
 

 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Landasan Teori 

a. Konsep Fraud 

Association of Certified FraudExaminer (ACFE) menjelaskan 

mengenai fraud dalam Fraud Examiners Manual 2006: 

“Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take 

deliberate and unfair advantage of another person or group of 

person it included any mean, such cheats another”. 

Definisi yang menarik dikemukakan oleh seorang fraudster Barry 

Minkow : “Fraud adalah penyamaran suatu kenyataan dengan suatu 

kebohongan  atau sesuatu yang tidak lebih dari kulit kebenaran yang diisi 

dengan suatu kebohongan (nothing more than the skin of a truth stuffed 

with a lie)”.   

b. Konsep Korupsi 

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau 

corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, 

corruption atau corrupt, bahasa Belanda coruptie. Secara harfiah istilah 

tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidak-jujuran. 

Istilah corruption dalam Black’s Law Disctionary didefinisikan:  

(Henry Campbell Black; 1979 : 311.) 
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“The act of doing something with an intent to give some 

advantage inconsistent with official duty and rigths of others ; 

a fiduciary’s or official’s use of station or office to procure 

some benefit either personally or for someone else, contrary to 

the rights of others”. 

Juniadi Suwartojo (1997) menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah 

laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma 

yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan 

atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan 

penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada 

kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, 

penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa 

lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau  golongannya sehingga 

langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan 

negara/masyarakat. 

Persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi dibuat 

oleh Klitgaard sebagai berikut: 

C = M + D - A 

C  Corruption (korupsi) 

M  Monopoly (monopoli) 

D  Discretion (diskresi/keleluasaan) 

A  Accountability (akuntabilitas) 

Dari persamaan tersebut korupsi disamakan dengan monopoli 

ditambah dengan diskresi dan dikurangi dengan akuntabilitas. Hal ini 
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dapat diterjemahkan bahwa korupsi dapat dipastikan terjadi apabila 

seseorang memiliki kekuasaan yang mutlak untuk membuat keputusan 

tetapi tidak diimbangi dengan akuntabilitas. 

c. Penyebab Fraud 

Dr. Donald Cressey, seorang ahli fraud terkemuka mengembangkan 

teori yang menjelaskan penyebab orang melakukan fraud yang dikenal 

dengan Fraud Triangle Theory.  

Gambar 2.1 Fraud Traiangle Theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraud Triangle Theory digambarkan dengan segitiga dengan sudut-

sudutnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan 

fraud yaitu: 

1) Motive 

Motive (motif) adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif 

adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi 

FRAUD 

Opportunity 
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dan sering  menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. 

Motif orang melakukan fraud yang paling sering ditemui adalah terkait 

keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan 

hutang. 

2) Opportunity 

Opprtunity (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung 

dalam melaksanakan suatu fraud.  Jumlah kesempatan yang dimiliki 

oleh seseorang untuk melaksanakan fraud biasanya ditentukan oleh 

posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset 

dan catatan. Fraud yang disebabkan oleh kesempatan menandakan 

bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk. 

3) Rationalization 

Rationalization (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau 

anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada 

motif dan kesempatan untuk melakukan fraud, pelaku fraud yakin 

bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan 

oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah. 

Dr. Donald Cressey menyimpulkan bahwa kecenderungan fraud 

terjadi  bila seluruh 3 elemen ada secara bersama-sama yakni  motif, 

kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling 

berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud. 
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d. Strategi Pencegahan Fraud 

Pemberantasan fraud dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, 

preventif, dan represif. Agar operasi organisasi berjalan sesuai dengan 

tujuannya, pimpinan organisasi harus melakukan pencegahan dan 

pendeteksian atas fraud. 

Pencegahan fraud merupakan upaya terintegrasi yang dapat 

menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya fraud sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Upaya pencegahan fraud menitikberatkan pada: 

1) Memperhatikan kebutuhan pegawai agar setidaknya motif dari 

pegawai untuk melakukan fraud karena kebutuhannya belum terpenuhi 

dapat dieliminasi; 

2) Memperkecil kesempatan untuk berbuat fraud yaitu dengan 

pengendalian internal yang baik; 

3) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran rasionaliasi atas 

fraud yang dilakukan. 

Salah satu sistem yang dapat diterapkan pada suatu instansi 

pemerintah dalam mencegah fraud adalah Fraud Control Plan (FCP). 

e. Fraud Control Plan 

Fraud Control Plan (FCP) merupakan pengendalian yang dirancang 

secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan 

pengungkapan kejadian yang berindikasi fraud.  
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Mengingat bahwa fraud adalah suatu masalah yang sifatnya 

tersembunyi, maka mekanisme tersebut ditandai dengan adanya atribut-

atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari 

sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi masing-masing organisasi. Atribut-atribut yang 

merupakan penjabaran dari lima bagian dari kerangka berfikir FCP adalah 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Kebijakan anti fraud 

Kebijakan anti fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi 

pernyataan sikap organisasi terhadap fraud. Strategi anti fraud 

merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudjkan 

dalam sistem pengendalian fraud (BPKP, 2008). 

Kebijakan anti fraud bisa mengarahkan organisasi dalam 

melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya 

ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan 

melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari  

strategi yang bersifat integral dalam pengendalian fraud (Ciptaningsih,  

2012). 

2) Struktur pertanggungjawaban 

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai 

sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Di 

sektor publik atau instansi pemerintah, penciptaan struktur 

pertanggungjawaban dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan dan 
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setiap bagian yang ada pada instansi tersebut. Tujuannya adalah 

mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan 

meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. 

Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pernyataan dari organisasi 

pemerintah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (zero 

tolerance) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi. Pernyataan 

sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam 

menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah 

korupsi (Soepardi, 2010). 

3) Penilaian risiko fraud 

Pengkajian ini dimaksudkan untuk  memberikan gambaran terkini 

pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada area 

atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau 

kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam 

memanfaatkan sumber daya. 

 Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti 

dengan penilaian resiko fraud untuk memetakan bidang-bidang yang 

rentan terhadap fraud.  Penilaian risiko fraud harus dilaksanakan 

secara sistematis dan berulang (systematic and recurring basis), 

melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan 

skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud 

untuk memitigasi risiko fraud (Purba, 2015). 
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4) Kepedulian pegawai 

Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami 

pengertian fraud, perbedaaan perbuatan fraud dan bukan fraud, 

permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai 

kejadian (berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan 

upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pegawai 

terhadap fraud, misalnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai fraud 

kepada pegawai (BPKP, 2008). 

5) Kepedulian pelanggan dan masyarakat 

Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan  

stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktek-

praktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu 

organisasi (BPKP, 2008). Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan 

organisasi. 

6) Sistem pelaporan kejadian fraud 

Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur  yang paling 

efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan 

dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada 

umumnya (BPKP, 2008). 

7) Perlindungan pelapor 

Pimpinan organisasi membuat komitmen yang jelas dan tidak 

memihak untuk mendukung, serta melindungi semua upaya dalam 
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kaitannya dengan pengidentifikasian fraud didalam organisasi yang 

dikelola (BPKP, 2008). 

8) Pengungkapan kepada pihak eksternal 

Pimpinan organisasi perlu memahami bahwa untuk kasus-kasus 

fraud  tertentu yang terjadi di lingkungan organisasinya dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang diluar organisasinya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan (BPKP, 2008). 

9) Prosedur investigasi 

Pimpinan organisasi menetapkan prosedur investigasi  yang 

menjamin  bahwa  fraud yang terdeteksi harus ditangani dan 

diinvestigasi secara sistematis dan profesional (BPKP, 2008). Prosedur 

investigasi tidak hanya merupakan langkah represif dalam penindakan 

kasus korupsi, namun juga langkah preventif bagi individu lain di 

organisasi tersebut 

10) Standar perilaku dan disiplin 

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan 

ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar 

standar perilaku dan disiplin (BPKP, 2008). Dengan adanya standar 

perilaku dan disiplin beserta dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, 

hal ini dapat dapat membuat setiap individu berpikir dua kali untuk 

melakukan praktik korupsi.  
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Penerapan FCP pada sebuah organisasi tidak semudah membalikkan 

telapak tangan melainkan melalui beberapa tahapan yang 

berkesinambungan sebagai berikut: 

a. Sosialisasi FCP 

b. Diagnostic Assessment FCP 

c. Bimbingan Teknis FCP 

d. Evaluasi atas Implementasi FCP 

e. Tindak Lanjut dan Monitoring  

2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang mengangkat isu tentang FCP dan potensi fraud 

antara lain: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

Pengarang 

dan 

Tahun 

Publikasi 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

Hermiyetti 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Penerapan 

Pengendaian 

Internal Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Pengadaan Barang 

Lingkungan 
Pengendalian, 
Penilaian Risiko, 
Kegiatan 
Pengendalian, 
Informasi dan 
komunikasi, 
pemantauan, 
pencegahan fraud 
pengadaan barang 

 Terdapat pengaruh dari 
Lingkungan Pengendalian, 
Penilaian Risiko, Kegiatan 
Pengendalian, Informasi dan 
komunikasi, pemantauan terhadap 
pencegahan fraud pengadaan 
barang 
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Pengarang 

dan 

Tahun 

Publikasi 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

Rusman 
Soleman 
(2013) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Pengendalian 

Internal, Good 

Corporate 

Governance, dan 

Pencegahan 

Fraud 

1. Pengendalian Internal 

berpengaruh positif terhadap 

Good Corporate Governance  

2. Good Corporate Governance 

berpengaruh positif terhadap 

Pencegahan Fraud 

3. Pengendalian Internal 

berpengaruh positif terhadap 

Pencegahan Fraud 

Farid Firman 
(2013) 

Pengaruh 
Pendidikan dan 
Pelatihan serta 
Kompetensi 
terhadap 
Implementasi SPIP 
Guna Pencegahan 
Fraud 

Pendidikan dan 
Pelatihan, 
Kompetensi, 
SPIP, dan 
Pencegahan 
Fraud 

1. Pendidikan dan Pelatihan 
berpengaruh positif terhadap 
Kompetensi  

2. Pendidikan dan Pelatihan tidak 
memiliki pengaruh terhadap 
SPIP  

3. Kompetensi berpengaruh 
positif  terhadap SPIP  

4. SPIP berpengaruh positif 
terhadap Pencegahan Fraud 

5. Pendidikan dan Pelatihan tidak 
memiliki pengaruh terhadap 
Pencegahan Fraud 

6. Kompetensi tidak memiliki 
pengaruh terhadap Pencegahan 
Fraud 

Adhi 

Bagus 

Nugroho 

(2016) 

Analisis Program 

Anti Korupsi dan 

Potensi Korupsi 

Studi pada BMT 

Bina Ummat 

Sejahtera 

Program Anti 
Korupsi, Potensi 
Korupsi 
 

1. Program anti korupsi telah 
cukup memadai 

2. Potensi korupsi tergolong tinggi 
3. Terdapat hubungan antara 

program anti korupsi dengan 
potensi korupsi 
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B. Pengembangan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Variabel Penelitian 

 

 

2. Pengembangan Hipotesis 

Semua organisasi memiliki risiko fraud. Kecurangan merupakan sebuah 

konsep hukum yang luas dan auditor tidak bisa menentukan secara hukum apakah 

kecurangan tersebut terjadi atau tidak  (American Institute of Certified Public 

Accountants, 2002). 

  

Kunci untuk mendeteksi korupsi adalah penerapan model penangkalan 

multisegi (organization-wide model of deterrence).  Model ini mengandalkan 
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keterlibatan penangkalan korupsi pada setiap level dan fungsi pada organisasi 

(BPKP, 2006). Model ini meliputi tiga komponen yang saling berinteraksi yang 

dirancang untuk memaksimalkan kesempatan organisasi dalam mendeteksi fraud, 

yaitu:  

a. Pengendalian keuangan (Financial control).  

b. Sistem non keuangan (Non financial systems).  

c. Pengawasan dan perilaku manajemen (Management oversight and  

behaviour).  

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa efektivitas FCP dalam sebuah 

organisasi sangat penting untuk meminimalkan potensi korupsi. 

Penelitian oleh Hermiyetti (2010), Rusman Soleman (2013), dan Farid 

Firman (2013), masing-masing memiliki hasil yang serupa yaitu pengendalian 

internal/SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. 

Nugroho (2016) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara program 

anti korupsi dengan potensi korupsi di BMT Bina Ummat Sejahtera menjelaskan 

bahwa hasil analisis korelasi pearson bernilai 0,439 yang menunjukkan antara 

program anti korupsi dengan potensi korupsi memiliki hubungan yang cukup. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah implementasi FCP dan potensi fraud di BBPTUHPT Baturraden 

memiliki hubungan yang cukup kuat. 
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