
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Penelitian 

 

Didalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan 

berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, karena 

tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut perusahaan dapat 

bersaing dengan sehat. Di zaman sistem informasi, teknologi yang maju dan era 

globalisasi yang berkembang, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang 

berhubungan dengan masalah kecurangan, kolusi, nepotisme, dan penggelapan 

lainya.  

Hal ini dibuktikan oleh kasus korupsi atau penggelapan yang terus 

bertambah, berbagai modus kecurangan perlu dikenal dalam lingkup yang besar, 

jika tidak diantisipasi secara tepat dan benar, maka akan mempengaruhi 

kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha akan terganggu atau bisa saja berhenti 

jika kecurangan dibiarkan tanpa adanya upaya atau pencegahan yang dilakukan 

untuk mencegah ataupun mengungkap adanya tindak pidana kecurangan. 

Beberapa bentuk fraud diantaranya adalah pencucian uang (money 

laundering), dan gratifikasi. Korupsi (corruption) merupakan salah satu bentuk 

fraud yang terjadi pada organisasi sektor publik di Indonesia yang kemudian 

menjadi trending topic saat ini. Audit dirancang untuk memberikan keyakinan 
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bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (misstatement) material 

dan juga memberikan keyakinan yang memumpuni atas akuntabilitas manajemen 

atas aktiva perusahaan. Salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan 

(error) dan kecurangan (fraud). Kecurangan terjadi karena ada faktor penyebab 

yang tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan (fraud triangle) yaitu tekanan 

(pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization). Faktor 

tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan 

yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua, faktor 

kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal dan ketiga 

faktor rasionalisasi dimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan 

merasionalkan tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar (Tuannakotta, 

2007:107-111).. 

Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, maka corporate 

governance atau tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan 

karena merupakan bagian yang sangat penting. Amin Widjaja Tunggal (2012:59) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah kecurangan 

(fraud) diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung 

jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud dan pengawasan oleh 

komite audit.   

Dalamapelaporanakeuanganatidakadidasarkanapadaabuktiayangabenarnbe

narabisaadiujiasecaraaindependen,makaalaporanakeuanganabisaadimanipulasinol

ehamanajemenayang9melaporkannya.Karena9manipulasi9seperti9itu9bisanterjadi
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,maka9auditor9secara9potensial9ada9dalam9tekanan9manajemen9untuknmengizi

nkan9manipulasi9tersebut9sehingga9merusak9kualitas9audit9mereka. 

Menurut Tjun Tjun et al dalam Moch (2012) Kualitas audit merupakan 

segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengambil laporan 

keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana 

dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing 

dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dalam menghadapi kecurangan 

seorang auditor pun harus siap untuk melaporkan hal tersebut walaupun itu ulah 

pegawai atau bahkan atasannya sendiri, agar kualitas audit yang didapat baik. 

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan (preasure) untuk 

melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan 

(opportunity) yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Dalam 

istilah sehari-hari fraud dikenal seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, 

pemalsuan, dan lain-lain. Karyono (2013:1), Fraud merupakan tindakan melawan 

hukum yang merugikan suatu entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. 

Jadi kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar 

hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. 

Sepertinkasus9kecurangan9yang9terjadi9pada9CV.Agung9Mas9Motornya

ng9berada9diSukabumi,yang9merupakan9perusahaan9yang9bergerakndibidang9p

enjualan9sepeda 

motor.Menurut9Kepala9Cabang9bapaknWinston9Johanly9kecurangan9yang9dila
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kukan9oleh9bagian9servis9mekanik/karyawan9melakukan9kecurangan9dengan9

menjual9barang9dari9luar9tetapi9mengatasnamakan9CV.Agung9Mas9Motor9dan

9harganya9dinaikkan.Sehinggaiperusahaan dirugikan dalam pemasukan dan nama 

baik menjadi jelek. Kasusainia terbongkar setalahadilakukannyaaauditainternal 

yang dilakukan olehabapak Tedi, dariahasil audit ditemukan ketidaksesuaian 

antara unit yang terjual dan kas yang diterima. Pada tahun 2017 

kecuranganayangadilakukanaoleh karyawan perusahaanabagianasalesalapangan, 

konsumenamembayar dana sebesar 3.000.000 tetapi tidak disetorkan pada 

perusahaan, 

menipulasindatannasabahn(KTP/datanfiktif).KecuranganayangaterjadiapadaaCV.

AgungnMasnMotor,didugaakarenanpengawasanayangakurangabaikadarinatasan,g

ajinyangntidaknsesuainataunadanyanpeluangauntukamelakukanahalatersebutayan

gatentunyaamerugikanaperusahaan. 

Kasusadiatasaadalahatindakakecuranganayang mengharuskan tata kelola 

perusahaan yang baik diterapkan terhadap karyawan maupun atasan diperusahaan 

tersebut guna mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencegah 

timbulnya kecurangan atau kesalahan dari pihak menejemen yang dapat 

merugikan komisaris, investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat serta pihak-

pihak berkepentingan lainnya. Agar potensi kecurangan tersebut sedikit berkurang 

yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan 

memperketat pengauditan agar hasil dari kualitas audit mendapatkan hasil yang 

maksimal dan adanya perubahan dalam perusahaan. Kualitas audit menjadi 

harapan dari pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang 
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menaruh harapan bahwa laporan keuangan yang telah di audit tentunya 

merupakan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang 

disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.  

Adapunabeberapaapenelitianaterdahuluayangadilakukanaoleh: 

 

Tabel 1.1 

PenelitianaTerdahulu 

No Namaa 

peneliti 

Judula 

Penelitian 

Hasila 

penelitian 

Persamaan Perbedaan  

1. Rusman 

Soleman 

(2013) 

PengaruhaPe

ngendalianaI

nternal dan 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

Pengendalian 

internal dan 

good 

corporate 

governance 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pencegahan 

kecurangan. 

Terdapat 

dua variabel 

yaitu 

Corporate 

Governance

sebagai 

variabel 

(X1) dan 

pencegahan 

kecurangan 

variabel (Y) 

-Objek 

penelitian 

-Variabel 

(X2) 

2. Moch.Aliy

an Firdaus 

(2016) 

Pengaruh 

Independensi 

dan 

Profesionalis

me Auditor 

terhadap 

Kualitas 

Independensi 

dan 

profesionalism

e auditor 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Terdapat 

satu variabel 

yaitu 

Kualitas 

Audit 

sebagai 

variabel  

-Objek 

penelitian 

-Variabel 

(X1), (X3) 
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Audit kualitas audit 

baik secara 

simultan. 

(X2)  

3. Novia 

Rizky 

Amelia R 

(2017) 

Pengaruh 

Audit 

Internal dan 

Penerapan 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan 

 

Audit internal 

dan Good 

Corporate 

Governance 

secara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

kecurangan  

Terdapat 

dua variabel 

yaitu Good 

Corporate 

Governance 

sebagai 

variabel 

(X1) dan 

pencegahan 

kecurangan 

variabel (Y) 

-Objek 

penelitian 

-Variabel 

(X2) 

 

Berdasarkanajurnalapenelitianayangaadaadiatas,RusmanaSolemanayangnh

asilnya 

menunjukanabahwaapengendalianainternaladanagoodacorporateagovernanceasec

araasimultanaberpengaruhasignifikanaterhadapapencegahanakecurangan.Samaaha

lnyaadenganahasilapenelitianayangadilakukanaolehaNovianRizkynAmelianRnme

nunjukanabahwaaAuditainternaladanagoodacorporateagovernanceasecaransimult

anadanaparsialaberpengaruhaterhadapapencegahanakecurangan.aDannpenelitiana

yangadilakukanaolehaMoch.AliyanaFirdausamenunjukanabahwaaIndependensiad

anaprofesionalismeasecaraasignifikanaberpengaruaterhadap kualitas audit. 

Makaadariaituapenulisatertarikauntukamelakukanapenelitianatentangaba-

gaimanaaCorporateaGovernanceaatauayangadisebut sebagai tata kelola 
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perusahaan yang 

baikndannKualitasnauditnmemilikiahubunganadanasalingnmempengaruhiaterhad

apapencegahanakecurangan,dengannjudulayaitun“PengaruhnCorporatenGovern

anceadanaKualitas Audit terhadapaPencegahan Kecurangan”.  

1.2  IdentifikasiaMasalah 

Berdasarkanalatarabelakangayangatelahadiuraikanadiatas,masalahnCorpo

rate 

Governancendanakualitasaauditaterhadapapencegahanakecuranganndapataberpe

ngaruh terhadapapertumbuhanadanakemajuanaperusahaan. 

Permasalahanatersebutadapatadiaidentifikasiasebagaiaberikut: 

1. Kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik didalam 

perusahaan. 

2. Kurangnya pemahaman karyawan dan manajemen terhadap Corporate 

Governance. 

3. Perusahaan belum menyadari manfaat Good Corporate Governance. 

4. Kurangnya pengawasan terhadap pelaporan pengauditan. 

5. Masih terdapat double job pada karyawan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkanarumusanamasalahayangatelahadiuraikan diatas, maka 

penulisamerumuskanamasalahasebagaiaberikut : 

1. BagaimanaapengaruhaCorporateaGovernanceaterhadapapencegahanakecu

rangan pada perusahaan? 
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2. BagaimanaapengaruhaKualitasaAuditaterhadapapencegahanakecurangan 

padaaperusahaan? 

3. BagaimanaapengaruhaCorporateaGovernanceadan Kualitas Audit 

terhadapapencegahanakecuranganapadaaperusahaan? 

1.3 Tujuan a 

Berdasarkanarumusanamasalahadiatas,penelitiatentuamemilikiabeberapa

ntujuan danamaksudapenulisannyaainiadilakukanadiantaranyaasebagaiaberikut : 

1. Untukamengetahuiapengaruh corporate governance terhadap pencegahan 

kecurangan pada perusahaan. 

2. Untukamengetahuiakualitas audit terhadapapencegahanakecuranganapada 

perushaan. 

3. Untukamengetahuiapengaruhacorporateagovernanceadanakualitasaaudit 

terhadapapencegahanakecuranganapadaaperusahaan.  

1.5  KegunaanaPenelitian 

Penelitianainiadiharapkanamemberikanakontribusiaatauakegunaannbaikn

secara teoritisamaupunapraktis.  

1. KegunaanaTeoritis  

Secaraateoritisapenelitianainiadiharapkanadapatnmemberikannkont

ribusiakepadaaCV.AgungaMasaMotoraKotaaSukabumiadalamahalnteoria

danapengetahuanatentangnCorporateaGovernancendan Kualitas 

AuditaTerhadapaPencegahanaKecurangan. 

2. KegunaanaPraktis 
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Secaraapraktisapenelitiaainiadiharapkanadapatamemberikanamanfaatnda

nnbergunaabagi: 

1. Penulis 

Penelitianainiaadalahapengalamanayangapalingaberhargaadan berkesan 

dari hasilapenelitianainiadiharapkanadapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuanadalam bidangnyaamasing-masingadimana adanya corporate 

governance atau tata kelola perusahaan dan kualitas auditnya, serta sebagai bahan 

perbandinganasampaiasejauhamana teori-teoriayangadiperolehadalam perkuliahan 

khususnyaauntukamengetahuiaPengaruh Corporate Governance dan kualitas 

audit Terhadap Pencegahan Kecurangan. 

2. Perusahaan 

Diharapkanadapatabermanfaatasebagaiabahanaacuanaatauamasukannbag

inperushaanaCV.AgungaMasaMotoraKotanSukabumindanndiharapkannhasilnpen

elitianainiadapatadigunakanasebagaiabahanapertimbanganauntuknmenetapkannke

bijakanadalaamengelolaakinerjaakaryawanapadaamasaayangaakanadatang. 

3. PihakaLain 

Hasilapenelitianainiadiharapkanadapatndigunakannsebagainbahannperba

ndingan 

danarujukanasertaamemberikanamasukanadanareferensinbaginpihaknpihakayanga

akanamelakukanapenelitianalebihalanjutalagi. 
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