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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Desa menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi era 

pemerintahan Presiden ke tujuh Republik Indonesia (RI) sesuai dengan nawacita 

yang ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 

dan desa-desa dalam kerangka kesatuan. Undang-undang no 6 tahun 2014 tetang 

Desa yang memayungi ketentuan tersebut. 

Dana Desa (DD) merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat 

didalam undang-undang tersebut. Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer oleh Pemerintah melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan disalurkan 

langsung kepada Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa). Dengan adanya Dana Desa pemerintah mengharapkan adanya pemerataan 

pembangunan desa melalui memajukan perekonomian desa, meningkatkan 

pelayanan fasilitas publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dengan 

memprioritaskan Dana Desa (DD) kedalam pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Total anggran Dana Desa (DD) yang dialokasikan pemerintah selama lima 

tahun terakhir mencapai Rp. 257 triliun. Dapat dilihat pada grafik tersebut. 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), update terakhir 10 Januari 2020 

Grafik 1.1 

Total Anggaran Dana Desa 

Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa total anggaran Dana Desa (DD) 

selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya dan selama 5 

tahun kedepan ada rencana kenaikkan pengalokasian Dana Desa (DD) dengan total 

Rp. 400 triliun (https://nasional.kompas.com), hal ini membuktikan keseriusan 

pemerintah untuk mewujudkan nawacita yang ketiganya yaitu membangun 

Indonesia dari pinggiran.  

Dana desa yang diberikan ke desa-desa dari pemerintah pusat yang terus 

meningkat memberikan dampak positif dan terbukti dapat mensejahtrakan 

masyarakat.  Hal ini bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh beberapa 

desa di Indonesia. Seperti keberhasilan terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, terbangunnya sarana dan prasarana 

penunjang aktifitas ekonomi masyrakat, membuat pemerintah pusat terus 

meningkatkan jumlah alokasi anggaran dana desa. 
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Namun, dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat menjadi salah satu 

potensi terjadinya Fraud (penyimpangan) yang dilakukan oleh sejumlah orang yang 

tidak bertanggungjawab., terutama oleh aparatur desa itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan kapasitas dan kapaiblitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

pengelolaana keuangan desa masih belum cukup memadai karena menurut Eko 

Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Kemendes PDTT) 40% (kepala desa) tamatan SD dan SMP 

(https://timesindonesia.co.id).  Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk 

merencankan dan mengawasi penggunan dana desa (DD) masih dirasakan minimal. 

Kecurangan/penggelapan uang dana desa pun terjadi di Kabupaten Sukabumi. 

Berikut data tingkat fraud (penyimangan) yang terjadi selama 5 tahun 

terkahir yang dirangkum dalam Indonesia Corruption Watch (ICW). 

 

Sumber : Indonesia Corruption Watch dalam Nasional Kompas 

Grafik 1.2 

Total Kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kasus korusi Dana Desa dan Alokasi 

Dana Desa yang tercatat Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 5 tahun selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tercatat memberi kerugian Negara 
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hingga Rp. 32,3 milyar. Menurut Wana Alamsyah di kantor ICW, Jakarta pada 18 

Februari 2020 mengatakan bahwa banyaknya kasus korupsi Dana Desa yang terjadi 

selama ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan 

atau dibuat oleh pemerintah dalam hal pengawasan dana desa. 

Berikut adalah beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) di 

beberapa daerah di Indonesia. 

 Tabel 1.1  

Tabel Penyalahgunaan Dana Desa (DD) 

Kasus Sumber Berita 

Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan 

Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Asep 

Suryana. Diduga menyelewengkan uang 

negara melalu Dana Desa (DD) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD), dengan 

taksiran kerugian mencapai Rp. 

186.881.376. 

https://sukabumiupdate.com 

dipublikasikan 22 Februari 2017 

Kades Balekambang, Kecamatan 

Nagrak, Asep Saepul Bahri. Diduga  

melakukan tindakan pidana korupsi 

anggaran Dana Desa (DD) pada tahun 

2016 sebesar Rp 150 jt. 

http://www.tatarsukabumi.id 

dipubliksikan 22 Desember 2017 

 

Kepala Desa Pangumbahan, Kecamatan 

Ciracap, Subowo. diduga 

menyelewengkan  Alokasi Dana Desa  

(ADD) dan Dana Desa 

( DD) tahap I – II tahun 2016, sebesar 

400jt. 

https://buktipers.com 

dipubliksikan 28 Desember 2017 

 

https://sukabumiupdate.com/
https://buktipers.com/
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Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan 

Simpenan, Yosef Lesmana. Diduga 

menyelewengkan Dana Desa (DD) 

sebesar  551 juta. 

https://sukabumiupdate.com 

dipublikasikan 27 Mei 2019 

Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan 

Purabaya, Enung Nuryadi, diduga 

menyelewengkan Alokasi Dana Desa 

(ADD) sebesar 636 juta. 

https://sukabumiupdate.com 

dipublikasikan 27 Mei 2019 

Kepala Desa Karangasih, Kecamatan 

Cikarang Utara,  AM. Diduga 

menyelewengkan Alokasi Dana Desa 

(ADD) tahin 2016, sebesar 1 milyar. 

http://metro.tempo.com 

dipubliksikan 10 Desember 2019 

 

Kepala Desa  beserta Sekertaris Desa 

Sampolowo, Kecamatan Petasia Barat 

Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi 

Tengah di duga menyelewengkan 

penggunaan Dana Desa dan Alokasi 

Dana Desa  sebesar Rp. 236jt. 

Https://news.detik.com 

dipublikasikan 03 Maret 2020 

 

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa tindak Fraud (penyimpangan) 

sudah sampai ke desa-desa. Tindak kecurangan ini dapat dilakukan oleh siapapun, 

karena faktor utama terjadinya kecurangan adalah manusia. Menurut the 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam (Kurniawati et al., 

2012)Fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan 

sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak 

lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan pihak lain. 

https://sukabumiupdate.com/
https://sukabumiupdate.com/
http://metro.tempo.com/
https://news.detik.com/
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Pemberantasan korupsi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah 

harusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat dan aparat sehingga praktek-

praktek yang merugikan Negara tersebut dapat dihilangkan. Budaya korupsi yang 

sudah mengakar di Indonesia dapat dihilangkan dengan dukungan dari semua pihak 

baik  pusat maupun daerah, baik oleh para petinggi pemerintahan maupun 

masyarakat (Ismatullah, 2015). 

Teori fraud Pentagon (Crowe’s fraud pentagon theory) yang di 

kemukakan oleh Crowe Howart pada tahun 2011 merupakan perluasan dari teori 

sebelumnya yang dikemukakan oleh Cressey yaitu fraud Triangle. Fraud pentagon 

mengupas lebih dalam mengenai faktor-faktor terjadinya fraud, dalam teori ini 

Howart menambahkann dua elemen fraud lainnya yaitu kompetensi dan arogansi 

(competence and arrogance) (Horwath, 2011). 

Tekanan merupakan sudut pertama dari teori crowe’s pentagon yang dapat 

mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, termasuk hal 

keuangan dan non keuangan. Hal ini membuat seseorang untuk melakukan tindakan 

fraud (penyimpangan). 

Sudut kedua dari teori crowe’s pentagon ini adalah kesempatan yang dapat 

terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajeman yang 

kurang baik atau melalui penggunaan posisi. Hal ini merupakan situasi yang 

memberi kesempatan untuk melakukan kecurangan/penyimpangan terhadap 

pengelolaan Dana Desa (DD). 
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Sudut ketiga crowe’s pentagon adalah rasionalisasi atau pembenaran yang 

merupakan suatu sikap atau karakter dan nilai etika yang memungkinkan seseorang 

untuk melakukan tindakan tidak jujur dan membenarkan perilaku tersebut. 

Kompetensi adalah sudut keempat dari crowe’s pentagon dimana 

kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, dengan 

mengembangkan strategi penyimpangan yang canggih dan untuk mengendalikan 

situasi sosial demi keuntungan pribadi. 

Sudut terakhir crowe’s pentagon adalah arogansi yaitu sikap superioritas 

atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa control internal atau kebijakan perusahaan 

tidak berlaku untuk dirinya. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut: 

Table 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Adi 

Kurniawan 

Saputra, Putu 

Dian 

Pradnyanitisari

, Ni Made 

Intan dan I Gst 

BNgr. P Putra 

Praktek 

Akuntabilitas 

dan 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia untuk 

Pencegahan 

Fraud dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Hipotesis 

diterima yang 

artinya 

bahwa 

kompetensi 

sumber daya 

manusia dan 

akuntabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

dana desa 

Meneliti 

fraud dalam 

pencegahan 

Pengelolaan 

Dana Desa . 

Dalam 

penelitian 

ini, penulis 

menggunak

an 

Crowe’sPen

tagon 

Theory 

dalam 

mendeteksi 

kecurangan 

pengelolaan 

Dana Desa 

(DD). 

2 Noer Sasongko 

dan Sangrah 

Faktor Resiko 

Fraud terhadap 

Pelaksanaan 

Hasil 

penelitiannya 

menunjukan 

Menggunaka

n teori 

pendekatan 

Dalam 

penelitian 

ini, penulis 
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Fitriana 

Wijayantika 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

(Berdasarkan 

Pendeketan 

Crowe's 

Pentagon 

Theory) 

bahwa hanya 

pergantian 

direksi 

(Change of 

CEO) yang 

berpengaruh 

terhadap 

fraudulent 

financial 

reporting. 

fraud 

pentagon 

dalam 

menguji 

fraudulent 

financial 

reporting. 

menggunak

an 

pendekatan 

Crowe’sFra

ud 

Pentagon 

dalam 

pencegahan 

Fraud 

pengelolaan 

dana desa. 

3 Ismet 

Ismatullah 

Analisis 

Faktor-faktor 

Triangle pada 

Fraud di 

Pemerintah 

Daerah 

Hasil 

penelitian 

menyimpulka

n bahwa 

pressure 

berpengaruh 

terhadap 

fraud. 

Sedangkan 

razionalizatio

n dan 

opportunity 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

fraud. 

Menggunaka

n teori 

FraudTriangl

e dalam 

penelitiannya 

untuk 

pegawai 

negeri sipil di 

Pemerintah 

Daerah. 

Dalam 

penelitiaan 

ini penulis 

mengunaka

n 

pendekatan 

Fraud 

Pentagon 

dalam 

pencegahan 

fraud Dana 

Desa (DD). 

4 Febri 

Mustikawati 

Persepsi 

Pengelola 

Keuangan 

Desa Terhadap 

Accounting 

Fraud 

Tendency 

(studi empiris 

di kabupaten 

bogor) 

Hasil dari 

penelitian 

penuliskesesu

ain 

kmpensasi 

dan budaya 

etis 

organisasi 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kecenderunga

n kecurangan 

akutansi 

sehingga 

hipotesis 

diterima, 

sedangkan 

keefektifas 

Meneliti 

fraud dalam 

pencegahan 

pengelolaan 

keuangan 

Desa dengan 

menggunaka

n perspektih 

Diamond 

Theory 

Dalam 

penelitian 

ini, penulis 

menggunak

an Crowe’s 

Pentagon 

Theory 

dalam 

pencegahan 

pengelolaan 

Dana Desa 

(DD). 
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pengendalian 

internal dan 

ketaatan 

aturan 

akuntnasi 

berpengaruh 

negatir 

terhadap 

kecenderunga

n kecurangan 

akuntnasi 

sehingga 

hipotesis 

tidak 

diterima. 

5 Maghfiroh 

Fitriani 

Muziansyah 

PengaruhIndik

ator-Indikator 

Kecurangan 

Terhadap 

Kecurangan 

LaporanKeuan

gan Dalam 

Perspektif 

Fraud 

Pentagon Pada 

Sektor 

Property 

danReal Estate 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesiaa. 

Dalam 

penelitiannya 

penulis 

menggunaka

n variabel 

independen 

kondisi 

industry, 

stabilitas 

keuangan, 

pergantian 

direksi, opini 

audit dan 

kepemilikan 

manajeman. 

Hasilnya 

kepemilikan 

manajeman 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

fraud. 

Kondisi 

industry 

berpengaruh 

negative 

terhadap 

fraud. 

Sedangkan 

opini audit, 

stabilitas 

Menggunaka

n Crowe’s 

Pentagon 

Theory 

Dalam 

penelitian 

ini, penulis 

menggunak

an Crowe’s 

Pentagon 

theory 

dalam 

pencegahan 

pengelolaan 

Dana Desa 

(DD). 
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keuangan, 

dan 

pergantian 

direksi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

fraud. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas dan hasil penelitian terdahulu adapun 

perbedaaan yang signifikan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu tempat 

penelitian, waktu penelitian dan populasi penelitian, maka penulis tertarik 

mengambil judul “Pengaruh Crowe’s Pentagon Terhadap Tingkat Fraud  

Pengelolaan Dana Desa (DD).”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Pada dasarnya Fraud terjadi karena beberapa faktor yang mendorong 

seseorang melakukannya, yaitu tekanan, kesempatan, pembenaran, 

kemampuan, dan arogansi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: Keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) masih dirasakan 

minimal; 

2. Kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Mansia (SDM) dalam 

mengelola Dana Desa (DD) belum cukup memadai; 

3. Sistem pengendalian internal yang masih dirasakan minimal; 

4. Tekanan kebutuhan secara terus menerus dapat mendorong seseorang 

melakukan fraud; 

5. Peluang dapat menimbulkan seseorang melakukan Fraud; 



11 

 

 
 

6. Pelaku Fraud akan selalu membuat suatu pernyartaan pembenaran atas 

tindakan yang dilakukannya; 

7. Gaya hidup mewah mendorong pelaku untuk melakukan Fraud; 

8. Ada sikap, karakter atau serangkaian nilai etis yang memperbolehkan 

manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. 

9. Posisi / jabatan dalam pekerjaan, level penalaran moral mendorong 

seseorang untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk 

melakukan kecurangan. 

10. Jabatan yang dimiliki menimbulkan sikap  seniroritas atas hak yang 

dimiliki dan merasa bahwa kebijakan perusahaan dan kontrol internal 

tidak berlaku untuk dirinya. 

 

1.3 Rumusan masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan latar belakang yang telah penulis uraikan 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap tingkat Fraud pengelolaan 

Dana Desa (DD)? 

2. Bagaimana pengaruh kesempatan terhadap tingkat Fraud pengelolaan 

Dana Desa (DD)? 

3. Bagaimana pengaruh pembenaran terhadap tingkat Fraud pengelolaan 

Dana Desa (DD)? 

4. Bagaimana pengaruh kemampuan terhadap tingkat Fraud pengelolaan 

Dana Desa (DD)? 
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5. Bagaimana pengaruh arogansi terhadap tingkat Fraud pengelolaan 

Dana Desa (DD)? 

6. Bagaimana pengaruh tekanan, kesempatan, pembenaran, kemampuan, 

dan arogansi terhadap tingkat fraud pengelolaan Dana Desa (DD)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, adapun tujuan 

diadakannya penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap tingkat Fraud 

pengelolaan Dana Desa (DD); 

2. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan terhadap tingkat Fraud 

pengelolaan Dana Desa (DD); 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembenaran terhadap tingkat Fraud 

pengelolaan Dana Desa (DD); 

4. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap tingkat Fraud 

pengelolaan Dana Desa (DD); 

5. Untuk mengetahui pengaruh arogansi terhadap tingkat Fraud 

pengelolaan Dana Desa (DD); 

6. Untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, pembenaran, 

kemampuan dan arogansi terhadap tingkat fraud pengelolaan Dana 

Desa (DD). 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis mengenai fraud 

khususnya fraud crowe’s pentagon terhdap tingkat  kecurangan 

Dana Desa (DD). 

2. Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan 

keputusan dan untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja 

dan kemampuan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola 

Dana Desa dengan baik agar dapat mencegah terjadinya fraud 

(penyimpangan) di desa . 

3. Bagi Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya, penulis 

mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah untuk lebih memperhatikan desa dalam pengaturan, 

pengelolaan dan pengalokasian dana agar tidak terjadi fraud 

(penyimpangan) di Desa-Desa khusunya yang berada di Kabupaten 

Sukabumi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi untuk referensi 

penulisan baik itu karya ilmiah atau penulisan lainnya, dan bisa 

menambah wawasan juga pemahaman bagi pembaca lainnya. 

 


