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Abstrak 

    This research is based on the findings of the 2016 APBD audit, besides that 

the government sector has the obligation to carry out accountability and public 

services which require that everything must be transparent and open to the 

public. This study aim to explore the perception of employees  in government 

sector case study at urban kelurahan Balikpapan. The population in this study is 

civil servants (PNS) authorized and responsible for engaging in the use of 

budgeted funds, accounting executives, and who in charge and related to the 

financial statements and accountability reports and serve the needs of society in 

urban village institutions. Data collection methods used in this study by 

distributing questionnaires to 168 employees but only 131 questionnaires that 

can be used and can be processed. 

       Data were obtained and processed to analyze using Statistical Package For 

Social Science (SPSS) version 23. Questionnaires were tested by using Validity 

and reliability test then the analysis test included normality test, multicolonierity, 

heteroscedasticity. Test the hypothesis by using multiple linear regression, 

Determination Coefficient test (R2), F statistic test, and T test statistic. The 

results showed that there was an influence of unethical behavior and compliance 

with accounting rules for fraudulent tendencies while the variables that did not 

influence were internal control compliance, organizational ethical culture, 

information asymmetry, fairness of compensation, organizational commitment to 

fraudulent tendencies (fraud. The most variable The  dominant influence on the 

tendency of fraud (fraud) is unethical behavior, and together the influential 

variables are 28.7% so that around 71.3% is influenced by other variables not 

examined in this study. 

 

Keywords: Government Sector, Internal Control Compliance, Unethical 

Behavior, Adherence to Accounting Rules, Organizational ethical culture, 

Information asymmetry, Fairness of Compensation, Organizational Commitment. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini perilaku kecurangan selalu dikaitkan dengan korupsi padahal 

perilaku kecurangan yang terjadi bisa dalam banyak hal. Dan korupsi juga tidak 

melulu soal uang namun bisa juga waktu dan kekuasaan. Begitu pula identik 

adanya kecurangan pada dunia bisnis bukan pada dunia pemerintahan.  Mengapa 

pemerintah terindikasi oleh korupsi padahal sebagai entitas yang non profit dan 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat? Saat melihat data survey yang 

dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 

2016, diketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara 

terkorup se-Asia Pasifik yang disampaikan pada tanggal 30 Maret 2016. Hasil 

survey PERC (8,00) itu menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai 

negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Hal 

yang tak berbeda dengan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch 

(ICW)  menyebutkan sepanjang tahun 2015 ada sebanyak 550 kasus korupsi 

yang masuk tahap penyidikan, disebutkan oleh Staf Divisi Investigasi ICW Wana 

Alamsyah mengatakan total kerugian negara sebesar Rp 31,077 triliun dengan 

sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. 

Disebutkan  Wana menuturkan korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan 

daerah dengan 105 kasus dengan kerugian negara Rp 385,5 miliar dengan jabatan 

yang terbanyak yakni pejabat pegawai pemda/kementrian, disusul direktur dan 

komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala 

desa/lurah dan camat (sumber : www.antaranews.com). Tahun 2014 ICW 

mencatat jumlah kasus korupsi ada 629 kasus dengan total kerugian negara 

sebesar Rp 5,29 triliun, dibanding tahun 2015 jumlah  kasus korupsi menurun  

tetapi total kerugian yang dialami negara semakin meningkat (sumber: 

www.hukumomline.com). Bagaimana ini bisa terjadi ? 

Seperti halnya  snowball korupsi di Indonesia juga tidak nampak di 

permukaan namun sesungguhnya jika digali lebih lanjut seperti gunung es. Itu 

juga pernah terjadi di Balikpapan seperti yang disampaikan dari data 

Balikpapan.prokal.com dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi 

http://www.hukumomline.com/
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sebesar Rp 225 juta yang dilakukan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Balikpapan 

Timur, dengan tindak pidana korupsi kasus pengadaan lahan checkpoint unggas 

yang berada di kawasan Km 24, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara. Ini bisa 

dilihat dari informasi bahwa Agus Khairul Anwar yang saat itu menjabat sebagai 

kasubbag pertanahan di Pemkot Balikpapan, memberikan uang pembebasan 

lahan sesuai dengan harga yang dianggarkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp 

225 juta. Setelah polisi melakukan penyidikan, diketahui pemilik lahan hanya 

menerima ganti rugi lahan senilai Rp 75 juta. Penegak hukum mengendus adanya 

kecurangan dalam pengadaan lahan tersebut. Begitu juga dengan dugaan tindak 

korupsi yang dilakukan oleh sekretaris camat yang terkuak, ada juga kasus 

dugaan korupsi dana bantuan sosial pemkot Balikpapan untuk kelompok tani 

sereh Manggar Balikpapan Timur yang merugikan negara mencapai Rp 181 juta. 

Hal ini terjadi mulai Januari 2014 dan Januari 2015, total dana yang diberikan 

kelompok tani sereh sebesar Rp 239.965.000. dari keluaran dana tersebut terduga 

korupsi berinisial Nr menggunakan uang tersebut Rp 181 juta, uang diduga 

digunakan untuk kepentingan pribadi (sumber: infokorupsi.com). 

Melihat adanya beberapa contoh di atas menimbulkan dugaan korupsi 

yang terjadi di Balikpapan dari berbagai instansi yang belum tercuat baik 

berbagai SKPD maupun non SKPD seperti hanya kelurahan. Padahal kita 

mengetahui bersama bahwa sebagai instansi yang beriteraksi dengan masyarakat 

memungkinkan sekali untuk terjadi pungutan liar dan dan dugaan suap dari 

masyarakat itu sendiri agar urusan yang diproses segera selesai. Hal ini 

menunjukkan bahwa ternyata korupsi tidak hanya memandang instansi mana saja 

namun juga sesuai dengan teori yang ada, seperti teori Fraud Triangle yang 

dijabarkan Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2007 :207) mengatakan bahwa 

korupsi juga disebabkan karena adanya 3 faktor, yaitu tekanan (Pressure), 

peluang (Opportunity), dan rasionalisasi (Rationalization). Teori inilah yang 

digunakan dalam penentuan variabel pada penelitian ini. Variabel yang 

digunakan merupakan proksi dari unsur -unsur Fraud Triangle, yang terdiri dari 
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tekanan (Pressure), peluang (Opportunity), dan rasionalisasi (Rationalization). 

Di mana dalam penelitian tersebut Cressey melakukan wawancara sebanyak 20 

pelaku kecurangan yang menjadi tahanan atas tindakan kecurangan berupa 

penggelapan.  

Tak berbeda yang disampaikan oleh  Wahyudi dan Sopanah, 2005, 

pengendalian internal yang lemah, asimetri informasi (Wilopo, 2008), dan 

kepatuhan terhadap pengendalian internal yang rendah (Thoyyibatun, 2009). 

Pada penelitian ini peneliti memproksikan adanya peluang terjadinya fraud 

dengan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap pengendalian internal 

dan asimetri informasi dimana hal tersebut bisa berpengaruh terhadap fraud di 

sektor pemerintahan. Di sisi lain disebutkan AICPA di dalam Wilopo (2006), 

adanya suatu sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah 

penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap 

kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan 

tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pengendalian internal juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum-hukum 

dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu pengendalian internal juga 

merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus 

ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi. (IAI, 2001:319). 

 Dijelaskan bahwa suatu organisasi yang memiliki sistem pengendalian 

internal yang lemah, cenderung akan meningkatkan peluang terjadinya 

kecurangan di dalam organisasi tersebut. Seperti halnya dijelaskan oleh Rae and 

Subramaniam (2008) mengatakan bahwa kualitas pengendalian internal 

bertindak sebagai suatu ukuran kuasa untuk peluang terjadinya kecurangan 

karena tindakan pengendalian internal yang berkualitas akan memperkecil 

frekuensi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sistem pengendalian 

internal saja tidak cukup jika tidak ada kepatuhan di dalamnya. Jika suatu 

pengendalian internal dilaksanakan secara efektif, nilai-nilai etika akan 

diintegrasikan dengan perilaku anggota organisasi sehingga munculnya perilaku 

yang tidak diinginkan (tidak etis) dapat ditekan. (Thoyyibatun, 2009). 
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 Di pihak lain asimetris informasi merupakan keadaan dimana pihak 

dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingakan pihak 

luar perusahaan (stakeholder). Ini berarti  jika terjadi kesenjangan informasi 

antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi 

pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Sehingga dijelaskan dalam 

penelitian ini, opportunity dalam teori fraud triangle diproksikan dengan persepsi 

mengenai penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, dan asimetri 

informasi. 

 Sedangkan di rasionalisasi (rationalization) adalah pertimbangan 

perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi 

karyawan atau penalaran moral yang lain. Menurut Lou et al (2009) rasionalisasi 

ini diproksikan dengan adanya kesenjangan integritas manajemen dan hubungan 

yang tidak baik antara manajer dan auditor. Tak berbeda yang disampaikan oleh 

Rae and Subramaniam (2008) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, 

karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-

peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima. Pada 

penelitian ini penulis memproksikan rasionalisasi dengan budaya etis organisasi 

dan komitmen organisasi. 

Menurut Robbins & Judge (2007) dalam Kurniawan (2011) 

mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu 

memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Semakin tinggi komitmen 

pegawai terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan 

hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, 

jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka 

pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya 

tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri.  Di pihak lain disebutkan 

Robbins (2006) budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. 
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Untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan diperlukan budaya 

organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk 

berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sehingga, 

semakin kuat budaya etis organisasi, semakin sedikit kecurangan yang mungkin 

akan dilakukan oleh karyawan. Jadi, dalam penelitian ini, rasionalisasi 

(rationalization) diproksikan dengan persepsi mengenai komitmen organisasi 

dan budaya etis organisasi.  

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan (fraud). Penelitian yang dilakukan oleh Wilopo 

(2006) menunjukkan bahwa pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, 

asimetri informasi akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap 

perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, sementara 

kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan 

kecenderungan kecurangan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pristiyanti (2012) melakukan 

penelitian pada pemerintah kota dan kabupaten Semarang. Hasilnya 

menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan, sementara sistem pengendalian internal, 

kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian Kusumastuti (2012) 

menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, 

dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi.  

Penelitian ini dilakuan dengan menggali  partisipasi para pegawai di 

instansi  kelurahan Se-Kota Balikpapan, mengenai bagaimana kecenderungan 

terjadinya fraud di sektor pemerintah dan faktor–faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor ini mengacu kepada adanya sistem dan perilaku individu yang 

terdiri dari kepatuhan penegakan peraturan, perilaku tidak etis, asimetri 

informasi, ketaatan aturan akuntansi, keadilan kompensasi, budaya etis 

organisasi dan komitmen organisasi. Pemilihan dari obyek dari penelitian ini 
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adalah kelurahan  di lingkungan kota Balikpapan. Dan  alasan penelitian 

dilakukan dikarenakan  Balikpapan beberapa tahun ini memperoleh opini  Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada hasil audit APBD 2016 lalu, bukan 

tampah cela, mengingat terdapat delapan temuan yang harus ditindak lanjuti 

Pemkot Balikpapan diantaranya adalah pertama, empat wajib pokok hotel kurang 

bayar pokok pajak senilai Rp 3.018.031.807 dan sanksi administrasi berupa 

bunga senilai Rp 351.889.007 serta kenaikan pajak senilai Rp 1.012.042.115, 

belum ditetapkan. Kedua, tiga wajib pajak hiburan dan satu pajak insidental 

kurang bayar pokok pajak senilai Rp 1.012.042.115 dan sanksi administrasi 

berupa bunga senilai Rp 189.387.597 serta kenaikan pajak senilai Rp 99.466.875, 

belum ditetapkan. Ketiga, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang 

sudah dipungut    namun belum di setorkan ke bendahara penerima senilai senilai 

Rp 322.879.000. Keempat, kerjasama pengelolaan aset daerah melaui BOT 

belum dilaksanakan evaluasi harga kontribusi sebesar Rp 220.500.000 dan 

adanya tunggakan kontribusi per Oktober 2016 minimal sebesar Rp 871.416.885, 

serta adanya  kurang kontribusi parkir minimal sebesar Rp 202.946.398. Kelima, 

realisasi belanja Dinas Pasar TA 2016 sebesar Rp 154.188.663 dan sisa kas tunai 

sebesar Rp 50.550.000,  yang telah di salahgunakan bendahara Dinas Pasar. 

Keenam, realisasi belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan sebesar Rp 357.765.660, 

digunakan untuk kepentingan pribadi oleh bendahara BPMPPKB. Balikpapan 

juga masih  banyaknya isu mengenai dugaan korupsi yang kasusnya sampai 

sekarang masih mengambang.  

Alasan lain adalah sektor pemerintahan dikarenakan sektor pemerintahan 

yang bisa juga disebut entitas yang melakukan pelayanan dengan tidak 

mengutamakan keuntungan atau nonprofit dan bersifat akuntabilitas serta publik 

yang mengharuskan segala sesuatu harus transparan dan terbuka terhadap 

konsumen/masyarakat. Peneliti melakukan penelitian di sektor pemerintahan 

khususnya di kelurahan, karena kelurahan merupakan garda terdepan yang 
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dimiliki instansi pemerintahan dalam hal melayani segala urusan masyarakat, 

dari kelurahan ini kita bisa melihat apakah suatu kecurangan dapat terjadi di 

instansi ini, karena apabila aparatur sipil negara melakukan suatu kecurangan 

dalam instansi kelurahan dimana instansi ini tidak menutup kemungkinan akan 

melakukan hal yang sama di kemudian hari dengan dinasdengan tingkat yang 

lebih tinggi. Karena suatu kecurangan berawal dari hal kecil dan perilaku dari 

tiap individu  yang menjadi suatu kebiasaan dan akan terbawa terus menerus 

hingga nanti.  Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dengan ini tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pengendalian internal terhadap 

kecenderungan kecurangan (faud).  

2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud).  

3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud).  

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud). 

5. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud).  

6. Untuk mengetahui pengaruh keadilan kompensasi terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud).  

7. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud).  

8. Untuk mengetahui secara bersama-sama variabel  X yang berpengaruh 

kecenderungan kecurangan (fraud).  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis untuk berbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian 

ini, yakni: 

1. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi  masukan yang berarti bagi 

penelitian berikutnya sebagai pengembangan  teori-teori dalam 

perkembangan akuntansi sektor publik. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai masukan kebijakan 

para pimpinan khususnya di kelurahan sebagai bentuk pencegahan perilaku 

kecurangan di sektor pemerintahan.  

 

KERANGKA TEORI 

Balikpapan salah satu kota terbesar di Kalimantan Timur selain 

Samarinda. Ini yang secara administratif peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 38 tahun 1996 kota Balikpapan terdiri dari 5 kecamatan dan 27 

kelurahan namun kemudian tahun 2012 adanya perubahan peraturan daerah kota 

Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan atau penambahan 27 

kelurahan dalam wilayah kota Balikpapan dan nomor 8 tahun 2012.  Pada  

peraturan daerah kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 2 Kelurahan 

dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi 

pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan daerah kota Balikpapan 

Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 11 lurah mempunyai tugas pokok:  

(1).Menyelengarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan.  

(2). Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. 

(3). Memperhatikan prinsip dan peningkatan akuntabilitas. 

(4). Disertai sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. 

Kemudian Lurah mempunyai fungsi pada pasal 12 yaitu: 

(a). pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
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(b). pemberdayaan masyarakat; 

(c). pelayanan masyarakat; 

(d). penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

(e). pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

(f). pembinaan lembaga kemasyarakatan.  

       Dalam pasal 13 peraturan daerah kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 

2006 susunan organisasi kelurahan sebagai berikut:  

(1). Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan 

(2).  Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi 

sebanyak-banyaknya empat seksi, serta jabatan fungsional apabila 

diperlukan. 

(3). Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung 

jawab kepada lurah. 

(4). Perangkat kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat 

oleh sekretaris daerah kota atas usul camat. 

Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yakni corruptus atau 

corruption, yang berarti kerasukan atau keboborokan, perbuatan yang bejat, 

perbuatan tidak jujur, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta kata-kata 

yang menghina atau memfitnah (Andrea, Fockema, 2005). Selanjutnya disebut 

corruption yang berasal dari kata corruimpere, ada yang mengatakan bahwa 

korupsi, berasal dari kata corrupteia yang dalam bahasa latin seperti bribery atau 

seducer, yakni bermakna memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut 

berbuat untuk keuntungan pemberi, semenntara seduction berarti sesuatu yang 

menarik agar seseorang tersebut menyeleweng (Kristiana, Yudi, 2006). 

Sedangkan dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh 

Poerwadarminta (1976) bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Hal yang hampir 

serupa disampaikan oleh Chalmers, Davis, M (1977) yang menyebutkan bahwa 

korupsi penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan 

yang menyangkut bidang kepentingan umum, dimana manipulasi dan keputusan 

mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan 
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sebagai perbuatan korupsi, dengan contoh memberikan hadiah bagi pelayan 

negara, ongkos administrasi, pemberian hadian-hadiah untuk sanak keluarga, 

dimana pengaruh kedudukan sosial atau apa saja yang merugikan kepentingan 

dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang disampaikan Association of 

Certified Fraud Examinations (ACFE) dalam Pramudita (2013), fraud 

dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu, Kecurangan Laporan Keuangan 

(Financial Statement Fraud), Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation), 

dan Korupsi (Corruption). Korupsi adalah fraud yang sering terjadi di sektor 

pemerintahan. 

  Dijelaskan oleh Arens (2008:430-432) dalam Shintadevi (2015) 

menjelaskan bahwa kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang 

sengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak 

lain. Dua jenis kecurangan akuntansi yang utama adalah : 

1. Pelaporan keuangan yang curang, pelaporan keuangan yang curang adalah salah 

saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud 

mampu menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Sebagian besar kasus 

melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Pengabaian 

jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja melebihsajikan laba 

dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban lainnya. 

2. Penyalahgunaan aktiva, penyalahgunaan (misappropriation) aktiva adalah kecurangan 

yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semata, 

jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian 

aktiva perusahaan seringkali mengkhawatirkan manajemen, tanpa memperhatikan 

materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring 

dengan berjalannya waktu. 

 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019 

 
 

12 
 

Pengertian Kepatuhan Pengendalian Internal, menurut PP No. 8 Tahun 

2006 dalam Adelin (2013)  pengendalian internal adalah suatu proses yang 

dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. 

Di pihak lain Boynton dan Johnson (2006) dalam Pradnyani (2014) 

mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan.Aktivitas 

pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan 

dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu 

peraturan atau prosedur yang memastikan bahwa perintah dan tugas sudah 

dijalankan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan, dan kepatuhan 

pengendalian interanal ini memberikan keyakinan dalam ketaatan terhadap 

peraturan yang sudah dibuat dan dijalakan dengan baik untuk mengurangi resiko 

terhadap kecurangan akuntansi di dalam internal. Tiga tujuan pengendalian 

internal menurut Mulyadi (2002) dalam Adelin (2013) yaitu: 

1. Keandalan informasi keuangan Manajer bertanggung jawab atas 

menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditur, dan para pemakaian 

lainnya.  Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum dan 

professional untuk manyakinkan bahwa informasi tersebut disiapkan secara 

wajar.  

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kendali dalam suatu 

organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan 

efesien atas sumber dayanya, mencakup personel untuk mengoptimalkan 

sasaran manajemen 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi, Perusahaan harus mampu meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi operasi perusahaan, dimana kegiatan operasi 

perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan 

yang berlaku. 
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Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma 

sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat 

atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 2006) dalam Mustika, Hastuti, dan 

Heriningsih (2016). Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar 

dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal 

lainnya dalam Shintadevi (2015). Perilaku tidak etis merupakan suatu perilaku 

seseorang yang mencerminkan nilai dan norma dari pribadi seseorang yang ia 

lakukan yang secara umum dapat dikatakan suatu hal yang buruk dan tidak 

dibenarkan apa yang dilakukannya. Dijk (2000:297-305) dalam Thoyibatun 

(2009:4) dalam Shintadevi (2015) menjelaskan Perilaku Tidak Etis adalah 

perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah 

disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena 

mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan (Beu dan Buckley, 2001: 

57-73) dalam Shintadevi (2015). 

a. Faktor Penyebab Perilaku Tidak Etis 

Arens dan Loebbecke (1997:73) dalam Adelin (2013:7)  dalam Shintadevi 

(2015) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mungkin 

menyebabkan orang berperilaku tidak etis yaitu : 

1. Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. 

Perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan 

yang lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan 

kecurangan adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan 

sebagai hal yang wajar dilakukan. Adanya standar etika yang berbeda 

membuat perilaku tidak etis merupakan hal sulit untuk dimengerti. 

2. Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. 

Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang 

berperilaku tidak etis. Tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, 

yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. 

b. Contoh Kasus Kecurangan 
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Kecurangan terjadi biasanya atas perilaku tidak etis dari pelaku banyak 

sekali kasus kecurangan yang jelas didasari dari perilaku tidak etis dari 

pelaku, salah satu contohnya yaitu kasus Malinda yang memalsukan tanda 

tangan nasabah. Malinda memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan 

cara memalsukan tanda tangan para nasabah di formulir transfer. Dengan 

cara memalsukan tanda tangan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah 

merupakan suatu kecurangan dengan perilaku tidak etis yang merugikan 

para nasabah dengan jumlah Rp 5.660.000.000,- 

Pengertian Ketaatan aturan Akuntansi menurut Rahmawati (2012), aturan 

merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi 

dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam 

pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-

aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan 

sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat 

diandalkan.Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan 

informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan 

atau organisasi. Ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai 

berikut Shintadevi (2015) : 

1. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan 

dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan 

keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala 

jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang 

keuangan yang terjadi dan pelaporan keuangan (BUPK UNY, 

2013). 
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Pengertian budaya etis organisasi, menurut Tapeci (2001) dalam Sawitri 

(2011:3), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dan makna bersama. Budaya 

merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota 

organisasi. Budaya organisasi memberi kontribusi yang signifikan terhadap 

pembentukan perilaku etis, karena budaya organisasi merupakan seperangkat 

nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong 

terciptanya perilaku etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong terciptanya 

perilaku yang tidak etis. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya etis organisasi 

adalah sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-samadimiliki oleh 

masing-masing anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja 

dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan 

beretika, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi. 

Budaya Etis Organisasi dan sistem pengendalian internal merupakan 

suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan adanya 

pengendalian organisasi, maka dengan sendirinya sistem yang akan melakukan 

pengawasan guna mencapa visi, misi dan tujuan organisasi. Namun sistem 

pengendalian internal juga tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung 

dengan budaya organisasi yang baik. Dengan adanya budaya eris organisasi yang 

mempengaruhi setiap anggota organisasi dalam bertindak sesuai dengan etika 

bisnis yang berlaku maka pengendalian internal dapat berjalan tanpa hambatan 

yang berarti karena sistem tidak dapat berjalan tanpa campur tangan manusia 

didalamnya. Faktor yang paling penting dalam pengendalian internal adalah 

orang-orang yang dapat menunjang sistem berjalan dengan baik. Ketika sistem 

pengendalian internal melakukan fungsi pengawasan, dan didukung dengan 

pelaksanaan kegiatan orgaisasi yang beretika maka selanjutnya, apabila kondisi 

ini dipertahankan maka terciptalah intern control curture, artinya sistem 

pengendalian internal menjadi bagian dari budaya organisasi. 
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Pengertian asimetri informasi adalah situasi ketika terjadi ketidakselarasan 

informasi antara pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang 

membutuhkan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri 

informasi disebabkan oleh permasalahan keagenan yang terjadi bila prinsipal 

merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. 

Menurut Rahmawati (2006), adanya asimetri informasi antara manajer sebagai 

(agent) dan pemilik (principal) menyebabkan kesenjangan pengetahuan 

keuangan internal perusahaan sehingga pihak manajer bisa melakukan rekayasa 

demi meningkatkan laba untuk mendapat kompensasi atau imbalan dari pemilik. 

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar 

keuntungan bagi diri sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian yang sebesar-

besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan 

kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan manajer 

menginginkan kepentingan diakomodir dengan pemberian kompensasi atau 

bonus yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Bila asimetri 

informasi terjadi, maka kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi 

laporan keuangan akan semakin besar dan manajemen akan menyajikan laporan 

keuangan yang bermanfaat bagi merea, demi motivasi untuk memperoleh 

kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lainnya. 

Pengertian kesesuaian kompensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. 

Kesesuaian juga merupakan suatu keadaan merasa cocok atau pas terhadap 

sesuatu yang kita dapatkan. Kesesuaian disini mengacu pada tingkat kepuasan 

karyawan dalam instansi. Menurut Werther dan Davis (1982) dalam Kadarisman 

(2012:1) kompensasi adalah apa yang seorang karyawan terima sebagai balasan 

dari pekerjaan yang diberikannya baik upah perjam ataupun gaji periodik yang 

didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Kompensasi yang diberikan 

organisasi ada yang berbentuk uang, namun ada yang tidak berbentuk uang. 

Kompensasi yang berwujud upah pada umumnya berbentuk uang, sehingga 

kemungkinan nilai riilnya naik turun. Kompensasi yang diterimakan kepada 
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karyawan cenderung untuk menentukan standar hidup serta kedudukan sosial 

dimasyarakat. Pentingnya kompensasi bagi karyawan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku dan kinerjanya. Untuk menarik orang supaya masuk bekerja 

pada organisasi/perusahaan tertentu, untuk mengusahakan karyawan datang dan 

pulang bekerja tepat waktu, memotivasi karyawan supaya bekerja lebih giat, 

disiplin dan mengembangkan kompetensinya, maka organisasi/perusahaan perlu 

memberikan imbalan (reward) pada karyawan yang telah mengorbankan waktu, 

tenaga, kemampuan dan keterampilan sehingga karyawan merasa puas karena 

usahanya tersebut dihargai (Khadarisman, 2012:1-3). Dengan demikian 

kesesuaian kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan karyawan atas apa yang 

diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara 

periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan dengan 

adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan 

meminimalisasikan tindakan kecurangan akuntansi di dalam instansi. 

Pengertian komitmen organisasi menurut Oktaviani (2012) komitmen 

organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap 

organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain 

semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut. Mathis (2011) komitmen 

organisasi adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap 

tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organsiasi 

tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap 

mental individu berkaitan dengan tingkat keloyalannya terhadap organisasi 

tempat individu tersebut bekerja. 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kecurangan (fraud), antara 

lain Anik (2013) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: 

Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan variabel 

peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan 

distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi dan budaya etis organisasi. 
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Menggunakan metode analisis full model Structural Equation Modelling (SEM) 

dengan alat analisis smartPLS 2.0. dan hasil penelitiannya menunjukkan 

penegakan peraturan, keepektifan pengendalian internal, keadilan distributif, 

keadilan procedural, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif 

tehadap kecenderungan kecurangan dan budaya etis organisasi tidak terdapat 

pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Relevansinya dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi fraud dalam 

perspektif fraud triangle. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada 

variabel penelitian, objek penelitian, dan metode analisisnya. 

Dhermawati (2013) melakukan penelitian Persepsi Pegawai Dinas Se-

Kabupaten Batang tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan 

(Fraud). Penelitian ini menggunakan variabel penegakan hukum/peraturan, 

keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, 

keadilan prosedural, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi.   

Menggunakan metode analisis full model Structural Equation Modelling (SEM) 

dengan alat analisis smartPLS 2.0. hasil penelitiannya menunjukkan penegakan 

peraturan, keepektifan pengendalian internal, keadilan distributif, komitmen 

organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan-kecurangan sedangkan 

asimetri informasi berpengaruh positif tehadap kecenderungan kecurangan dan 

keadilan prosedural tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. 

Relevansi terhadap penelitian ini adalah mempunyai persamaan menggunakan 

sampel staf bagian keuangan, menggunakan variabel perilaku tidak etis dan 

sistem kompensasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada metode analisis 

datanya, pada penelitian ini menggunakan metode analisis SPSS. 

Thoyibatun (2009) dalam penelitiannya pada pejabat pengguna anggaran, 

pelaksana akuntansi, dan penyusunan laporan akuntabilitas di beberapa 

universitas. Menggunakan variabel unethical behavior, internal control 

compliance dan compensation system dengan menggunakan metode analisis 

multiple regresi. Menghasilkan internal control compliance berpengaruh negatif 

terhadap unethical behavior dan tendency of accounting fraud. Compensation 
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system tidak berpengaruh terhadap unethical behavior. Compensation system 

berpengaruh positif terhadap tendency of accounting fraud. Relevansinya dengan 

penelitian ini mempunyai persamaan variabel. Sedangkan perbedaannya adalah 

pada metode analisis datanya. 

Lou et al (2009) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi 

fraud pada laporan keuangan Taiwan Stock Exchange (TSE) dan Taiwan Over 

the Counter Market (OTC). Variabel yang digunakan adalah analyst’s forecast 

error, debt ratio, directors’ and supervisors’ stock pledged ratio, percentage of 

sales related party transaction, number of historical restatements dan number of 

auditor switch. Metode analisisnya menggunakan simple logistic. Menunjukkan 

hasil fraudulent financial reporting, analyst’s forecast error, debt ratio, 

directors’ and supervisors’ stock pledged ratio, percentage of sales related party 

transaction berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Number 

of historical restatements dan number of auditor switch berpengaruh negatif 

terhadap fraudulent financial reporting. Relevansi dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. 

Perbedaannya dengan penelitian ini ada pada variabel, sampel, dan metode 

analisis datanya.  

Wilopo (2006) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada 

perusahaan publik dan BUMN. Penelitian ini juga menggunakan variabel yang 

berkaitan dengan keefektifan pengendalian internal, yaitu sistem pengendalian 

internal dan kepatuhan pengendalian internal, akan tetapi instrumen yang 

digunakan dan alat analisisnya berbeda. Menyatakan bahwa keefektifan 

pengendalian internal, ketaatan akuntansi, dan moralitas manajemen berpengaruh 

negatif terhadap kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Asimetri informasi 

berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. 

Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dan 

perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan 
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akuntansi. Dari penelitian tersebut relevansi dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan fraud. Perbedaan pada 

penelitian ini, akan menguji dengan variabel yang berbeda. Objek penelitian 

berbeda dengan penelitian tersebut, yaitu pada sektor pemerintahan. 

Sulistyowati (2007) melakukan penelitian Tentang Pengaruh Kepuasan 

Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah 

Tentang Tindak Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini ternyata membuktikan adanya pengaruh kepuasan 

gaji dan kultur organisasi secara bersama-sama terhadap persepsi aparatur 

pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Dalam penelitian ini kepuasan gaji 

berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak 

korupsi. Penelitian ini sama-sama dilakukan dengan menggali persepsi aparatur 

pemerintah daerah, namun yang membedakan penelitian kali ini dengan 

sebelumnya adalah penelitian kali ini dilakukan di Kabupaten Batang, sedangkan 

penelitian sebelumnya dilakukan di DIY. Perbedaan lain dalam penelitian ini 

dengan sebelumnya adalah jumlah variabel yang digunakan dan alat analisis 

yang digunakan berbeda. 

Wilopo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh Pengendalian 

Internal Birokrasi Pemerintah Serta Perilaku Tidak Etis Dari Birokrasi Terhadap 

Kecurangan Akuntansi di Badan Pengawas Keuangan (BPK). Data responden 

yang digunakan pada penelitian ini adalah para pejabat auditor yang bekerja 

sebagai pengawas dan pemeriksa pada Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

Menunjukkan hasil pengendalian internal dan perilaku tidak etis berpengaruh 

terhadap kecurangan akuntansi. Dari penelitian tersebut relevansi dengan 

penelitian ini adalah mempunyai persamaan pada objek penelitaian yang akan 

diteliti yaitu pada sektor pemerintahan, metode yang digunakan penelitian ini 

menggunakan data primer dalam bentuk kuisioner. Perbedaan pada penelitian ini 

yaitu dalam penelitian tersebut menggali persepsi auditor pemerintahan, 

sedangkan penelitian ini menggali persepsi auditee pemerintahan yaitu instansi 

yang diaudit untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fraud 

di sektor pemerintahan. 
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Puspasari dan Suwardi (2008) meneliti persepsi mahasiswa pascasarjana 

dan magister ekonomi pembangunan Universitas Gajah Mada tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kecurangan dengan menggunakan variabel moralitas 

individu dan pengendalian internal. Metode analisisnya menggunakan regresi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa moralitas individu dan pengendalian internal 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Relevansi pada penelitian 

ini meneliti persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. 

Bedanya pada penelitian ini menggali persepsi dari pegawai dinas di Kabupaten 

Batang. 

Rahmawati dan Soetikno (2012) dalam penelitiannya tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kecurangan dengan menggali persepsi pegawai di 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dengan 

variabel keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas 

manajemen, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi. Metode analisisnya 

dengan Partial Least Square (PLS). Hasilnya menunjukkan bahwa keefektifan 

pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. 

Kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen, ketaatan aturan akuntansi, dan 

asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Relevansi 

terhadap penelitian ini adalah mempunyai persamaan dibeberapa variabel 

penelitiannya serta alat analisisnya yaitu menggunakan Partial Least Square 

(PLS). 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang persepsi pengaruh 

penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimateri 

informasi, kesesuaian kompansasi, keadilan procedural, budaya etis manajemen, 

dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan 

Kabupaten Batang. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini 

adalah penelitian dari Pristiyanti (2012) meneliti mengenai “Persepsi pegawai 

Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi fraud di 

Sektor Pemerintahan”. Studi pada 172 pegawai dinas di Semarang. Hasil 
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penelitian ini kepatuhan pengendalian internal, sistem pengendalian internal, 

budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

fraud yang terjadi di sektor pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan Pristiyanti adalah dimana penelitian ini menggunakan 

variabel yang terdiri dari; kepatuhan pengendalian internal, perilaku tidak etis, 

dan ketaatan aturan akuntansi, tanpa menggunakan variabel yang lainnya. Dan 

melakukan ditempat penelitian yang berbeda, pada penelitian ini studi 

empirisnya ialah seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan. Persamaannya 

terletak pada kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan. Dari penjelasan 

diatas maka peneliti memaparkan paradgima hipotesis sebagai berikut : 

H1 :Kepatuhan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap terjadinya               

kecurangan di sektor pemerintahan 

H2 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan di 

sektor pemerintahan 

H3 : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap terjadinya 

kecurangan di sektor pemerintahan.  

H4 :Budaya etis berpengaruh positif terhadap terjadinya               kecurangan di 

sektor pemerintahan 

H5 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan di 

sektor pemerintahan 

H6 :Keadilan kompensasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan di 

sektor pemerintahan.  

H7: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, dimana penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan 

terjadinya kecurangan (fraud) di sektor pemerintah yakni di kelurahan di 

Balikpapan. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai negri sipil (PNS) yang 

bekerja di seluruh kelurahan Balikpapan yang berwenang dan bertanggungjawab 

untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan, pelaksana akuntansi, 

dan yang bertugas dan berkaitan dengan laporan keuangan dan laporan 

penanggungjawaban di kelurahan  kota Balikpapan. Teknik untuk pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana dalam penelitian 

ini mengambil sampel seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan yang berjumlah 

tiga puluh empat kelurahan, dikarenakan dalam setiap kelurahan tidak banyak 

PNS yang berwenang di dalam penganggaran atau keuangan dan tidak banyak 

juga jumlah PNS yang bekerja disuatu kelurahan. 

Jumlah populasi dalam peneliti ini adalah 168 aparatur sipil negara, yang 

diuji validitas dan realiabitas terdahulu sebanyak 30 kuesioner dan yang 

disebarkan sebanyak 138 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali dengan baik 

sebanyak  131 kuesioner, yang bisa diolah dengan sejumlah ini adalah jumlah 

sampel dari penelitian yang akan dianalisis. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang 

bersangkutan, penyebaran kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan 

cara memberikan pernyataan/pertanyaan kepada responden dengan memberikan 

respon atas daftar pernyataan/pertanyaan tersebut (Husein umar, 2011:49 dalam 

Shintadevi (2015). Dalam penelitian ini data penelitian berupa kuesioner yang 

artinya data primer dan data sekunder berupa dokumentansi pendukung. Begitu 

pula penyebaran kuesioner yang disebarkan berupa pernyataan dengan ini 

disertai surat permohonan izin dari Kesatuan Bangsa dan Politik 

(KESBANGPOL) dan pengantar dari perguruan tinggi peneliti (STIE MADANI) 
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beserta penjelasan mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam 

kuesioner juga disertai petunjuk pengisian agar memudahkan responden dalam 

memberikan jawaban secara lengkap. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu sebagai berikut : 

A. Variabel Dependen 

1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y) 

Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan untuk melakukan segala 

sesuatu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak 

dibenarkan seperti; memanipulasi, menipu, tidak jujur, korupsi, salah saji atas 

laporan keuangan dan penyalahgunaan aset, kecurangan juga bisa terjadi 

dengan memakai kekuasaan atau jabatan seseorang. 

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur terjadinya kecurangan akuntasi 

terdiri dari dua puluh empat pertanyaan yang mengacu pada SPAP, PSAK dan 

penelitian terdahulu milik (Tuankota, 2007) yang disesuaikan dengan variabel 

penelitian. Indikator yang digunakan adalah kecenderungan untuk melakukan 

perubahan pencatatan beserta dokumen pendukungnya, melakukan pemalsuan 

dokumen, melakukan penyajian yang salah, menghilangkan suatu 

informasi/transaksi/peristiwa yang terjadi, menaikan anggaran tanpa disertai 

dokumen dan bukti yang jelas, pendapatan fiktif. 

 

B. Variabel Independen 

1. Kepatuhan Pengendalian Internal (X1) 

2. Perilaku Tidak Etis (X2) 

3. Ketaatan Aturan Akuntansi (X3) 

4. Budaya Etis Organisasi (X4) 

5. Asimetri Informasi (X5) 

6. Keadilan Kompensasi (X6) 

7. Komitmen Organisasi (X7) 
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 Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pengendalian internal, perilaku 

tidak etis dan ketaatan aturan akuntansi terhadap terjadinya kecurangan di sektor 

pemerintahan kota Balikpapan, ada beberapa teknik statistik yang dapat 

digunakan untuk menganalisis data tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda.Persamaan regresi berganda 

dimana terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen 

(Santoso, 2015:352). Untuk menguji hipotesis memakai uji asumsi klasik yang 

terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroksedasitisitas, uji 

normalitas, dan uji linearitas. Di dukung dengan uji realibilitas yang bertujuan 

mengukur suatu kuesioner indikator dari variabel, dan memakai uji validitidas 

dimana untuk melihat sah atau valid apa tidaknya suatu kuesioner. 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas 

dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor 

(VIF)  kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance) (Ghazali, 2013:103). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukan adanya multikolonieritas adalah tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10.   (Ghazali, 2013:104). Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jka 

terjadi korelasi , maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghazali, 2013:107).  

Uji auotokorelasi dengan lagrange multiplier (LM) test terutama digunakan 

untuk sample besar diatas 100 observasi. Uji ini akan menghasilkan statistic 

Breusch-Godfer (BG). Pengujian BG dilakukan dengan meregress variabel 

pengganggu (residual) ut menggunakan autogresive model dengan orde p : 
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Ut = 𝜌1t-1 + 𝜌2Ut-2 + ……….. + 𝜌pUt-p + 𝜀𝑡 

       Dengan hipotesis nol (H0) adalah 𝜌1 =  𝜌2 = ………..𝜌𝑝 = 0, dimana 

koefisien autogresive secara simultan sama dengan nol, menunjukan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, jika (n – p)* R² 

atau C² hitung lebih besar dari C² tabel, kita dapat menolak hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ( Ghozali, 

2013:109-110). 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan lain ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghazali, 

2013:134). 

Uji glesjer mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen dengan persamaan regresi (Ghazali, 2013:137). :  

|Ut| =  𝛼 +  𝛽Xt + vt 

Jika variabel independen signifiksn secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka indikasi terjadi Heteroksedastisitas. Hasil tampilan 

output SPSS dengan jelas menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel  

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen 

nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya iatas 

tingkat kepercayaan 5%.Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya Heteroskedasitisitas (Ghazali, 2013:138).  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghazali, 

2013:154).Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis 

dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung 

dengan rumus (Ghazali, 2013:156):  

Zskewness =
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

√6/𝑁
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Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus : 

Zkurtosis = 
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

√24/𝑁
 

 

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai z hitung ˃ tabel, maka distribusi 

tidak normal. Misalkan nilai Z hitung ˃2,58 menunjukan penolakan asumsi 

normalitas pada tingkat signifikansi 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05 

nilai Z tabel = 1.96 (Ghazali, 2013:157). 

Realibilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghazali, 2013:47).Pengukuran reliabilitas memakai cara One Shot 

atau oengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan/pernyataan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

realibilitas dengan uji  statistik Cronbrach Alpha (𝛼). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha >

0.70 (Nunnally, 1994) dalam (Ghazali, 2013:48). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.uji signifikan dapat dilakukan lewat uji t dengan prosedur:  

t= 
𝑟

√1−𝑟2

𝑁−2
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji asumsi klasik 

a. Analisis Grafik 

 

 

 

Pada gambar diatas histogram dengan memiliki bentuk kurva yang 

cenderung melenceng ke sebelah kanan sehingga dapat dijelaskan bahwa  

data tersebut dikatakan normal karena tepat berada disebelah kanan. Selain 

itu dapat pula dilakukan melalui uji grafik normal probability p-p plot 

sebagai berikut : 



Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintah (Studi 

Empiris Kelurahan Balikpapan); (Mardatillah)  

 

 

 

29 
 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar dengan mengikuti 

garis diagonal sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi . 

 

b. Analisis Statistik Kolmogorov Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

N 121 121 121 121 121 121 121 121 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 
71.545

5 

13.710

7 

44.008

3 

33.057

9 

38.495

9 

20.049

6 

43.578

5 

38.2479 

Std. 

Deviation 

5.4098

7 

4.2000

8 

3.6821

5 

2.4128

0 

3.9011

2 

1.8657

0 

4.0409

4 

9.11343 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .103 .152 .144 .240 .102 .271 .111 .125 

Positive .103 .152 .112 .240 .102 .271 .111 .125 

Negative -.048 -.112 -.144 -.114 -.096 -.192 -.072 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.132 1.676 1.584 2.637 1.122 2.980 1.225 1.379 

Asymp. Sig. (2-tailed) .154 .007 .013 .000 .161 .000 .099 .044 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Diperkuat dengan analisis statistik dapat dilihat variabel yang dipakai 

dalam penelitian ini menurut Uji Kolmogorov Smirnov bahwa nilai asymp.sig. 

(2-tailed) dari variabel X1, X5, X7 dan Y lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dijelaskan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan nilai asymp.sig. (2-tailed) 

dari variabel X2, X3, X4, dan X6 lebih kecil dari 0,05 sehingga data tidak 

berdistribusi normal. 

 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 .794 1.259 

X2 .791 1.264 

X3 .964 1.038 

X4 .761 1.314 

X5 .613 1.631 

X6 .731 1.368 

X7 .598 1.673 

 

Selanjutnya uji multikolinearitas, dimana nilai yang umumnya dipakai 

untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10  atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10. Pada tabel diatas bahwa nilai tolerance masing-

masing variabel diatas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10 sehingga dapat 

dijelaskan bahwa diantara variabel tidak terjadi multikolonieritas dalam model 

regresi. 

Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas yang terdiri atas : 

a. Analisis Grafik 

Dari grafik scatterplot diatas bahwa titik-titik cukup menyebar secara 

acak diatas angka 0  pada sumbu Y. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak 
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terjadinya heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk memprediksi 

kecurangan akuntansi terhadap variabel yang dipakai. 

 

 

b. Analisis Statistik dengan Uji Glejser 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -11.380 11.140  -1.022 .309   

X1 .107 .092 .120 1.161 .248 .794 1.259 

X2 .082 .119 .072 .688 .493 .791 1.264 

X3 .007 .123 .005 .057 .955 .964 1.038 

X4 -.037 .212 -.019 -.176 .861 .761 1.314 

X5 .042 .146 .034 .291 .771 .613 1.631 

X6 .113 .279 .044 .404 .687 .731 1.368 

X7 .121 .143 .101 .848 .398 .598 1.673 

a. Dependent Variabel: RES2 
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Dilihat dari nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh seluruh variabel 

independen menunjukan bahwa tidak ada variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen atau dengan kata lain bahwa nilai signifikansinya diatas 

0,05 yang berarti model regresi ini tidak mengandung heteroksedastisitas. 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .574a .329 .287 7.69271 1.577 

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X3, X4, X1, X6, X5 

b. Dependent Variabel: Y 

 

Berikutnya uji autokorelasi, dimana prasyarat yang harus terpenuhi yaitu 

tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Motode pengujian yang sering 

digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan 

sebagai berikut (Sujianto, 2009:80): 

a. 1,65< DW < 2,35 maka tidak ada autokorelasi. 

b. 1,21< DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka tidak dapat 

disimpulkan. 

c. DW < 1,21 atau DW ˃ 2,79 maka terjadi autokorelasi. 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hitung durbin-watson adalah  

sebesar 1,577. Maka berdasarkan ketentuan diatas, 1,21 < 1,577 < 1,65, sehingga 

dapat diartikan model regresi. 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .574a .329 .287 7.69271 1.577 

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X3, X4, X1, X6, X5 

b. Dependent Variabel: Y 
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Berikutnya adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan uji 

koefisien korelasi (R) seperti tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,574  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang sedang antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .574a .329 .287 7.69271 1.577 

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X3, X4, X1, X6, X5 

b. Dependent Variabel: Y 

 

Selanjutnya uji koefisien determinasi (R²) berdasarkan tabel di atas nilai 

koefisien determinasi (R2) ditunjukkan oleh nilai adjusted R Square sebesar 

0,287 hal ini berarti bahwa variasi dari variabel independen atau persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 28,7 % terhadap variabel 

dependen, sedangkan sisanya sebesar 71,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 3279.479 7 468.497 7.917 .000b 

Residual 6687.083 113 59.178   

Total 9966.562 120    

a. Dependent Variabel: Y 

b. Predictors: (Constant), X7, X2, X3, X4, X1, X6, X5 
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Berikutnya uji F (uji simultan) seperti yang dilihat dari uji anova diatas 

dapat dilihat nilai F  sebesar 7,917 dengan signifikan 0,000 yang jauh lebih kecil  

dari 0,05 maka model regresi ini dapat dikatakan bahwa variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. 

 

 

Berikutnya adalah uji parsial (uji t) dari hasil output diatas dapat dilihat 

variabel independen yang dimasukan ke dalam model regresi dapat dijelaskan 

bahwa variabel X1, X4, X5, X6 dan X7 tidak signifikan karena nilai sig. lebih 

besar dari 0,05. Untuk variabel X2 dinyatakan signifikan terhadap variabel 

dependennya (Y) dengan nilai sig. = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan 

variabel X3 dengan nilai sig. = 0,025  lebih kecil dari 0,05, dapat dijelaskan 

terjadi hubungan signifikan yang negatif antara variabel independen X3 terhadap 

variabel dependennya (Y). 

Pada pembahasan ini ditemukan dari hasil pengujian hipotesis ditemukan 

bahwa kepatuhan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan akuntansi yang berada di instansi kelurahan dengan didapatkannya 

nilai t hitung signifikan sebesar 0.710 dimana nilai tersebut  lebih besar dari 0,05. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 36.493 17.551  2.079 .040   

X1 -.054 .146 -.032 -.373 .710 .794 1.259 

X2 1.045 .188 .482 5.562 .000 .791 1.264 

X3 -.442 .194 -.179 -2.276 .025 .964 1.038 

X4 -.052 .334 -.014 -.155 .877 .761 1.314 

X5 -.006 .230 -.003 -.028 .978 .613 1.631 

X6 .703 .440 .144 1.596 .113 .731 1.368 

X7 -.031 .225 -.014 -.140 .889 .598 1.673 

a. Dependent Variabel: Y 
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Dengan demikian H1ditolak  atau tidak  benar adanya bahwa kepatuhan 

pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, dapat 

disimpulkan bahwa kepatuhan pengendalian internal tidak dapat menimbulkan 

atau tidak dapat menyebabkan terjadinya kecurangan di sektor pemerintah 

khususnya di instansi kelurahan kota Balikpapan. Hal ini berarti di dalam instansi 

semakin tinggi kepatuhan para aparatur sipil negara yang bekerja di instansi 

kelurahan terhadap sistem pengendalian internalnya maka akan semakin rendah 

tingkat kecurangan yang akan terjadi di dalam instansi. Hal ini  berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang memiliki hasil  yakni 

kepatuhan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan di 

sektor pemerintahan, dan Pristiyanti berpendapat bahwa “Tanpa adanya 

kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern maka sistem tersebut tidak akan 

berguna secara efektif, khususnya dalam pencegahan fraud. Maka diperlukan 

suatu partisipasi dari pegawai atau karyawan serta pihak manajemen atau atasan 

dalam mematuhi sistem pengendalian intern yang ada, untuk menjamin 

keefektifan pengendalian internal.” 

Berikutnya adalah perilaku tidak etis terhadap kecurangan menunjukkan 

bahwa perilaku tidak etis berpengaruh signifikan dan positif terhadap terjadinya 

kecurangan dengan nilai signifikan yang didapat yakni sebesar 0,000 dimana 

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien positif sebesar 5,562. 

Dengan demikian H2 diterima yang mengatakan bahwa perilaku tidak etis 

berpengaruh positif terhadap kecurangan, semakin tinggi perilaku tidak etis pada 

instansi maka semkain tinggi juga kecurangan yang akan terjadi pada instansi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Faisal (2013) dan penelitian Wilopo (2006) 

yang menyatakan bahwa “semakin rendah perilaku tidak etis yang dilakukan oleh 

pegawai dalam suatu instansi maka semakin rendah pula kecenderungan 

kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan moralitas 

merupakan suatu hal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang 

individu. Moralitas yang buruk akan membuat individu cenderung berperilaku 
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tidak etis”. Dalam suatu instansi lingkungan kerja, tekanan, dan perilaku atasan 

juga dapat menimbulkan tindakan yang tidak baik dari ASN yang mereka 

lakukan atau mereka terapkan yang akan dapat  mempengaruhi terjadinya 

kecurangan di suatu instansi. 

 Selanjutnya ketaatan aturan akuntansi  berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kecurangan akuntansi dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,025 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -

2,276.  Dengan demikian H3 diterima  yang menyatakan bahwa ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Apabila semakin 

taat kita pada aturan akuntansi yang sudah ditentukan dalam menyediakan 

pelaporan keuangan atau dalam laporan pertangungjawaban maka semakin 

rendah tingkat kecurangan yang akan terjadi. Hasil penelitian ini  sejalan dengan 

penelitian Adelin (2015) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi 

berpengaruh signifikan negatif  terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi, 

dan hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Wilopo (2006) yang 

menyatakan ketaatan aturan akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan dan 

negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi, artinya semakin 

manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Dapat dilihat bahwa penerapan 

ketaatan aturan akuntansi pada peraturan pemerintah berpengaruh negatif 

terhadap terjadinya kecurangan di instansi pemerintah, secara tidak langsung 

ketaatan aturan akuntansi memberikan gambaran bahwa laporan yang dibuat 

sudah taat dan mengikuti ketentuan yang sudah dibuat sehingga berpengaruh 

negatif terhadap kecurangan akuntansi. 

KESIMPULAN  

Dari tujuan penelitian dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Bahwa tidak adanya pengaruh kepatuhan pengendalian internal 

terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)  
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b. Bahwa adanya pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud)  

c. Bahwa adanya pengaruh negatif ketaatan aturan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)  

d. Bahwa tidak adanya pengaruh budaya etis organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)  

e. Bahwa tidak adanya pengaruh asimetri informasi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)  

f. Bahwa tidak adanya pengaruh keadilan kompensasi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)  

g. Bahwa tidak adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)  

h. Bahwa secara bersama-sama variabel  X yang berpengaruh 

kecenderungan kecurangan (fraud) sebesar 28,7% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

 

SARAN 

Melihat hasil penelitian diatas maka peneliti menyarankan bahwa : 

a. Pihak akademis 

     Agar menggali lebih mendalam aspek fraud dengan menggunakan 

metodelogi dan pradigma yang berbeda. Begitu juga tidak hanya di 

lakukan di kelurahan namun juga di aspek pemerintahan yang banyak 

kasusnya seperti DPRD, kepolisian dan instansi pemerintahan yang lain 

b. Pihak pimpinan 

Agar memenuhi aturan dan taat atas aturan yang telah ditetapkan. 

Memberikan teladan dan kepemimpinan dengan memberikan contoh 

kepada bawahan juga bergaya hidup sederhana dan fokus pada kebutuhan 

hidup bukan pada tuntutan hidup. Untuk pemerintah khususnya pimpinan 

kelurahan, inspektorat,atau lembaga serta organisasi dalam mencegah 
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terjadinya kecurangan bisa denghan cara melakukan sidak secara rutin 

tanpa ditentukan jadwal dan tanpa sepengetahuan para aparatur, bila perlu 

bisa dengan cara menyamar untuk berpura-pura menjadi orang biasa yang 

mengurus keperluan agar dapat bisa melihat secara langsung para 

pegawai dalam  melayani masyarakat dan bisa menilai apakah sesuai visi 

misi yang ada di intansi tersebut dengan keadaan  yang sebenarnya.  

Pemerintah juga bisa mengimplementasikan aturan dengan 

disesuaikannya pada karakteristik para pegawai yang ada dalam instansi, 

karena disetiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda dalam 

menyusun pelaporan keuangan serta pelaporan pertanggungjawaban kecil 

kemungkinan peluang mereka dalam melakukan  kecurangan tidak dapat 

terjadi. Pemerintah  juga harus membuat kebijakan atau bahkan membuat 

sanksi-sanksi yang lebih berat, seperti sanksi sosial, moral dengan 

menyesuaikan norma-norma yang ada di Indonesia untuk para pelaku 

kecurangan agar mereka lebih jera dengan  apa yang sudah mereka 

perbuat  yang sudah merugikan  negara 
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