

“Pengendalian internal (internal control) adalah suatu proses, yang 

dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, 

yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait 

dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan 

efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Menurut buku Fraud Auditing yang dikutip oleh Soejono Karni (2000:38) 

(audit khusus dan audit forensic dalam praktik) yaitu:  

“Secara garis besar salah satu keadaan yang menciptakan peluang 

terjadinya fraud atau kekacauan adalah lemahnya internal control 

(pengendalian internal), lemahnya internal control adalah sumber paling 

dominan terjadinya fraud atau kecurangan.” 

 

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang 

yang dapat menciptakan terjadinya fraud. Hal ini dikemukakan oleh Amin 

Widjaja Tunggal (2005:13) dalam buku Audit Kecurangan: 

“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektik penilaian risiko kita dapat 

katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang 

meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah 

pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan 

dalam melakukan pengendalian.” 

 

Dengan demikian jelas bahwa penerapan pengendalian internal 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD 

dalam mencegah fraud pengadaan barang dan jasa. 

 

 



Berdasarkan landasan teori diatas, maka peneliti mencoba 

menggambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur 

pemikiran peneliti. Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan dari variabel Pengendalian Internal 

terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Pengendalian 

Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  

 

Pengendalian Internal 

(Variabel X) 

Pencegahan fraud pengadaan 

barang dan jasa 

(Variabel Y) 

Komponen pengendalian 

internal: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan 

 Sumber: Alvin A. Arens, dkk 

(2008:376) 

Upaya-upaya pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa: 

1. Memperkuat kerangka hukum 

2. Prosedur transparan 

3. Membuka dokumen tender 

4. Evaluasi penawaran 

5. Pelimpahan wewenang 

6. Pemeriksaan dan audit 

independen 

Sumber: Pope (2007) 


