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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kecurangan merupakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja, ketidak 

benaran dalam melaporkan aktiva perusahaan, atau memanipulasi data keuangan 

bagi kalangan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Menurut PSAKNo. 99 

tahun 2002 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan untuk 

menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek 

audit.Kecurangan didefinisikan sebagai ketidakjujuran, dalam terminologi fraud 

lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan 

konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, fraud 

pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan 

wewenang (Pusdiklatwas BPKP, 2008). 

 Kecurangan hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di 

negara berkembang maupun di negara maju.Kecurangan di Indonesia juga 

berkembang dengan sangat cepat dan meluas. Dalam pemerintahan tindak 

kecurangan juga banyak terjadi, mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan 

daerah tidak lepas dari praktik kecurangan. Kecurangan yang terjadi di instansi 

pemerintahan seringkali berkaitan dengan praktik korupsi dan kolusi. Ada 

beberapa faktor risiko yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan 

seperti korupsidalam pengadaan barang/jasa di sektor publik yaitu ketidakstabilan 

politik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, lemahnya monitoring dan audit 

dari pekerjaan dan jasa pemerintah, rendahnya tingkat professionalisme birokrasi, 
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dan pemisahan yang lemah antara masyarakat sipil dan politik (Del Monte dan 

Papagni, 2007; Kolstad dan Wiig,  2009; Subedi, 2005). 

Dalam menghadapi korupsi yang semakin meluas, saat ini yang diperlukan  

pemerintah yaitu adanya upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada 

pengadaan barang/jasa untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengadaan 

barang dan jasa oleh instansi pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting 

dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di 

Indonesia. Dilihat dari berbagai prespektif, kemajuan Indonesia tidak dapat 

terlepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa (Oktaviani, 2017). 

Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa 

yaitu perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadan barang dan jasa 

dengancara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap 

masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan 

keterbukaan dan transparansi.Solusi untuk menciptakan pengadaan barang dan 

jasa yang transparan dan akuntabel, pemerintah melalui lembaga kebijakan 

pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa 

menggunakan elektronik atau e-procurement (Faisol, 2014).  

 Menurut Pepres No 4 tahun 2015 mendefinisikan bahwa (e-procurement) 

adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

E-procurement merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah untuk 

meminimalisir terjadinya kecurangan dan kebocoran anggaran. E-procurement 
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merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet 

sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Brandon, 2007).  

 Penerapan e-procurement yang telah dilakukan di Indonesia belum 

berjalan dengan baik, karena data media massa yang menjelaskan pada bulan juli 

2014, masih terjadi kecurangan yaitu beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan pengadaan 

barang/jasa (123 kasus). Pemberlakuan lelang elektronik ternyata belum 

sepenuhnya dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam 

pengadaan barang dan jasa.  

 Kabupaten Kudus merupakan salah satu pemerintah daerah yang 

menerapkan e-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Sebagai 

organisasi publik pemerintah Kabupaten Kudus memliki fungsi untuk 

memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan publik yang salah satunya 

melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pada tahun 2004 kasus korupsi 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Mantan Bupati 

Kudus MT senilai  Rp 21,8 milliar. JPU menyatakan perbuatan terdakwa 

menyebabkan kerugian keuangan Negara senilai Rp 2,8 milliar yang dilakukan 

oleh mantan staf ahli Gubernur Jateng dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan. JPU menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 80/2003 tentang Mekanisme Pengadaan 

Barang dan Jasa. Keppres tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa yang 

dananya bersumber dari APBD atau APBN dengan nilai lebih dari Rp 50 juta, 

harus melalui tahap pelelangan terlebih dahulu. Terdakwa tidak melakukan 
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pelelangan, tetapi menunjuk langsung CV Gani And Son sebagai pelaksana 

pekerjaan (regional.kompas.com). 

 Pengadaan menjadi salah satu kasus terbesar tindak pidana korupsi dalam 

sektor keuangan publik. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dianggap 

menjadi sumber utama kebocoran anggaran, dimana penggunaan sistem 

kovensional memungkinkan korupsi dan kolusi yang mengakibatkan kemerosotan  

besar dalam pelayanan jasa publik. Melihat hal tersebut, kiranya memang 

diperlukan suatu penelitian mendalam terkait dengan faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh, sehingga kecurangan pada kegiatan pengadaan barang/jasa 

pemerintah mampu ditekan (Oktaviani, 2017). 

 Berdasarkan kasus dan fenomena yang terjadi, maka diterbitkan berupa 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa 

instansi pemerintah yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 

2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah, sejauh ini e-procurement adalah sistem paling baik 

untuk meminimalisir terjadinya fraud (Oktaviani, 2017). 

 Belloli (2006) berpendapat bahwa auditor internal berperan penting untuk 

memastikan bahwa organisasi mempunyai pengendalian internal yang efektif 

dalam mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi fraud. Fungsi internal audit 

memiliki peranan signifikan dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan. 
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 Menurut laporan Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses 

(2002) menyatakan bahwa aktivitas internal auditor dapat menekan 35% 

terjadinya fraud. Oleh karena itu Pemerintah juga membutuhkan peran audit 

internal terhadap pendeteksian dan pencegahan fraud yang dapat dilakukan oleh 

pegawai maupun manajemen, mengingat kasus kecurangan pada sektor publik 

adalah kejadian yang luar biasa. Auditor internal diharapkan dapat membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan teratur 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian resiko, 

pengendalian, dan proses governance (The IIA, 2008). 

 Penelitian sebelumnya oleh Oktaviani (2017) tentang pengaruh penerapan 

e-procurement terhadap pencegahan dan pendeteksi fraud di sektor publik, Hasil 

penelitian Oktaviani adalah (1) tahap perencanaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pencegahan fraud, (2) tahap pembentukan panitia berpengaruh 

negatif terhadap pencegahan fraud,(3) tahap prakualifikasi berpengaruh negatif 

terhadap pencegahan fraud, (4) tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh 

positif terhadap pencegahan fraud, (5) tahap evaluasi penawaran berpengaruh 

negatif terhadap pencegahan fraud, (6) tahap pengumuman berpengaruh negatif 

terhadap pencegahan fraud, (7) tahap sangahan berpengaruh negatif terhadap 

pencegahan fraud, (8) tahap perencanaan berpengaruh negatif terhadap 

pendeteksian fraud, (9) tahap pembentukan panitia berpengaruh negatif terhadap 

pendeteksian fraud, (10) tahap prakualifikasi berpengaruh negatif terhadap 

pendeteksian fraud, (11) tahap dokumen penyusunan lelang berpengaruh negatif 

terhadap pendeteksian fraud, (12) tahap evaluasi penawaran berpengaruh negatif 
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terhadap pendeteksian fraud, (13) tahap pengumuman berpengaruh negatif 

terhadap pendeteksian fraud, (14) tahap sanggahan berpengaruh positif terhadap 

pedeteksian fraud. 

 Penelitian oleh Ardiani dan Witjaksono (2014) dalam menganalisis 

pengaruh audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan fraud. Hasil 

penelitian ini adalah auditor internal berpengaruh terhadap pendeteksian dan 

pencegahan fraud di PT. KTM yakni dengan aktif dalam mengontrol dan 

mengawasi apa yang sedang berjalan di perusahaan.  

 Penelitian menurut Nursain (2014) dalam menganalisis peranan audit 

internal dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Hasil penelitian ini adalah 

peranan audit internal berpengaruh positif dalam medeteksi dan mencegah fraud. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Oktaviani (2017). Adapun perbedaan  

penelitian ini dengan penelitian Oktaviani (2017) yaitu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviani (2017) menggunakansatu variabel independen yaitue-

procurement, sementara pada penelitian ini menambahkan variabel independen 

yaitu audit internal. Alasan penambahan audit internal adalah untuk mengontrol 

dan mengevaluasi informasi yang dihasilkan oleh manajemen organisasi, sehingga 

penelitian ini ada 2 variabel independen yaitu penerapan e-procurement dan audit 

internal. Perbedaan lainnya yaitu pada obyek penelitian dalam penelitian 

Oktaviani (2017) menggunakan obyek penelitian di SKPD Kota Padang 

Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan pada 

penelitian ini mengunakan obyek penelitian di Organisasi Perangkat Daerah  

Kabupaten Kudus. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud menyusun skripsi 

dengan judul “PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT DAN AUDIT 

INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSI FRAUD DI 

SEKTOR PUBLIK (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kudus)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, maka yang menjadi ruang lingkup 

dari penelitian ini meliputi : 

1. Obyek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

diKabupaten Kudus.  

2. Variabel independen (X) dalam penelitian yaitu penerapan e-procurement: 

tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap 

penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap sanggahan 

(X1) dan audit internal (X2), sedangkan variabel dependennya (Y) yaitu 

pencegahan fraud (Y1) dan pendeteksi fraud (Y2). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah e-procurement pada tahap perencanaan berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud di sektor publik? 
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2. Apakah e-procurement pada tahap pembentukan panitia berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud di sektor publik? 

3. Apakah e-procurement pada tahap prakualifikasi berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud di sektor publik? 

4. Apakah e-procurement pada tahap penyusunan dokumen lelang 

bepengaruh terhadap pencegahan fraud di sektor publik? 

5. Apakah e-procurement pada tahap evaluasi penawaran berpengaruh 

terhadap pencegahan frauddi sektor publik? 

6. Apakah e-procurement pada tahap pengumuman lelang berpengaruh 

terhadap pencegahan frauddi sektor publik? 

7. Apakah e-procurement pada tahap sanggahan berpengaruh terhadap 

pencegahan frauddi sektor publik? 

8. Apakah e-procurement pada tahap perencanaan berpengaruh terhadap 

pendeteksian frauddi sektor publik? 

9. Apakah e-procurement pada tahap pembentukan panitia berpengaruh 

terhadap pendeteksian fraud di sektor publik? 

10. Apakah e-procurement pada tahap prakualifikasi berpengaruh terhadap 

pendeteksian fraud di sektor publik? 

11. Apakah e-procurement pada tahap penyususnan dokumen lelang 

berpengaruh terhadap pendeteksian fraud di sektor publik? 

12. Apakah e-procurement pada tahap evaluasi penawaran berpengaruh 

terhadap pendeteksian frauddi sektor publik? 
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13. Apakah e-procurement pada tahap pengumuman lelang berpengaruh 

terhadap pendeteksian frauddi sektor publik? 

14. Apakah e-procurement pada tahap sanggahan berpengaruh terhadap 

pendeteksian fraud di sektor publik? 

15. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud di sektor 

publik? 

16. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pendeteksian fraud di sektor 

publik? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui pengaruh tahap perencanaanterhadap pencegahan fraud 

di sektor publik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tahap pembentukan panitia terhadap 

pencegahan fraud di sektor publik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tahap prakualifikasi terhadap pencegahan 

fraud di sektor publik. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tahap penyusunan dokumen lelang terhadap 

pencegahan fraud di sektor publik. 

5. Untuk mengetahui pengaruh tahap evaluasi penawaran terhadap 

pencegahan fraud di sektor publik. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh tahap pengumuman lelang terhadap 

pencegahan fraud di sektor publik. 

7. Untuk mengetahui pengaruh tahap sanggahan terhadap pencegahanfraud 

di sektor publik. 

8. Untuk mengetahui pengaruh tahap perencanaan terhadap pendeteksian 

fraud di sektor publik. 

9. Untuk mengetahui pengaruh tahap pembentukan panitia terhadap 

pendeteksian fraud di sektor publik. 

10. Untuk mengetahui pengaruh tahap prakualifikasi terhadap pendeteksian 

fraud di sektor publik. 

11. Untuk mengetahui pengaruh tahap penyusunan dokumen lelang terhadap 

pendeteksian fraud di sektor publik. 

12. Untuk mengetahui pengaruh tahap evaluasi penawaran terhadap 

pendeteksian fraud di sektor publik. 

13. Untuk mengetahui pengaruh tahap pengumuman lelang terhadap 

pendeteksian fraud di sektor publik. 

14. Untuk mengetahui pengaruh tahap sanggahan terhadap pendeteksian fraud 

di sektor publik. 

15. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud di 

sektor publik. 

16. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pendeteksian fraud di 

sektor publik. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Keguaanpenelitian yang dilakukan dari penelitian ini yaitu: 

1) Bagi Pihak Akademis 

Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih 

lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah 

pengetahuan mereka seperti halnya peneliti. 

2) Bagi Auditor Internal 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta pemahaman 

mengenai pengaruh penerapan e-procurement dan audit internal terhadap 

pencegahan dan pendeteksi fraud. 

3) Bagi Organisasi Perangkat Daerah 

Untuk memahami apakah penerapan e-procurement dan audit 

internal di instansi pemerintah berjalan dengan baik, sehingga dapat 

mengetahui letak kecurangan-kecurangan dan bisa lebih waspada terhadap 

tindakan kecurangan. 

4) Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengadan barang dan 

jasa menggunakan elektronik. 


