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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa Pegawai ASN diserahi tugas untuk 

melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 

pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 

integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik 

bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan 

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi 

telah dianggap sebagai kecurangan (fraud). Fraud menjadi permasalahan yang 

sering terjadi di pemerintahan. Hal ini, terjadi karena besarnya pendapatan yang 

dikelola oleh aparatur pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam 

membuat kebijakan publik. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah 

tidak dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kenaikan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya semakin besar kekuasaan 

dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar peluang untuk 

melakukan tindak kecurangan. Kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor 

pendorong yaitu tekanan, rasionalisasi, rendahnya pengawasan yang dilakukan 

terhadap pengelolaan keuangan serta adanya kesempatan untuk melakukan fraud. 

 Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian corruption Watch (ICW) yang 

rutin dilakukan dari Tahun ke tahun, kasus korupsi terbanyak yang ditangani 

lembaga penegak hukum sepanjang 2019 yang paling banyak melakukan korupsi 

yaitu ASN dan Swasta dengan jumlah tersangka 580 orang yang ditetapkan 

Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, 231 orang merupakan ASN. Menyusul aktor 

dari pihak swasta dengan jumlah 149 orang, Kepala Desa 45 orang, Direktur 

Umum/Staf BUMN 26 orang, Aparatur desa 19 orang, dan Kepala Sekolah 16
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orang. Selain itu, modus korupsi dengan penyalahgunaan wewenang menempati 

urutan pertama yang menyebabkan kerugian negara dari 30 kasus korupsi dengan 

modus penyalahgunaan wewenang menyebabkan kerugian negara mencapai 

Rp6,3 triliun. Sepanjang 2019, penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi 

sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai 

kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp8,4 triliun. 

Informasi lain diperoleh dari WartaEkonomi.co.id mengatakan bahwa 

“KPK memastikan 10 tersangka kasus korupsi empat proyek di Kabupaten 

Bengkalis hal ini dilakukan oleh beberapa ASN dan kontraktor serta pihak lain 

yang diduga turut dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan proyek. 

proyek pertama terkait proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil 

mendapat kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp156 Miliar, untuk 

proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis ditaksir merugikan keuangan  

negara sekitar Rp126 Miliar, dalam proyek pembangunan jalan lingkar barat duri 

kerugian yang dialami sekitar Rp152 Miliar dan proyek pembangunan jalan 

lingkar timur Duri mencapai kerugian Rp41 Miliar. Berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap empat proyek kerugian yang terjadi kurang lebih sebesar Rp475 Miliar” 

kata Firli Bahuri selaku ketua KPK dalam Konferensi Pers di kantornya. 

Dampak dari maraknya kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan 

masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena 

dapat membuat daerah mengalami kerugian dari segi keuangan yang dapat 

menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menghambat 

pembangunan. Untuk meminimalisirkan kerugian yang terjadi perlu dilakukannya 

upaya pencegahan agar peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil (E. S. 

Wahyuni & Nova, 2018).                    

Kecurangan di lembaga negara terjadi akibat lemahnya kontrol internal 

pemerintah atau mungkin terjadi pembiaran mulai dari awal perencanaan kegiatan 

masing-masing kementerian/Lembaga. “Lemahnya kontrol internal menjadi 

penyebab awal dan yang paling utama dalam setiap kasus korupsi dibeberapa 

lembaga. Seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi sejak dini untuk dapat 

mencegah kasus tersebut terulang. Apalagi, di masing-masing kementerian sudah 

ada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang bertugas mengawasi dan memberikan 
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evaluasi terhadap potensi penyelewengan. “Pengawasan internal bisa melalui 

optimalisasi peran Inspektor Jenderal, atau melalui kontrol yang kuat dari menteri 

yang bersangkutan melalui mekanisme internal yang kuat untuk mencegah 

terjadinya korupsi” (Firdaus, 2011). 

Upaya pencegahan fraud berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

yang dilakukan Oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi, menteri 

perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan 

nasional, menteri dalam negeri, menteri pendayagunaan aparatur negara dan 

reformasi birokrasi, dan kepala staf kepresidenan Tentang Aksi Pencegahan 

Korupsi Tahun 2019-2020 diantaranya yaitu peningkatan pelayanan dan 

kepatuhan perizinan dan penanaman modal, perbaikan tata kelola data dan 

kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan, utilisasi Nomor Induk 

Kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi, 

integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis; penerapan manajemen anti 

suap di Pemerintah dan sektor swasta; integrasi sistem perencanaan dan 

penganggaran berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas dan modernisasi 

pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak 

dan non-pajak; penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi grand 

design strategi pengawasan keuangan desa, dan perbaikan tata kelola sistem 

peradilan pidana terpadu serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan.  

Dalam rangka pencegahan fraud yang terjadi, kecenderungan kecurangan 

(fraud) dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen yang terkandung dalam Fraud 

Triangle Theory. Menurut Deenis Greer dalam (Manossoh, 2016) menyebutkan 

ada tiga elemen kunci yang disebut sebagai segitiga fraud (Fraud Triangle) yang 

mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan fraud yiatu; adanya 

tekanan, adanya kesempatan, dan adanya alasan pembenaran. Elemen pertama dan 

ketiga lebih melekat pada kondisi kehidupan dan sikap moral pribadi seseorang 

seperti adanya kompetensi aparatur dan pemberian reward. Diperlukannya 

kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan dengan adanya 

profesionalisme dalam pengelolaan keuangan, maka diharapkan tujuan ekonomi 

dan sosial pemerintahan dapat tercapai. Selain itu salah satu bentuk kontrol yang  
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dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya tindakan 

kecurangan yaitu dengan menerapkan sistem reward, karena dengan adanya 

sistem reward akan mendorong seorang karyawan untuk tidak melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan elemen kedua terkait 

dengan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Sistem pengendalian internal juga termasuk salah satu tindakan pencegahan. 

Suatu organisasi yang memiliki pengendalian internal akan lebih dapat 

mendeteksi kecurangan Dengan pengendalian internal yang cukup memadai 

sehingga fraud sulit dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi. 

Pengendalian internal sebagai salah satu cara untuk mencegah timbulnya fraud 

dan juga dapat memberikan perlindungan bagi organisasi terhadap kelemahan 

manusia serta mengurangi kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 

aturan. (Kaukab dan Damayanti, 2015) dalam penelitian (Huljanah, 2019). 

disamping pengendalian internal, menurut tuanakotta, 2007 dalam (Huslina 

Hersi,Islahuddin, 2015) ada dua konsep penting lainnya dalam pencegahan fraud, 

yakni meningkatkan kesadaran tentang adanya kecurangan (Fraud Awareness) 

serta upaya penilaian resiko (Fraud risk assessment) . 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga berkomitmen untuk mencegah 

terjadinya kecurangan. Bupati bersama Ketua DPRD menandatangani fakta 

integritas yang berisikan 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN). Dari Ke-9 butir yang dimaksud di antaranya yaitu membangun sinergitas 

dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola 

pemerintahan serta melaksanakan perbaikan pengelolaan SDM. Kecurangan 

(Fraud) memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalisirkan. Sistem 

ini sangat memerlukan partisipasi seluruh unsur organisasi dalam proses 

pengungkapan maupun pelaporannya. Dengan penerapan yang efektif, transparan, 

dan bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi pegawai 

dan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan yang diketahuinya (E.S. 

Wahyuni & Nova, 2018). 

Selanjutnya, Pemerintah perlu mempertegas saksi bagi pidana korupsi 

yang melibatkan ASN karena setiap tahun abdi negara tersebut mendominasi 

tersangka kasus korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kode etik 
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ASN dan mempertegas sanksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN 

mengingat setiap tahun, jumlah tersangka korupsi terbanyak berasal dari ASN. 

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan internal di badan-badan 

permerintah untuk mencegah praktik korupsi. 

Berdasarkan Fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap aparatur sipil Negara yang bekerja di OPD dengan judul 

penelitian “Pencegahan Fraud pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Kabupaten Bengkalis”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan 

oleh OPD dalam pencegahan Fraud? 

2. Bagaimana pengaruh Kompetensi ASN dalam pencegahan Fraud pada 

OPD? 

3. Bagaimana pengaruh pemberian penghargaan terhadap Kinerja ASN dalam 

Pencegahan Fraud? 

4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur dan 

pemberian penghargaan secara simultan terhadap pencegahan fraud? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, 

maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan 

bisa lebih fokus pada Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi ASN, dan 

Pemberian Penghargaan (Reward) dalam Pencegahan Fraud pada Aparatur Sipil 

Negara yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota 

Bengkalis. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang 

diterapkan oleh OPD dalam pencegahan Fraud;  

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompetensi ASN dalam pencegahan Fraud 

pada OPD; dan 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh pemberian penghargaan (Reward) terhadap 

Kinerja ASN dalam Pencegahan Fraud. 

4. Untuk Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi 

aparatur dan pemberian penghargaan secara simultan terhadap pencegahan 

fraud? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti  

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui fakta penyebab 

terjadinya fraud di pemerintah daerah. Penelitian ini menambah wawasan 

berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. 

2. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

informasi dalam pencegahan fraud terutama dalam sistem informasi 

akuntansi dan pengendalian internal sebagai salah satu upaya pencegahan 

Fraud pada instansi serta dapat dijadikan sebagai masukan dan arahan 

dalam menentukan kebijakan operasional pemerintah dan mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan 

wawasan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya 

yang membahas topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara 

ringkas rencana dari bagian laporan proposal skripsi yang disusun sebagai berikut:  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori 

pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis 

penelitian dan definisi konsep dan operasional. 

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis 

data dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang 

menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


