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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang 

sangat pesat, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dunia usaha di 

Indonesia, baik dalam skala usaha makro maupun mikro. Hal ini terlihat dengan 

adanya persaingan antar perusahaan. Persaingan yang semakin ketat 

mengharuskan perusahaan dapat mengelola dengan baik sumber daya yang 

dimilikinya. Setiap perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaannya tentu adanya timbal - balik yang harus dilakukan, agar terhindar 

dari kemungkinan kecurangan (fraud) pada perusahaan tersebut. 

Menurut Tuanakotta (2014:28) kecurangan merupakan penipuan (deception), 

penyembunyian (concealment), dan penyalahgunaan kepercayaan (violation of 

trust). Ada tiga bentuk kecurangan (fraud), yaitu pertama, penggelapan aset (asset 

misappropriation), kedua yaitu korupsi (corrruption), dan ketiga yaitu kecurangan 

laporan keuangan (financial statement fraud). Faktor penyebab atau pendorong 

terjadinya fraud yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. 

Setiap perusahaan tidak menginginkan adanya tindak kecurangan dalam 

menjalankan usahanya. Menurut Tuanakotta (2016:271) seperti menangani 

penyakit, lebih baik mencegahnya daripada “mengobati”nya. Oleh karena itu, 

upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Untuk mencegah terjadinya 

fraud pada suatu perusahaan perlu melakukan pengendalian internal. 
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Pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) yang dikutip Sukrisno 

Agoes (2016:100) mendefinisikan: 

“pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan personal lain entitas 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”. 

 

Menurut Sukrisno Agoes (2016:100) pengendalian internal terdiri atas lima 

komponen yang saling terkait, meliputi: lingkungan pengendalian, penaksiran 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 

Komponen-komponen tersebut sangat diperlukan untuk mencapai suatu 

pengendalian internal yang efektif. 

Dengan menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang efektif akan 

membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasinya dan mencegah 

adanya tindakan kecurangan (fraud). Jika pengendalian internal suatu perusahaan 

lemah maka kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) sangat besar. 

Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya 

kecurangan (fraud) dapat diperkecil. 

Selain pengendalian internal, faktor sumber daya manusia menjadi faktor 

yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. 

Sebuah sistem pengendalian yang baik akan berjalan jika karyawan dalam 

perusahaan juga menjalankan pekerjaannya dengan baik, dan mendapatkan 

kepuasan kerja yang seharusnya. 

Menurut Khaerul Umam (2012:192) Kepuasan kerja merupakan sikap 

(positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian 
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terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu 

pekerjaannya. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah 

satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. 

Menurut Sutrisno (2016:73) Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup 

penting bagi suatu perusahaan, karena dengan melihat dampak dari kepuasan kerja 

terhadap sikap dan tingkah laku orang terutama tingkah laku kerja, seperti 

produktivitas, absentisme, kecelakaan akibat kerja, labour turn over, dan 

sebagainya. Dengan mengetahui hal itu, manajer perusahaan dapat mengambil 

langkah-langkah yang tepat dalam memotivasi karyawan serta dapat mencegah 

kelakuan-kelakuan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan perusahaan seperti 

kecurangan (fraud).  

Adapun kasus kecurangan yang terjadi pada CV.Agung Mas Motor, yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan sepeda motor Yamaha. 

Kecurangan ini terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh karyawan 

perusahaan. Kasus ini terbongkar setelah dilakukannya audit internal oleh bapak 

Omar ibrahim, dari hasil audit ditemukan ketidaksesuaian antara unit yang terjual 

dengan kas yang diterima. Total penjualan tunai dan penjualan kredit sepeda 

motor pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1318 unit dengan pemasukan kas yang 

diterima perusahaan berkurang (selisih) sebesar Rp. 5.000.000;-. Kecurangan 

yang terjadi pada CV. Agung Mas Motor, diduga karena pengawasan yang kurang 

baik dari atasan, gaji yang tidak sesuai  atau adanya peluang untuk melakukan. 

Hal tersebut tentu saja merugikan perusahaan. Selain kecurangan pada 

penerimaan kas, kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) , dimana 
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masih terdapat rangkap jabatan (aktivitas pengendalian) dan kelemahan struktur 

pengendalian internal. 

Dari fenomena diatas, kecurangan yang terjadi merupakan bagian kecil dari 

seluruh kasus kecurangan yang banyak terjadi dan merupakan kerugian bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan tindakan 

pencegahannya yang dimulai dari pengendalian internal. Selain pengendalian 

internal yang harus kuat, para manajer seharusnya memperhatikan tingkat 

kepuasan kerja dalam perusahaan mereka, karena jika seluruh pekerja perusahaan 

sudah merasa puas terhadap pekerjaannya, maka besar kemungkinan dapat 

menghindari hal-hal negatif seperti kecurangan (fraud) pada perusahaan tersebut. 

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang menyangkut tentang 

pengaruh pengendalian internal, kepuasan kerja dan pencegahan kecurangan 

(fraud), antara lain: 

1. Reza Faisal Fajrin (2017) Judul penelitian “Pengaruh pengendalian internal, 

kepuasan kerja, moralitas manajemen dan budaya etis organisasi terhadap 

pencegahan kecurangan (studi kasus pada PT.Kereta Api Indonesia)”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Pengendalian internal, Kepuasan kerja, 

Moralitas manajemen dan Budaya etis organisasi di PT.Kereta Api Indonesia 

secara simultan berpengaruh terhadap Pencegahan kecurangan. 

2. Isep Sa’adudin (2018) judul penelitian “Pengaruh Audit Internal dan 

Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi kasus pada 

PT.Cosmo Technology). Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 

audit intrnal dan pengendalian internal pada PT.Cosmo Technology sudah 
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dilaksanakan secara baik. Yang artinya bahwa audit internal dan 

pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 

3. Teuku Ferryza Kurniawan (2017) judul penelitian “Pengaruh Pengendalian 

Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus pada Kantor 

Pos Besar (Regional V) PT. POS Indonesia (Persero)). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Pengendalian internal dan pencegahan kecurangan 

(Fraud) (Studi Kasus pada Kantor Pos Besar (RegionalV) PT. POS Indonesia 

(Persero) termasuk ke dalam kategori baik. Selain itu hasil penelitian juga 

menunjukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan (fraud). 

 Berdasarkan masalah dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pengendalian internal dan 

kepuasan kerja terhadap pencegahan kecurangan (fraud)”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sejumlah 

masalah sebagai berikut:  

1. Pencegahan kecurangan pada perusahaan belum optimal  

2. Masih terdapat tindakan kecurangan pada perusahaan 

3. Pengendalian internal pada perusahaan belum optimal 

4. Pengendalian internal yang lemah berisiko terjadinya kecurangan 

5. Kurang diperhatikannya tingkat kepuasan kerja karyawan oleh atasan 

6. Pengendalian internal dan kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan 

terjadinya kecurangan 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) pada perusahaan ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 

(fraud)  pada perusahaan ? 

3. Bagaimana pengendalian internal dan kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada perusahaan ?  

 

 

 

 



7 
 

 
 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan (fraud) pada perusahaan 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud)  pada perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengendalian internal dan kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada perusahaan. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini akan memberikan dua macam kegunaan, yaitu 

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat 

berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Selain itu, dapat 

juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktek yang 

sebenarnya di dalam sebuah perusahaan yang selanjutnya sebagai referensi untuk 

peneliti lebih lanjut. 
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2. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan dalam aspek praktis adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

 Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai 

pengaruh pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud), selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk 

mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam 

bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat. 

b. Bagi Pihak Perusahaan 

 Sebagai masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, 

khususnya mengenai pengaruh pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap 

pencegahan kecurangan (fraud). 

c. Pihak Lain 

 Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu dan memberikan 

gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian 

lanjutan tentang bagaimana pengaruh pengendalian internal dan kepuasan kerja 

terhadap pencegahan kecurangan (fraud). 


