
 
 

i 
 

 

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN.  

(PERSEPSI PEGAWAI PADA DINAS SE-KOTA SALATIGA) 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Pada Universitas Negeri Semarang 
 

 

Oleh 

ADITYA PRAMUDITA 

NIM. 7250408037 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

  



 
 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi pada: 

. 

Hari   : Selasa   

Tanggal   : 26 Februari 2013 

 

 

 

 

Pembimbing I         Pembimbing II 

 

 

 

 

 

 Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si   Drs. Fachrurrozie, M.Si 

NIP. 195004161975011011 NIP. 196206231989011001 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Ketua Jurusan Akuntansi 

 

 

 

 

 

Drs. Fachrurrozie, M.Si. 

NIP. 196206231989011001 

 

 

  



 
 

iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 5 Maret 2013 

       Penguji 

 

 

                                        

                                 Nanik Sri Utaminingsih, SE., M.Si, Akt 

 

                     NIP. 197112052006042001 

 

Anggota I             Anggota II 

 

 

 

 

 

Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si                Drs. Fachrurrozie, M.Si. 

  NIP. 195004161975011011             NIP. 196206231989011001 

 

 

Mengetahui, 

 

Dekan Fakultas Ekonomi  

 

 

 

 

 

Dr. S. Martono, M.Si. 

NIP. 196603081989011001 

 

 



 
 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul “Faktor- 

Faktor Yang  Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan. (Persepsi 

Pegawai Pada Dinas-Dinas Kota Salatiga)” benar-benar hasil karya saya sendiri, 

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang 

terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari hasil karya 

tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

 

 

Semarang,   Februari 2013 

Yang menyatakan, 

 

 

 Aditya Pramudita 

  



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Hidup itu hanya perlu menentukan pilihan pilihan, dan jangan pernah 

menyesal (Han). 

 

PERSEMBAHAN 

 Tuhan Yang Maha Kuasa 

 Bapak ibu tercinta, motivator terbesar dalam 

hidupku yang tak pernah jemu mendo‟akan dan 

menyayangiku, atas semua pengorbanan dan 

kesabaran mengantarku sampai kini. 

 Sahabat terdekatku , beserta sahabat kontrakan 

avenger 

 Sahabat-sahabatku seperjuangan, adam, rifqi, faisal 

 Sahabat-sahabatku  Akuntansi‟08 kelas A yang tak 

mungkin penulis sebutkan satu-persatu. 

 Almamater, Universitas Negeri Semarang 

 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Faktor- Faktor Yang  Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor 

Pemerintahan (Persepsi Pegawai Pada Dinas-Dinas Kota Salatiga)” dengan baik. 

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis 

menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri 

Semarang, 

2. Dr. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang, 

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, dan sebagai Pembimbing II yang telah 

berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga skripsi ini 

selesai, 

4. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si., sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi 

ini hingga selesai.  



 
 

vii 
 

5. Nanik Sri Utaminingsih, SE., M.Si, Akt selaku Ketua Tim Penguji skripsi 

yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis. 

6. Maylia Pramonosari, SE., M.Si, Akt selaku dosen wali yang telah 

memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai. 

7. Bapak dan Ibu staf pengajar Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang. 

8. Almamater Universitas Negeri Semarang yang telah menjadi dunia akademik 

penulis. 

9. Seluruh responden pegawai instansi pemerintah Kota Salatiga yang bersedia 

meluangkan waktu demi berjalannya penelitian ini. 

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.  

 Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

 

 

Semarang, Maret 2013 

 

                                                                                        Penyusun 

 

 

  



 
 

viii 
 

SARI 

 
Pramudita, Aditya. 2012. “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud 

Di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai Pada Dinas-dinas Kota Salatiga)”. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si, Pembimbing II. Drs. Fachrurrozie, 

M.Si. 

 

Kata Kunci : Fraud, Persepsi, Sektor Pemerintahan 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai pemerintah 

di instansi pemerintahan mengenai kecenderungan terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: (1) Bagaimana 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap fraud di sektor pemerintahan, (2) 

Bagaimana pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap fraud di 

sektor pemerintahan, (3) Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap 

fraud di sektor pemerintahan, (4) Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi 

terhadap fraud di sektor pemerintahan, (5) Bagaimana pengaruh budaya etis 

organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan, (6) Bagaimana pengaruh 

penegakan hukum terhadap fraud di sektor pemerintahan. 

Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 111 pegawai instansi 

pemerintahan di Kota Salatiga. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

convenience sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis full model Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan alat analisis smartPLS. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan 

dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan 

pengendalian internal dengan fraud di sektor pemerintahan, tidak terdapat 

pengaruh antara komitmen organisasi dengan fraud di sektor pemerintahan, 

terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan fraud di sektor 

pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara budaya etis organisasi dengan 

fraud di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum 

dengan fraud di sektor pemerintahan.  

Saran dalam penelitian ini, kepada instansi pemerintah di Kota Salatiga 

yaitu diharapkan dapat memberikan penghargaan yang sesuai bagi pegawai yang 

berprestasi. Diharapkan bagi pemimpin instansi pemerintahan untuk memberikan 

wewenang dan tanggug jawab secara adil. Diharapkan bagi para pegawai instansi 

pemerintahan untuk dapat meningkatkan rasa bangga mereka terhadap organisasi. 

Diharapkan bagi pemimpin instansi pemerintahan untuk dapat memberikan 

kenaikan jabatan secara adil. Diharapkan bagi semua pegawai instansi 

pemerintahan untuk menjalankan nilai-nilai dan aturan etis yang berlaku. 

Diharapkan bagi pemerintahan pusat untuk membuat hukum yang berlaku di tiap 

instansi.  
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ABSTRACT 

Pramudita, Aditya., 2012. Factors that influence the occurrence Fraud In 

Government Sector (The Employee Perception In Salatiga government services). 

Thesis Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Supervisor I. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si, Supervisor II. Drs. 

Fachrurrozie, M.Si.  

Keywords: Fraud, Perception, Government Sector  

This research is used to see the perceptions of government employees in 

government agencies regarding the likelihood of fraud in the government sector 

and the factors that influence it. Based on this background, the problem can be 

formulated as follows: (1) How does the leadership style of the fraud in the 

government sector, (2) How will the effectiveness of the system of internal 

controls over fraud in the government sector, (3) How does the organization's 

commitment to fraud in the sector government, (4) How does the suitability of 

compensation for fraud in the government sector, (5) How does the organization's 

ethical culture to fraud in the government sector, (6) How does law enforcement 

against fraud in the government sector.  

This sample in this research are 111 official servants in department of 

Salatiga.The Sampling technique using convenience sampling. This research uses 

the questionnaries to collect the data. Data analysis in this research using a model 

full analysis Structural Equation Modeling (SEM) with a smart analysis of PLS.  

The results showed that there is a negative effect between leadership styles 

with fraud in the government sector, there is a negative effect of the effectiveness 

of internal controls and fraud in the government sector, there is no influence of the 

organization's commitment to fraud in the government sector, there is a negative 

effect of the appropriateness of compensation by fraud in government sector, 

there is a negative effect between organizational ethical culture with fraud in the 

government sector, there is no effect between law enforcement with fraud in the 

government sector.  

The advice given in this research to government agencies in Salatiga that 

is expected to provide appropriate rewards for employees who excel. Expected for 

leaders of government agencies to provide the authority and responsibility 

tanggug fairly. Expected for employees of government agencies to increase their 

pride to the organization. Expected for leaders of government agencies to provide 

fair promotions. It is expected of all employees of government agencies to carry 

out the values and the ethical rules that apply. Expected for the central 

government to make laws that apply in each agency.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fraud adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan 

dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan 

sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Webster‟s NewDictionary, fraud 

(kecurangan) diartikan sebagai “fraud yang dilakukan secara sengaja yang 

menyebabkan seseorang menyerahkan hak milik atau haknya yang sah menurut hukum”. 

Ditama binbangkum (2008:1) dalam Puspitadewi (2012), fraud merupakan 

kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang 

disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain 

untuk melakukan tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan 

namun dalam beberapa kasus memungkinkan merupakan sebuah kejahatan. 

Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), 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. Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja 

corrumpere yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, 

memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-
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kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam arti modern baru 

terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan 

sebagian pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dapat 

dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah 

negara itu sendiri. 

Menurut data yang diperoleh dari Republika.co.id, berdasarkan IPK 2011 

yang dilakukan oleh Transparancy Internasional (TI), dari 183 negara, Indonesia 

menduduki peringkat 100 dengan skor 3 bersama dengan argentina, Benin, 

Burkina Faso, Madagaskar, Djibouti, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, 

Suriname, Tanzania. Posisi Indonesia saat ini menunjukkan trend positif karena 

ada peningkatan dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 100 dengan skor 

2,8. Menurut perhitungan TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai yang 

terkorup, sedangkan angka 10 adalah yang paling bersih. Berdasar data Komite 

Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa 

Tengah, selama kurun waktu 10 tahun terakhir ada 20 kepala daerah, dua wakil 

kepala daerah, satu mantan gubernur yang terseret korupsi, serta beberapa yang 

lain belum ditetapkan menjadi tersangka. Potensi kerugian negara seluruhnya 

sekitar Rp 187 miliar (Suara Merdeka, 11 Juli 2011). 

Selama periode 1 januari- 30 juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang 

terjadi di level pusat maupun daerah. Tingkat kerugian negaranya pun mencapai 

Rp 1,7 triliun. Untuk perbandingan, tahun 2009 semester I sebanyak 86 kasus 

dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Di wilayah Jawa Tengah, 

tidak satu daerah pun steril dari korupsi. Sebuah contoh kasus di Jawa Tengah, 
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kerugian negara sebesar Rp. 142.672.447.612,00 , dari total jumlah kasus 

sebanyak 102 kasus, menurut data yang berhasi dihimpun terkait dengan kerugian 

negara pada setiap kasus adalah sejumlah 63 kasus (62%) saja. Dari 62% kasus 

tersebut, total kerugian negara adalah Rp. 142.672.447.612,00. Jika total kerugian 

ini kita bagi 63 kasus, maka kerugian rata-rata pada tiap kasus adalah Rp. 

2.282.102.343,00 (hukum.kompasiana.com). 

Banyak hal yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak 

korupsi. Perasaan tidak puas atau ketidakadilan yang diterima dalam suatu 

organisasi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, yang dapat kita 

lihat dari beberapa cuplikan artikel berikut ini. ”Mengapa yang muda malah kini 

doyan korupsi? Perlu kajian mendalam tentunya. Namun beberapa indikatornya 

barangkali karena latar belakang mereka saat diterima sebagai PNS tidaklah murni 

hasil ujian melainkan suap sebagaimana sinyalemen selama ini bahwa untuk 

masuk menjadi PNS mencapai ratusan juta rupiah. Nah, manakala si PNS 

mendapat kedudukan yang “basah”, ia pun berakal panjang untuk mengembalikan 

“modal”  masuk PNS 

Indikator-indikator yang lainnya barangkali ini adalah “pelajaran” yang 

didapatnya dari atasan sekaligus seniornya di tempatnya bekerja. Dimaksudkan 

disini adalah pelajaran “mengolah” dan memberdayakan anggaran yang tersedia. 

Manakala ia mendapat posisi basah, kesempatan ini pun dimanfaatkan – meniru 

bunyi Proklamasi, dalam tempo sesingkat singkatnya. Sebab, jabatan tidak 

langgeng apalagi menyangkut meja basah, cepat berganti personel. Nah, praktik 

korupsi bawahan ini marak karena adanya pembiaran dari atasan. Mengapa 
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dibiarkan? Karena atasan pun terindikasi ikut kecipratan menikmatinya. Atau 

barangkali justru korupsi di tingkat yang lebih tinggi. Setelah tersangkut hukum 

dan merebak di media, biasanya atasan buang badan, menimpakan kepada 

bawahan.”(Sumber : medanbisnisdaily, 14 Maret 2012) 

 Belum lagi rangsangan korupsi oleh karena belum terbangunnya rasa 

malu. Melihat kenyataan belum adanya perbaikan pada sistim hukum yang ada, 

mungkin sebaiknya direnungkan kembali tulisan terakhir almarhum (Prof. Dr. 

Charles Himawan:2002) mengatakan walaupun 98% rakyat Indonesia malu 

karena pengadilan kita dituduh mempraktikkan KKN, tetapi 2 persen rakyat 

Indonesia pemegang kekuasaan riil tidak malu, mustahil citra peradilan dapat 

diperbaiki. Sebaliknya jika yang 2 persen rakyat Indonesia pemegang kekuasaan 

riil untuk merasa malu dan mengambil konsekuensinya, harapan Indonesia 

memiliki peradilan yang mandiri mungkin tidak akan memakan waktu lama. 

(Harry Ponto:2005). Karena itu terjadi pada bangsa Indonesia khususnya yang 

berada dalam lingkaran kekuasaan penampilan muka tembok alias tidak ada rasa 

malu sedikitpun adalah merupakan suatu fenomena. Dapat dilihat dari laporan 

BPK selama pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dalam 3 tahun berturut-

turut, BPK mengeluarkan statement disclaimer hasil audit mereka lakukan. 

Namun tidak ada response penyelesaian dari Eksekutif dianggap itu seperti angin 

lalu. Juga peristiwa yang sama untuk periode 2004, BPK tidak bisa memberi 

penilaian (disclaimer) atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Dalam 

laporan BPK itu ditemukan banyak kelemahan sistim pengendalian internal 
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keuangan, tidak sesuai dengan perundang-undangan dan masalah pada SAL (sisa 

anggaran lebih)(sumber : utira-ibek.ac.id, 23 juli 2011). 

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Sodiki mengatakan 

korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya.Yang membuatnya sulit diberantas 

adalah banyak dilindungi.Pasalnya, di dalam tubuh koruptor tersebut banyak 

pejabat negara yang terlibat, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman 

(Sumber : Koran jakarta, 7 Desember 2011). Bukti tersebut menggambarkan 

korupsi sekarang sudah melekat sebagai budaya, sehingga suatu budaya etis 

organisasi yang lemah sangatlah berpengaruh dalam terjadinya tindak korupsi. 

Bahwa korupsi marak terjadi itu sudah diketahui siapa saja. Tapi, mengapa 

korupsi itu marak terjadi di kalangan pegawai negari? Menurut Ketua Komisi Etik 

KPK, Abdullah Hehamahua, penyebabnya yang paling umum karena gaji mereka 

bukan kecil namun masih dalam taraf tidak manusiawi. Hal itu dikatakan 

Hehamahua ketika menjadi pembicara dalam seminar pajak "No Korupsi" di 

Kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa. Dia menggambarkan, gaji yang 

diterima para pegawai negeri saat ini sangat kecil dan hanya mampu bertahan 

hingga sepuluh hari saja. Akibatnya, banyak pegawai negeri mencari penghasilan 

tambahan dengan cara korupsi, di antaranya meninggikan dana Surat Perintah 

Perjalanan (SPJ), penggelembungan nilai anggaran, dan menambahi tunjangan 

selain gaji pokok. "PNS yang jujur mustahil punya mobil mewah, rumah di 

Pondok Indah dan istri empat," katanya berkelakar dihadapan forum (antara 

news.com). 
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Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2011 

menyebutkan bahwa untuk tahun 2011 saja, nilai kecurangan dari tindak pidana 

korupsi yang berhasil diselamatkan KPK sebesar Rp152,96 triliun. Jumlah 

tersebut terdiri atas penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari 

sektor hulu migas sebesar Rp152,43 triliun dan penyelamatan potensi keuangan 

negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp532,20 

miliar. Menurut KPK, nilai tersebut didapatkan bukanlah dengan penindakan, 

melainkan melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan sinergi dengan 

instansi pemerintah yang terkait, seperti BP Migas, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Hal ini semakin menasbihkan pentingnya upaya pencegahan bersama tindakan-

tindakan represif dalam pemberantasan fraud. Kecurangan secara umum 

merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang 

dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak 

lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai 

tindak pidana atau perbuatan korupsi. 

Masih banyaknya perkara korupsi di Indonesia terjadi bukan hanya karena 

kelemahan penegakan hukum. Pemerintah pun turut andil bertanggung jawab atas 

kegagalan pemberantasan korupsi. "Pemerintah hanya beretorika. Kita 

menanyakan posisi pemerintah ada dimana? Karena komitmen politiknya rendah," 

kata Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) saat 
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dihubungi wartawan, Selasa (14/6/2011). Seperti halnya kasus yang terjadi di kota 

Salatiga, Pemeriksaan terhadap John Manuel Manoppo dimungkinkan dilakukan 

kembali. Hal itu bisa saja terjadi bila penyidik Polres Salatiga merasa kesaksian 

mantan wali kota Salatiga tersebut dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan 

dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dianggap belum cukup (KP2KKN 

Jawa Tengah) dan adanya kasus korupsi dana jalur lingkar salatiga oleh PNS yang 

diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 2,32 M.  Ini menjadi bukti bahwa 

komitmen yang rendah akan menyebabkan terjadinya fraud disektor pemerintah.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Donald Cressey pada 

tahun 1950-an di USA telah memberikan wawasan yang sangat berharga terhadap 

suatu pertanyaan mengapa korupsi/kecurangan terjadi. Hasil penelitian tersebut 

menghasilkan apa yang disebut dengan fraud triangle. 

Cressey melakukan wawancara kepada para pelaku kecurangan yang telah 

menyandang status sebagai narapidana. Salah satu kesimpulan pokok yang 

diperoleh dari wawancara tersebut adalah setiap terjadinya kecurangan 

dipengaruhi oleh tiga hal : (1) adanya tekanan/dorongan (pressure/motivasion); 

(2) rasionalisasi/pembenaran (Rationalization); (3) adanya peluang/kesempatan 

(opportunity). 

Penelitian kali ini menggunakan  teori Fraud Triangle. Teori ini digunakan 

dalam penentuan variabel dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan 

merupakan proksi dari unsur-unsur Fraud Triangle, yang terdiri dari tekanan 

(Pressure), peluang (Opportunity), dan rasionalitas (Rationalization).  
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 Tekanan (Pressure) adalah keinginan karyawan untuk bertindak fraud 

karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal.Pada penelitian ini 

peneliti memproksikan suatu tekanan karena gaya kepemimpinan dan kesesuaian 

kompensasi. Di dalam suatu pemerintahan, gaya kepemimpinan dapat menjadi 

pengaruh terjadinya fraud di pemerintahan tersebut. Menurut Prasetyo (2006), 

gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan 

yang diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. 

Selain itu menurut Flippo (1987), gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan 

sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan 

organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka 

dengan gaya kepemimpinan yang semakin baik, tingkat fraud akan berkurang. 

Menurut Wexley dan Yuki, (2003), adanya ketidakpuasan karena 

kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat 

mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Mencuri uang, peralatan, 

serta persediaan barang. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai yang 

mengalami ketidakpuasan dengan gajinya cenderung mencari penghasilan lain, 

yang dalam hal ini mencari penghasilan lain dengan melakukan korupsi. 

Didukung oleh penelitian Sulistiyowati (2007), kepuasan gaji didasarkan pada ide 

bahwa seseorang akan terpuaskan dengan gajinya, ketika persepsi terhadap gaji 

dan apa yang mereka pikirkan sesuai dengan semestinya. Bagi seorang pegawai, 

gaji merupakan suatu outcome atau reward yang penting. Sehingga dapat 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/kepemimpinan-transformasional-dan.html
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diasumsikan, semakin rendah kepuasan gaji yang diterima, maka semakin tinggi 

tingkat korupsi. 

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya 

disebabkan karena kontrol internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya 

pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud 

triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk 

diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi 

dini terhadap fraud. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem 

pengendalian internal sebagai suatu peluang bagi pemerintahan atas terjadinya 

fraud di sektor pemerintahan. 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal adalah suatu perencanaan yang 

meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan 

yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan 

harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 

mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan. Pengendalian Internal Akuntansi dibuat untuk 

mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan 

perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. 

Rasionalisasi (Rationalization) adalah pertimbangan perilaku kecurangan 

sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran 

moral yang lain. Suatu komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-

sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan 
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itu melakukan berbagai hal (Valentine et al, 2002) termasuk pula sikap karyawan 

dalam melakukan tindak kecurangan.  

Menurut Lou, et, al (2009) rasionalisasi ini diproksikan dengan adanya 

kesenjangan integritas manajemen dan hubungan yang tidak baik antara manajer 

dan auditor. Diargumentasikan pula oleh Rae dan 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. Lingkungan etis ini dapat dinilai dengan adanya 

budaya etis organisasi dan komitmen organisasi di dalamnya. Budaya etis 

organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap 

individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan 

membentuk budaya organisasi (organizational culture) yang sejalan dengan 

tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan. Etika mencakup analisis 

dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab 

dalam melakukan berbagai hal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa budaya etis 

organisasi yang buruk akan mempengaruhi karyawan dalam melakukan tindak 

kecurangan. Jadi semakin baik budaya etis organisasi dalam suatu pemerintahan, 

maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

Faktor-faktor dalam penelitian ini terdiri dari gaya kepemimpinan, pengendalian 

internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, komitmen organisasi dan  

penegakan hukum. 
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis memberi judul 

penelitian ini “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud Di Sektor 

Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas-dinas Kota Salatiga)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Ada beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Fraud di sektor 

pemerintahan ? 

2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan ? 

3. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap Fraud di sektor 

pemerintahan ? 

4. Bagaimana pengaruh budaya etis organisasi terhadap Fraud di sektor 

pemerintahan ? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap Fraud di sektor 

pemerintahan ? 

6. Bagaimana pengaruh penegakan hukum terhadap Fraud di sektor 

pemerintahan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan. 



12 
 

 
 

2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Fraud 

di sektor pemerintahan.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan. 

6. Untuk menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap Fraud disektor 

pemerintahan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan 

dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari 

segi ilmiah, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang akuntansi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti. 

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh 
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gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara 

pengetahuan secara teoritis dan praktiknya. 

b. Bagi Objek Penelitian. 

Bagi Objek penelitian yaitu instansi pemerintahan 

bergunasebagaimasukan dalam upaya mencegah terjadinya fraud di 

sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya fraud di 

sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis. 

 

c. Bagi Pembaca. 

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi 

bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Triangle Fraud 

Pertama kali diformulasikan oleh kriminolog Donald Ray Cressey 

melalui penelitian doktoralnya. Desertasinya di Indiana University 

berjudul„Criminal Violation of Financial Trust‟ (1950) menganalisa para 

pelaku penggelapan (embezzlement).  

Menurut teori Fraud Triangle Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2007), 

kecurangan (fraud) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu (1) Tekanan (Pressure) 

adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud dikarenakan 

adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan dari pribadi maupun 

tekanan dari organisasi, (2) Peluang (Opportunity) adalah peluang terjadinya 

fraud akibat lemah atau tidaknya efektifitas kontrol sehingga membuka 

peluang terjadinya fraud. Faktor penyebab fraud yang disebabkan adanya 

kelemahan  didalam sistem dimana seorang karyawan mempunyai kuasa atau 

kemampuan untuk memanfaatkan sehingga perbuatan curang dapat 

dilakukan, (3) Rasionalisasi (Rationalization)  adalah fraud terjadi karena 

kondisi nilai-nilai etika lokal yang mendorong (membolehkan) terjadinya 

fraud. Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari 

kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain.  

Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun 

pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku fraud biasanya mencari 

14 
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alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau 

kecurangan.  

 

  

 

 

 

 

                          Gambar 2.1 Fraud Triangle 

Sumber : Donald R. Cressey dalam Tuanakotta (2007) 

Penelitian ini memproksikan variabel independen berdasarkan teori Fraud 

Triangle, dimana pressure diproksikan dengan adanya gaya kepemimpinan dan 

kesesuaian kompensasi. Untuk memproksikan rationalization digunakan variabel 

komitmen organisasi dan budaya etis organisasi, sedangkan opportunity 

diproksikan dengan adanya variabel sistem pengendalian internal dan penegakan 

hukum. 

2.2 Fraud  

2.2.1 Pengertian Fraud 

Definisi fraud menurut Black Law Dictionary adalah kesengajaan atas 

salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan 

dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk 

melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan 

kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara 

Fraud 

Triangle 

Opportunity 

Rationalization Pressure 
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disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; penyajian yang 

salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan 

tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau 

menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; Suatu kerugian yang timbul 

sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah 

pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang 

ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau 

bertindak yang merugikannya. 

Sedangkan dalam Wikipedia (en.wikipedia.org), memberikan definisi 

Fraud  sebagai berikut: 

a fraud is a deception made for personal gain or to damage another 

individual. In criminal law, fraud is the crime or offense of deliberately 

deceiving another in order to damage them – usually, to obtain property or 

services unjustly. Fraud can be accomplished through the aid of forged 

objects. In the criminal law of common law jurisdictions it may be called 

“theft by deception,” “larceny by trick,” “larceny by fraud and deception” 

or something similar. 

2.2.2 Klasifikasi Fraud 

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu 

asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan 

pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga 

kelompok sebagai berikut : 

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 
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Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai 

kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji 

material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. 

Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial. 

2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam Kecurangan 

kas dan kecurangan atas persediaan dan aset Lainnya, serta 

pengeluaran‐pengeluaran biaya secara curang (fraudulentdisbursement). 

3. Korupsi (Corruption) 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan 

kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal 

(illegalgratuity), dan pemerasan (economic extortion). Jenis  fraud  ini 

yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak 

lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang 

terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan 

hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik 

sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering 

kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama 

menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme).  

2.2.3 Fraud di sektor Pemerintahan 

Fraud yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah 

korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang 

artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Dalam 
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arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan 

resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi 

dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan 

dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan 

menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan 

sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya 

pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak 

ada sama sekali. 

 

2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Fraud 

Menurut  Cressey (1953) melalui penelitiannya menyatakan bahwa 

seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh: 

1. Kesempatan (opportunity), Kesempatan disini dimaksudkan untuk 

mencegah adanya peluang organisasi secara efektif melalui kebijakan 

kebijakan prosedur prosedur, proses proses untuk mengendalikan 

sehingga karyawan bertindak tidak jujur. Opportunity diproksikan 

dengan adanya variabel sistem pengendalian internal dan penegakan 

hukum. 

2. Tekanan (pressure) adalah motivasi dari individu karyawan untuk 

bertindak fraud dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non 

keuangan dari pribadi maupun tekanan dari organisasi (kepemimpinan, 

tugas yang terlalu berat dan lain lain). Pressure diproksikan dengan 

adanya variabel gaya kepemimpinan dan kesesuaian kompensasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kleptokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dimana
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3. Pembenaran (Rationalization) adalah sikap atau proses berfikir dengan 

pertimbangan moral dari indifidu karyawan untuk merasionalkan 

tindakan kecurangan. (Rae and Subramaniam, 2008). Untuk 

memproksikan rationalization digunakan variabel komitmen organisasi 

dan budaya etis organisasi 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bologna (1993) Terdapat 

empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang 

disebut juga dengan teori GONE, yaitu: Greed (keserakahan), Opportunity 

(kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan). Faktor Greed 

dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku 

kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity 

dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi 

sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). 

1. Faktor generik 

a. Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung 

pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. 

b. Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak 

terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun 

oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan 

seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. 

2. Faktor individu 

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori: 

a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).  
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b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang lebih 

cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan 

pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki 

perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja.  

 

2.3 Gaya Kepemimpinan 

2.3.1 Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-

ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat 

mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia (Moejiono, 2002). Ada 

banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut 

pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya 

beberapa kesamaan. 

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) pengertian 

kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau 

bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk 

membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan 

kelompok. 

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) pengertian kepemimpinan 

yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup 

mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang 

berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus 

yang tepat bagi situasi yang khusus. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/


21 
 

 
 

2.3.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan 

Menurut COSO (2004) dalam Rae dan Subramaniam (2008)  

mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari 

gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, nilai-nilai 

mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinanya, diargumentasikan 

bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk 

mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan 

menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa dalam lingkungan yang etis yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan 

yang baik, akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang 

dilakukan karyawan. Sehingga untuk membentuk suatu lingkungan etis 

yang jauh dari tindakan fraud diperlukan sosok seorang figur pemimpin 

yang baik dimata karyawan, seorang karyawan yang mempunyai persepi 

yang buruk terhadap gaya kepemimpinan pemimpinnya, maka karyawan 

tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang akan merugikan 

perusahaan, dalam hal ini melakukan fraud, maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik gaya kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan akan 

menurunkan tingkat terjadinya fraud yang dilakukan oleh karyawannya. 

2.4 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal  

2.4.1 Definisi Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Sistem Pengendalian 

Internal, antara lain:  
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1. Menurut Mulyadi (2008 : 180) 

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi 

operasi. 

2. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) seperti dinyatakan dalam PSA 

No. 69 (IAI,2001:319.2), Pengendalian intern adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas 

yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan 

keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 

2.4.2 Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud di 

Sektor Pemerintahan 

KSPI yang efektif dapat membantu pengurus menjaga aset bank, 

menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat 

dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya 

kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Wilopo (2006), sistem pengendalian internal 
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bagi sebuah organisasi sangatlah penting, yaitu untuk memberikan 

perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk 

mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 

peraturan. 

Dengan adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik oleh 

instansi maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan, 

sebaliknya jika kualitas sistem pengendalian intern yang buruk, maka hal itu 

akan menjadi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan fraud pada 

instansi tersebut. Maka semakin baik pengendalian intern di dalam suatu 

instansi akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan. 

 

2.5 Kesesuaian Kompensasi 

2.5.1 Definisi kompensasi 

Kompensasiatau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap 

karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang 

diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hasibuan (2002) menyatakan bahwa “Kompensasi adalah balas jasa 

yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai 

jaminan yang pasti” (p. 118). Pendapat lain dikemukakan oleh Handoko 

(1993), “Kompensasi adalah pemberian pembayaran finansial kepada 

karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai 

motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang” (p. 218). Selain 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/03/reward-motivation-and-pay.html
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pernyataan Hasibuan dan Handoko, ada pernyataan lainnya mengenai 

Kompensasi dari Hariandja (2002), yaitu kompensasi merupakan salah satu 

unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab 

kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, 

sehingga dengan kompensasi yang diberikan pegawai akan termotivasi 

untuk bekerja lebih giat.  

Teori yang lain dikemukakan oleh Sastro Hadiwiryo (1998), yaitu 

:Gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja 

lebih efektif, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dalam 

perusahaan, serta mengimbangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang 

menjadi ciri angkatan kerja masa kini. Perusahaan yang tergolong modern, 

saat ini banyak mengaitkan gaji dengan kinerja. Pernyataan di atas juga 

didukung oleh pendapat Mathis dan Lackson (2002), “Gaji adalah suatu 

bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok 

ataupun kinerja organisasi”. 

 

2.5.2 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan 

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu 

yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan 

kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan 

mereka. Dapat dikatakan kesesuaian kompensasi merupakan sesuatu 

imbalan yang didapat seorang karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. 
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Menurut Teori Wexley dan Yuki (2003:133) mengatakan bahwa suatu 

kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang 

menjemukan dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja, 

dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut, 

sedangkan Jensen and Meckling (1976) dalam Wilopo (2006) menjelaskan 

bahwa pemberian kompensasi yang memadai membuat manajemen 

bertindak sesuai keinginan pemegang saham, yaitu memberikan informasi 

sebenarnya tentang keadaan perusahaan, hal ini membuktikan bahwa 

dengan adanya kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

akan mendorong karyawan tersebut melakukan pekerjaan dengan baik, 

sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan 

termasuk melakukan fraud. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi 

kesesuaian kompensasi maka semakin rendah terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan. 

2.6 Budaya etis orgaisasi 

2.6.1 Definisi Budaya Organisasi 

Dalam buku Handbook of Human Resource Management Practice 

oleh Michael Armstrong pada tahun 2009, budaya organisasi atau budaya 

perusahaan adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang 

merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan 

melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Nilai adalah apa yang diyakini 

bagi orang-orang dalam berperilaku dalam organisasi. Norma adalah aturan 

yang tidak tertulis dalam mengatur perilaku seseorang. 
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Pengertian di atas menekankan bahwa budaya organisasi berkaitan 

dengan aspek subjektif dari seseorang dalam memahami apa yang terjadi 

dalam organisasi. Hal ini dapat memberikan pengaruh dalam nilai-nilai dan 

norma-norma yang meliputi semua kegiatan bisnis, yang mungkin terjadi 

tanpa disadari.Namun, kebudayaan dapat menjadi pengaruh yang signifikan 

pada perilaku seseorang. Berikut adalah beberapa pengertian dari budaya 

organisasi: 

a. Budaya organisasi mengacu pada hubungan yang unik dari norma-

norma, nilai-nilai, kepercayaan dan cara berperilaku yang menjadi ciri 

bagaimana kelompok dan individu dalam menyelesaikan sesuatu.  

b. Budaya merupakan sistem aturan informal yang menjelaskan bagaimana 

seseorang berperilaku dalam sebagian besar waktunya.  

c. Budaya Organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu sebagai 

landasan dalam  berperilaku dalam organisasi. Dimana akan diturunkan 

kepada anggota baru sebagai cara bagaimana melihat, berpikir, dan 

merasa dalam organisasi.  

d. Budaya adalah keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang dipegang dan ada 

dalam sebuah organisasi.  

2.6.2  Pengaruh Budaya Etis Organisasi Terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan 

Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, 

kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota 
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organisasi, tingkah laku disini merupakan suatu tingkah laku yang dapat 

diterima oleh moral dan benar secara hukum, didalam suatu budaya 

organisasi yang etis terdapat adanya suatu komitmen dan  lingkungan yang 

etis pula,  didalam penelitian yang dilakukan oleh Rae dan Subramaniam 

(2008) menunjukkan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang 

karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-

peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam 

instansi, lingkungan etis ini dapat dinilai dengan adanya budaya etis 

organisasi dan komitmen organisasi, sehingga dapat dikatakan,  jika instansi 

mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong 

karyawannya untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu 

instansi, maka akan semakin rendah kecenderungan karyawan melakuan 

fraud atau kecurangan. 

2.7 Komitmen Organisasi 

2.7.1 Definisi Komitmen Organisasi 

Berikut ini adalah definisi komitmen organisasi menurut para ahli. 

1. Riggio (2000:227) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai berikut. 

“Organizational commitment is a worker’s feelings and attitudes about 

the entire work organization” 

2. Jenifer dan Gareth (2002: 76) memberikan definisi terhadap komitmen 

organisasi yaitu sebagai berikut. 
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“Organizational commitment is the collection of feelings and beliefs that 

people have about their organization as a whole” 

3. Sedangkan Steers (1985 : 50) mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen 

organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap 

tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap 

organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi 

sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan  tingkat 

upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.  

2.7.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Fraud di 

Sektor Pemerintahan 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dalam komitmen organisasi 

tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam 

pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Secara singkat pada intinya beberapa definisi komitmen organisasi 

dari beberapa ahli diatas mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu 

proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya 

dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Disamping itu, 

komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai sesuatu hal yang 
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lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata 

lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan 

perusahaan atau organisasi secara aktif. Komitmen organisasi secara 

umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan 

dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal (Rae 

dan Subramaniam, 2008). Dalam hal ini termasuk juga dalam melakukan 

tindak kecurangan. Apabila pegawai di suatu organisasi mempunyai 

komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya tersebut  hal ini 

dapat menurunkan tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

2.8 Penegakan Hukum 

2.8.1 Definisi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie,2008). Ditinjau dari sudut 

subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan 

dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti 

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 
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sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur 

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

2.8.2 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud di 

Sektor Pemerintahan 

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar 

organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau 

kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain 

(Taqwaddin,2012). sistem hukum dapat menjadi fraud ketika adanya suatu 

tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya 

sifat imparsial institusi. Secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang 

pejabat institusi mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya 

(Winarta,1983). Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit 

bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Kepatuhan 

hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada  

hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. 

Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak 

mematuhinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. 

Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan 
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dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat 

mengurangi fraud disektor pemerintahan 

2.9 Penelitian terdahulu.  

Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai variabel yang diteliti.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil 

Wilopo (2006) Kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi, 

Perilaku tidak 

etis,keefektifan 

pengendalian 

internal, kesesuaian 

kompensasi,ketaatan 

aturan 

akuntansi,asimetri 

informasi,moralitas 

manajemen. 

Analisis 

menggunakan 

AMOS 4,0 

 

 

Keefektifan pengendalian 

internal, ketaatan aturan 

akuntansi, dan moralitas 

manajemen berpengaruh 

negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi dan perilaku tidak 

etis. Asimetri informasi 

berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi dan perilaku tidak 

etis. Sedangkan kesesuaian 

kompensasi tidak berpengaruh 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi dan 

perilaku tidak etis. Selain itu 

perilaku tidak etis 
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berpengaruh secara positif 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi 

 

 

Wilopo (2008) Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

Pemerintahan,  

Pengendalian 

Internal Birokrasi 

Pemerintahan, 

Perilaku Tidak Etis 

Birokrasi. 

Multiple 

Regression 

analysis 

Pengendalian Internal 

Pemerintahan Dan Perilaku 

Tidak Etis Birokrasi Secara 

Bersama Memberikan 

Pengaruh Terhadap 

Kecenderungan  Kecurangan 

Akuntansi Pemerintahan. 

Tetapi Secara Partial Kedua 

Variabel Tidak Berpengaruh. 

    

Firma 

Sulistiyowati 

(2007) 

 

 

 

 

 

Persepsi Aparatur 

Pemerintah Daerah 

Tentang Tindak 

Korupsi, kepuasan 

gaji, Kultur 

Organisasi 

 

 

Analysis 

multiple 

regression 

 

 

 

 

 

Kepuasan gaji tidak 

berpengaruh terhadap persepsi 

aparatur pemerintah daerah 

tentang tindak korupsi, kultur 

organisasi berpengaruh. Dan 

secara bersama-sama 

kepuasan gaji dan kultur 

organisasi berpengaruh 
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Isa Wahyudi dan 

Sopanah (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsty Rae and 

Nava 

Subramaniam 

(2008) 

 

 

 

 

Korupsi APBD, 

aspek perilaku 

individu, aspek 

organisasi,aspek 

perundang-

undangan, aspek 

pengawasan. 

 

 

 

Incidence of 

Employee Fraud, 

ICP Quality, 

Organizational 

Justice Perseptions, 

Corporate Ethical 

Environment, Risk 

Management 

Training, Internal 

 

 

 

 

Multiple 

regression 

analysis 

 

 

 

 

 

 

 

Logistic 

regression 

and OLS 

multiple 

regression 

analysis 

terhadap persepsi aparatur 

pemerintah daerah tentang 

tindak korupsi. 

 

Aspek perilaku individu tidak 

berpengaruh terhadap korupsi 

APBD. Aspek organisasi, 

perundang-undangan, dan 

pengawasan berpengaruh 

terhadap korupsi APBD. 

Secara stimultan ke empat 

variabel berpenganruh 

terhadap korupsi APBD. 

 

ICP Quality memiliki efek 

moderat antara organizational 

justiceperceptions terhadap 

incidence of employee Fraud.  

ICP Quality secara signifikan 

dan positif dipengaruhi oleh 

Corporate Ethical 

Environment, Risk 

Management Training, 
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Audit Activities. Internal Audit Activities 

    

Siti Thoyibatun 

(2009) 
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(2006) 

 

 

 

 

 

 

Roger S. 

Debreceny, Glen 

AFT, Unethical 

behaviour, Internal 

Control 

Compliance, 

Compensation 

System, 

 

 

 

Rationalization of 

financial statement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital law, Last 

digit, Unusual 

Multiple 

Regression 

analysis 

 

 

 

 

 

 

The 

analitycal 

approach is 

theoritical 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

deskriptif 

Internal Control Compliance 

berpengaruh negatif terhadap 

AFT dan Unethical behaviour, 

Compensation system 

berpengaruh positif terhadap 

AFT dan tidak berpengaruh 

terhadap Unethical behaviour 

 

 

The objective of this paper has 

been to offer a conceptual 

framework that explains how 

existing opportunities and 

incentives for committing 

financial statement fraud in 

government translate into the 

rationalization of the 

fraudulent acts 

 

Dari 29 organisasi yang 

berbeda, sebanyak 4 entitas 
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L. Gray 

 

temporal patterns menunjukkan tingkat fraud 

yang sangat tinggi yang 

menunjukkan para pelaku 

fraud memalsukan bukti-bukti 

transaksi  

    

Sumber : Pengolahan data 

2.9.1  Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

kecurangan (fraud) dan variabel-variabel yang berkaitan dalam penelitian 

ini: 

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 keefektifan 

sistem pengendalian internal, akan tetapi instrumen yang digunakan dan alat 

analisisnya berbeda. Perbedaan pada penelitian ini, akan menguji dengan 

variabel yang berbeda. Selain itu, terdapat perbedaan juga dengan penelitian 

Wilopo (2006) pada penggunaan alat analisis, penelitian ini menggunakan 

alat analisis Smart PLS 2.0. 

Wilopo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh Pengendalian 

Internal Birokrasi Pemerintah Serta Perilaku Tidak Etis Dari Birokrasi 

Terhadap Kecurangan Akuntansi di Badan Pengawas Keuangan (BPK). 
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Data responden yang digunakan pada penelitian ini adalah para pejabat 

auditor yang bekerja sebagai pengawas dan pemeriksa pada Badan 

Pengawas Keuangan (BPK). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Wilopo (2008) diantaranya adalah penelitian Wilopo (2008) menggunakan 2 

variabel independen yaitu keefektifan pengendalian internal dan perilaku 

tidak etis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 6 variabel 

independen dengan menambahkan variabel independen yaitu kesesuaian 

kompensasi, budaya etis organisasi, ko,itmen organisasi dan gaya 

kepemimpinan. Alat analisis yang digunakan juga berbeda dengan 

penelitian Wilopo (2008). Penelitian mempunyai kesamaan yaitu meneliti 

tentang kecurangan akuntansi (fraud).  

Firma 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 kesesuaian kompensasi 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 Kota Salatiga, sedangkan penelitian 

sebelumnya dilakukan di DIY. Perbedaan lain dalam penelitian ini dengan 
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sebelumnya adalah jumlah variabel yang digunakan dan alat analisis yang 

digunakan berbeda. 

Kirsty Rae and Nava Subramaniam (2008) melakukan penelitian 

tentang kualitas prosedur pengendalian internal yang menjadi efek 

moderating antara keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan 

karyawan. Objek penelitian tersebut  mencangkup 64 perusahaan di 

Australia. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kualitas 

pengendalian internal memiliki efek moderat antara persepsi keadilan 

organisasi terhadap insiden kecurangan (fraud) karyawan. Perbedaan pada 

penelitian kali ini adalah pada objek penelitian serta alat analisis yang 

digunakan. 

Annisa Fitriana (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi (fraud) pada Pura Group Perseroan di Kabupaten 

Kudus. Hasil penelitian ini adalah pengendalian internal dan kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecunderungan 

kecurangan akuntansi. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel 

pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi, tetapi berbeda dalam 

penentuan objek penelitian serta alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SmartPLS 2.0. 

Riski Falah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Penggadaian Syariah Cabang 
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Majapahit Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data primer dalam bentuk kuisioner yang disebarkan 

kepada karyawan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah objek penelitian dan alat analisis yang digunakan 

berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang pengaruh 

keadilan organisasional, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem 

pengendalian internal, kepatuhan sistem pengendalian internal, perilaku 

tidak etis, komitmen organisasi dan penegakan peraturan/hukum terhadap 

kecurangan akuntansi (fraud) di sektor pemerintahan Kabupaten Kebumen. 

Organisasional dan gaya kepemimpinan. Alat analisis yang 

digunakan juga berbeda dengan penelitian Wilopo (2008). Penelitian 

mempunyai kesamaan yaitu meneliti tentang kecurangan akuntansi (fraud).  

Firma 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 
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kali ini dilakukan di Kota Salatiga, sedangkan penelitian sebelumnya 

dilakukan di DIY. Perbedaan lain dalam penelitian ini dengan sebelumnya 

adalah jumlah variabel yang digunakan dan alat analisis yang digunakan 

berbeda. 

Kirsty Rae and Nava Subramaniam (2008) melakukan penelitian 

tentang kualitas prosedur pengendalian internal yang menjadi efek 

moderating antara keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan 

karyawan. Objek penelitian tersebut  mencangkup 64 perusahaan di 

Australia. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kualitas 

pengendalian internal memiliki efek moderat antara persepsi keadilan 

organisasi terhadap insiden kecurangan (fraud) karyawan. Perbedaan pada 

penelitian kali ini adalah pada objek penelitian serta alat analisis yang 

digunakan. 

Annisa Fitriana (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi (fraud) pada Pura Group Perseroan di Kabupaten 

Kudus. Hasil penelitian ini adalah pengendalian internal dan kesesuaian 

kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecunderungan 

kecurangan akuntansi. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel 

pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi, tetapi berbeda dalam 

penentuan objek penelitian serta alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SmartPLS 2.0. 
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Riski Falah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Penggadaian Syariah Cabang 

Majapahit Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data primer dalam bentuk kuisioner yang disebarkan 

kepada karyawan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah objek penelitian dan alat analisis yang digunakan 

berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, komitmen 

organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, dan penegakan 

peraturan/hukum terhadap kecurangan akuntansi (fraud) di sektor 

pemerintahan Kota Salatiga. 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

2.10.1 Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan. 

Menurut COSO (2004), Lingkungan yang etis dari suatu organisasi 

meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran 

organisasitoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau 

kepemimpinanya, didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008), 

bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur internal 

control yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi 
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terhadap kecurangan karyawan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti 

tertarik menguji apakah ada pengaruh secara langsung antara gaya 

kepemimpinan terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan, dengan 

asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, 

akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud dalam organisasi tersebut. 

2.10.2 Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan 

Sistem Pengendalian Internal terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2008) menunjukkan 

bahwa secara partial pengendalian internal birokrasi pemerintahan 

memberikan pengaruh negatif yang artinya semakin tinggi pengendalian 

internal maka semakin kecil kecenderungan akuntansi, akan tetapi 

pengaruh ini tidak signifikan. Sedangkan pada penelitianWilopo (2006) 

menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan 

pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansiyang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Dalam penelitian ini disimpulkan adanya pengendalian internal 

ini meliputi sistem pengendalian internal (Wilopo, 2006) yang ada dalam 

suatu instansi, dan adanya kepatuhan terhadap pengendalian internal di 

dalamnya (Thoyyibatun, 2009). Semakin baik pengendalian internal suatu 

pemerintahan maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Demikian pula semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap 
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pengendalian internal maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud 

di sektor pemerintahan. 

2.10.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Fraud di 

Sektor Pemerintahan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Valentine et al (2002), 

menemukan bahwa lingkungan etis perusahaan secara positif dan 

signifikan berhubungan dengan komitmen organisatoris. Komitmen 

organisatoris sendiri secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan 

karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu 

melakukan berbagai hal. didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008) 

berargumentasi pada bahwa disuatu lingkungan yang lebih etis, karyawan 

akan cenderung untuk mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-

peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima 

dan menemukan adaya pengaruh antara lingkungan etis dan prosedur 

pengendalian internal yang memperkuat terjadinya fraud. Didalam 

penelitian ini penulis berargumentasi bahwa komitmen organisasi adalah 

faktor individu dimana semakin baik komiten individu terhadap organisasi 

maka akan semakin rendah kecenderungan individu dalam melakukan 

fraud di sektor pemerintahan. 

2.10.4  Pengaruh Kesesuian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Fraud di 

Sektor Pemerintahan 

Pada penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007), bahwa 

kepuasan gaji tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah 
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daerah tentang tindak korupsi. Terdapat persamaan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wilopo (2006), menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi dan kepuasan gaji juga tidak berpengaruh terhadap persepsi 

aparatur pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Hasil analisis 

ini tidak mendukung teori yang ada, bahwa seseorang yang terpuaskan 

gajinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan 

korupsi (Darsono, 2001). Jensen and Meckling (1976) menjelaskan dalam 

teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat 

agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal 

(pemegang saham). Yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya 

tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini diharapkan 

mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. 

2.10.5  Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Komitmen Organisasi 

terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan. 

Pada penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) beliau menemukan 

hasil bahwa perilaku tidak etis perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Akan tetapi menurut penelitiannya 

yang lain, Wilopo (2008) kembali menggunakan variabel perilaku tidak 

etis dengan objek yang berbeda. Kali ini beliau menggunakan perilaku 

tidak etis birokrasi dan ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

perilaku tidak etis birokrasi tidak mempengaruhi kecenderungan 

kecurangan akuntansi pemerintah. Hal ini menarik pemikiran peneliti 



44 
 

 
 

bahwa suatu perilaku tidak etis di dalam organisasi itu timbul karena 

adanya lingkungan etis yang buruk. Di mana lingkungan etis tersebut 

sangat terpaut dengan budaya etika organisasi (Rae dan Subramaniam, 

2008) didukung pula oleh penelitian Sulistiyowati (2007) yang 

menemukan adanya pengaruh kultur organisasi terhadap persepsi aparatur  

pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Lingkungan etis sangat 

berhubungan erat dengan komitmen organisasi (Valentine et al, 2002) 

2.10.6 Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan. 

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar 

organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan 

atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang 

awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai 

tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan 

bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada  hukum yang berlaku 

yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan 

masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhinya.Jadi dalam 

hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan 

timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. 

Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud disektor 

pemerintahan 



45 
 

 
 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas 

dapat terbentuk suatu kerangka berpikir sebagai berikut.  

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

2.10.7  Perumusan Hipotesis 

Dari kerangka berpikir yang telah disajikan tersebut,makahipotesis 

penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah sebagai 

berikut: 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap Fraud di sektor 

pemerintahan 

H2 : Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruhpositif terhadap 

Fraud di sektor pemerintahan  
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H3 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan 

H4 : Kesesuaian kompensasiberpengaruh negatif terhadap Fraud di sektor  

pemerintahan 

H5 :  Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

H6 : Persepsi penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud 

disektor pemerintahan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap yang bekerja di 

Dinas se Kota Salatiga. 

Penelitian yang dilakukan bukanlah penelitian populasi tetapi penelitian 

sampel, yaitu meneliti beberapa populasi yang mewakili. Adapun alasan 

menggunakan sampel adalah : 

1. Jumlah elemen populasi relatif banyak. 

2. Kualitas data penelitian sampel sering lebih baik daripada penelitian  sensus. 

3. Proses penelitian dengan menggunakan sampel   relatif lebih  cepat daripada 

sensus. 

4. Penelitian sampel dapat menghindari penelitian yang bersifat merusak. 

 Tahap penentuan sampel yaitu dengan menentukan sampel responden 

menggunakan teknik convenience sampling merupakan pengumpulan informasi 

dari anggota populasi dengan senang hati bersedia memberikannya 

(Sekaran,2007). Alasan menggunakan metode ini adalah karena keterbatasan 

jumlah pegawai yang dapat ditemui untuk dijadikan responden karena kesibukan 

para pegawai tersebut, serta sulitnya mendapat ijin untuk melakukan penelitian di 

instansi sektor pemerintahan Kota Salatiga. Dari 10 dinas yang ada di Kota 

Salatiga, peneliti mengambil sampel 15 pegawai untuk masing-masing dinas. 

Sehingga jumlah sampel adalah 150 pegawai. Kuisioner yang akan diolah adalah 

kuisioner yang kembali dalam keadaan tidak rusak. 

 

47 



48 
 

 
 

Berikut adalah daftar instansi pemerintah di 10 Dinas yang ada di Kota 

Salatiga. Berikut nama-nama Dinas yang ada di Kota Salatiga .  

1. Daftar Dinas Kota Salatiga 

a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 

b. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air 

c. Dinas Kesehatan;  

d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

e. Dinas Pertanian dan Perikanan 

f. Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM 

g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata 

h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 

i. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi 

j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuisioner. Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal 

yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). 

Survei mengumpulkan data primer diperoleh dengan cara membagikan 

sejumlah kuisioner kepada pegawai pada dinas Kota Pekalongan. Angket tersebut 

diberikan kepada para responden dan kemudian responden akan mengisinya 

sesuai dengan pendapat dan persepsi responden.  

Kuisioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. 

Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut. 

1. = sangat tidak setuju 

2. = tidak setuju 

3. = netral 

4. = tidak setuju 

5. = sangat setuju 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Independen (Variabel Eksogen) 

Dalam penelitian ini variabel eksogen yaitu sebagai berikut 

1. Gaya kepemimpinan adalah Persepsi karyawan mengenai seorang 

pemimpin dalam proses mempengaruhi orang atau bawahan sehingga 

mereka akan berusaha, rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan 
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kelompok. Pengukuran menggunakan teori Fiedler dalam Stoner et al 

(1996) dengan lima item pertanyaan dengan skala Likert antara (1) sangat 

tidak setuju sampai  (5) sangat setuju. 

2. Keefektifan Sistem Pengendalian internal adalah persepsi pegawai diinstansi 

pemerintah mengenai suatu proses yang dijalankan oleh instansi 

pemerintahan yang didesain untuk memberikan keyakinan mamadai tentang 

pencapaian tiga golongan berikut  : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) 

efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. Pengukuran ini memiliki lima item pertanyaan yang 

dikembangkan dari unsur-unsur pengendalian internal (COSO, 2004). 

Pengukurannya menggunakan skala likert 1, sangat tidak setuju sampai 5, 

sangat setuju. 

3. Komitmen Organisasi adalah proses pada individu (pegawai) dalam 

mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan 

organisasi. Pengukurannya memiliki lima item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Luthan (2006). Diukur menggunakan skala likert 1-5. 

4. Kesesuaian Kompensasi adalah persepsi karyawan tentang sesuatu yang 

dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah 

yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai 

penghargaan dari pelayanan mereka. Bentuk-bentuk pemberian upah, 

bentuk upah dan gaji digunakan untuk mengatur pemberian keuangan antara 

majikan dan pegawainya. Pengukuran menggunakan instrumen yang 

dikembangkan peneliti dari Gibson (1997), dalam wilopo 2006 perihal 
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reward serta terdiri dari lima item pertanyaan. Respons dari responden 

diukur dengan skala Likert 1 – 5, di mana (1) sangat tidak setuju sampai  (5) 

sangat setuju 

5. Budaya etis organisasi  adalah persepsi pegawai pemerintah mengenai pola 

perilaku atau kebiasaan yang baik, buruk, dapat diterima atau tidak oleh 

lingkungan. Ini pandangan luas tentang persepsi pegawai di instansi 

pemerintah pada tindakan etis pimpinan yang menaruh perhatian pentingnya 

etika di organisasi dan  akan memberikan penghargaan ataupun sangsi atas 

tindakan yang tidak bermoral. Budaya etis organisasi ini diukur dengan 

menggunakan 5 item yang dikembangkan dari teoriRobbins (2008). Skala 

Likert 1 sampai 5 digunakan untuk menunjukkan respon dari tindakan etis 

(1 – sangat tidak setuju  sampai 5 – sangat setuju). Semakin tinggi nilai 

skala menunjukkan semakin tinggi budaya etis organisasi dalam suatu 

instansi pemerintahan. 

6. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses 

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Penegakan Hukum organisasi ini diukur dengan 

menggunakan 5 item yang dikembangkan dari teori Robbins (2008). Skala 
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Likert 1 sampai 5 digunakan untuk menunjukkan respon dari penegakan 

hukum (1 – sangat tidak setuju  sampai 5 – sangat setuju). Semakin tinggi 

nilai skala menunjukkan semakin tinggi budaya penegakan hukum dalam 

suatu instansi pemerintahan. 

3.3.2 Variabel Dependen (Variabel Endogen) 

  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah Fraud 

di sektor pemerintahan.  Fraud di sektor pemerintahan adalah persepsi 

pegawai di instansi pemerintahan mengenai kecurangan akuntansi yang 

sering terjadi di sektor pemerintahan. Pengukuran ini memiliki 5 item 

pertanyaan yang dikembangkan dari (IAI, 2001). Diukur menggunakan 

skala likert 1-5. 

3.3.3 Kategori Tingkat Gaya Kepemimpinan 

1. Rentang  

Skor maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor minimal adalah 5 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

Rentang sebesar 25 – 5 = 20 

2. Banyak kelas : 

Sesuai dengan jumlah skala likert, maka banyak kelas adalah 5. 

3. Panjang kelas interval: 

𝑝 =
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
maka   p= 

20+1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5 

Maka panjang kelas interval variabel gaya kepemimpinan adalah 5. 
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Tabel 3.1 Kategori Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

         Sumber : Pengolahan data, 2012 

3.3.4 Kategori Variabel Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor nilai minimal adalah 5 jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

2. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

3. Panjangnya kelas interval: 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
, maka P = 

 25−5 +1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5 

Maka panjang kelas interval variabel keefektifan pengendalian internal adalah 

5. 

 

 

 

 

No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 Sangat tidak baik 

2 7 < X ≤ 12 Tidak baik 

3 12 < X ≤ 17 Cukup baik 

4 17 < X ≤ 22 Baik 

5 21 < X ≤ 27 Sangat tidak baik 
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Tabel 3.2 Kategori Variabel Keefektifan Sistem Pengendalian 

Internal 

No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 Sangat tidak efektif 

2 7 < X ≤ 12 Tidak efektif 

3 12 < X ≤ 17 Cukup efektif 

4 17 < X ≤ 22 Efektif 

5 21 < X ≤ 27 Sangat efektif 

Sumber : Pengolahan data, 2012 

3.3.5 Kategori Variabel Kesesuaian Kompensasi 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor nilai minimal adalah 5 jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

2. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

3. Panjangnya kelas interval: 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
, maka P = 

 20−5 +1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5  

Maka panjang kelas interval variabel kesesuaian kompensasi adalah 5. 

Tabel 3.3 Kategori Variabel Kesesuaian Kompensasi 

No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 
Sangat tidak puas 

2 7 < X ≤ 12 
Tidak puas 

3 12 < X ≤ 17 
Cukup puas 

4 17 < X ≤ 22 
Puas 

5 21 < X ≤ 27 
Sangat puas 

Sumber : Pengolahan data, 2012 
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3.3.6 Kategori Variabel Budaya Etis Organisasi 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor nilai minimal adalah 5 jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

2. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

3. Panjangnya kelas interval: 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
, maka P = 

 25−5 +1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5 

Maka panjang kelas interval variabel budaya etis organisasi adalah 5. 

  Tabel 3.4 Kategori Variabel Budaya Etis Organisasi 

No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 
Sangat tidak etis 

2 7 < X ≤ 12 
Tidak etis 

3 12 < X ≤ 17 
Cukup etis 

4 17 < X ≤ 22 
Etis 

5 21 < X ≤ 27 
Sangat etis 

Sumber : Pengolahan data, 2012 

3.3.7 Kategori Variabel Komitmen Organisasi 

1. Rentang  

Skor maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor minimal adalah 5  (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

Rentang sebesar 25 – 5 = 20 
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2. Banyak kelas : 

Sesuai dengan jumlah skala likert, maka banyak kelas adalah 5. 

3. Panjang kelas interval: 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
, maka P = 

 25−5 +1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5 

Maka panjang kelas interval variabel komitmen organisasi adalah 5. 

Tabel 3.5 Kategori Variabel Komitmen Organisasi 

No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 Sangat tidak berkomitmen 

2 7 < X ≤ 12 Tidak berkomitmen 

3 12 < X ≤ 17 Cukup berkomitmen 

4 17 < X ≤ 22 Berkomitmen 

5 21 < X ≤ 27 Sangat berkomitmen 

Sumber : Pengolahan data, 2012 

3.3.8 Kategori Variabel Persepsi Penegakan Hukum 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor nilai minimal adalah 5 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

2. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

3. Panjangnya kelas interval: 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
, maka P = 

20+1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5 

Maka panjang kelas interval variabel perilaku tidak etis adalah 5. 

Tabel 3.6 Kategori Variabel Penegakan Hukum 
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No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 
Sangat tidak efektif 

2 7 < X ≤ 12 
Tidak efektif 

3 12 < X ≤ 17 
Cukup efektif 

4 17 < X ≤ 22 
Efektif 

5 21 < X ≤ 27 
Sangat efektif 

Sumber : Pengolahan data, 2012 

3.3.9 Kategori Tingkat Fraud di Sektor Pemerintahan 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25 

Skor nilai minimal adalah 5 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5 

2. Banyaknya kelas: 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5. 

3. Panjangnya kelas interval: 

P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 +1

 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
, maka P = 

20+1

5
 = 4,2 dibulatkan menjadi 5 

Maka panjang kelas interval variabel Fraud adalah 5. 

Tabel 3.6 Kategori Variabel Fraud di Sektor Pemerintahan 

No Interval Kategori 

1 3 ≤ X ≤ 7 
Sangat jarang terjadi 

2 7 < X ≤ 12 
Jarang terjadi 

3 12 < X ≤ 17 
Kadang-kadang terjadi 

4 17 < X ≤ 22 
Sering terjadi 

5 21 < X ≤ 27 
Sangat sering terjadi 

Sumber : Pengolahan data, 2012 

3.4 Teknik Analisis Data 
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3.4.1 Penilaian Reliabilitas 

Pendekatan untuk penilai reliabilitas model fit dengan 

menggunakan composite reliability dan variance extracted untuk setiap 

konstruk. Suatu alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang memiliki 

tingkat reliabilitas tinggi. Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas 

ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Koefisien 

reliabilitas berkisar antara 0-1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

(mendekati angka 1) , maka semakin reliabel alat ukur tersebut (Yamin 

dan Kurniawan, 2009:8) 

3.4.2 Pengukuran Validitas 

Pengukuran validitas digunakan untuk menilai sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Confirmatory factorAnalysis (CFA) digunakan untuk 

menilai validitas masing -masing konstruk yang merupakan manifestasi 

dari indikator. Semua loading dari konstruk latens menunjukkan hasil yang 

signifikan yaitu t statistik > 1,645 (1-tailed) atau t-statistik > 1,96 (2-

tailed), maka masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.  (Ghozali, 

2008). 

3.4.3 Analisis Konfirmatori 

Analisis Faktor Konfirmatori merupakan salah satu metode analisis 

multivariat yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah model 

pengukuran yang dibangun sesuai dengan yang dihipotesiskan.  Dalam 
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Analisis Faktor Konfirmatori, peubah laten dianggap sebagai peubah 

penyebab (peubah bebas) yang mendasari peubah-peubah indikator 

(Ghozali, 2003).  

3.4.4 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis SEM (Structural Equation Model). SEM (Structural 

Equation Model) adalah suatu teknik stastistik yang mampu menganalisis 

pola hubungan antara konstrak laten dan indikatornya, konstrak laten yang 

satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM 

merupakan keluarga statistik multivariate dependent, SEM memungkinkan 

dilakukannya analisis di antara beberapa variabel dependen dan independen 

secara langsung (Hair et al, 1995) dikutip dalam (Yamin dan Kurniawan, 

2009:3).  

SEM yang berbasis component atau variance merupakan alternatif 

covariance dengan pendekatan component based dengan PLS yang 

bertujuan sebagai prediksi. Variabel laten didefinisikan sebagai jumlah dari 

indikatornya. Dikemukakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali (2008) PLS 

merupakan metode analisis yang powerfull, karena tidak didasarkan pada 

banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normalmultivariate 

(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat 

digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar. PLS selain 

dapat mengkonfirmasi teori, juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya 
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hubungan antar variabel latensehingga dalam rangka penelitian berbasis 

prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. 

PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan 

indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM 

yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model. 

Terdapat 2 model yang harus dianalisis dalam PLS, yaitu: 

1. Menilai outer model atau measurement model 

Tahap pertama dalam smart PLS adalah menilai outer model 

yaitu proses iterasi indikator dan variabe laten diperlakukan sebagai 

deviasi (penyimpangan) dari nilai mean (rata-rata) dengan tujuan melihat 

hubungan antara indikator dengan konstruknya. 

Discriminant Validity dan Composite Reliability. Convergent 

validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score/componen score yang dihitung 

dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang diukur. Namun 

demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading 0.50 dianggap cukup (Chin, 1998). 

Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan Cross Loading pengukuran dengan konstruk. 

Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah 

membandingkan nilai Root Of Average Variance Extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk 
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lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar 

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang baik 

(Fornell Larcker, 1981 dalam Ghozali 2008:25). 

Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama 

dengan Average Communalities dalam blok. Composite reliabilityblok 

indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua 

macam ukuran yaitu internal consistency yang dikembangkan oleh 

Wertet al. (1979) dalam Ghozali (2008:25).     

2. Menilai inner model atau struktural model 

Pengujian inner model atau model struktural dilaukan untuk 

melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari 

model penelitian.Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk kostruk dependen, stone-geisser Q-square test untuk 

predictive relevance dan uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter 

jalur struktural (Ghozali, 2008:26). Perubahan nilai R-square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh 

substantif. 

Model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square predictive 

relevance untuk model konstruk. Q-square predictive relevance 

mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai Q-square predictive relevance lebih besar 
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dari 0 menunjukan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, 

sedangkan nilai Q-square predictive relevance kurang dari 0 

menunjukan bahwa model kurang memiliki predictive relevance 

(Ghozali, 2008 :26). 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model Struktural 

Equation Modeling (SEM) dengan smartPLS. Dalam full model 

Struktural Equatoin Modeling selain mengkonfirmasi teori, juga 

menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten . Beberapa 

set hubungan dari analisis jalur semua variabel laten dalam PLS yaitu 

sebagai berikut: 

1. Inner model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten. 

2. Outer model yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten 

dengan indikator atau variabel manifestnya. 

3. Weight relation dimana nilai kasus dari variabel laten dapat 

diestimasi. 

Adapun gambar diagram jalur hubungan kausalitas antar 

konstruk beserta indikatornya seperti terlihat di bawah ini: 

Pengambilan keputusan atas penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Melihat nilai outer weight masing-masing indikator dan nilai 

signifikansinya. Nilai weight yang disarankan adalah diatas 0.50 

(negatif) dan T-stasistic diatas nilai 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 

untuk p <  0.50; dan untuk p < 0.01. Indikator yang memiliki nilai 
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dibawah ketentuan tersebut harus didrop dari model dan kemudian 

dilakukan pengujian ulang. 

2. Melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel laten. Nilai 

weight dari hubungan tersebut harus menunjukan arah negatif 

dengan nilai T-statistic diatas 1.282 untuk p < 0.10, 1.645 untuk p < 

0.50; dan 2.326 untuk p < 0.10. 

3. Hipotesis alternatif (Ha) diterima jika nilai weight dari hubungan 

antar variabel laten menunjukan arah negatif dengn nilai T-stasistic 

di atas 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 untuk p < 0.50; dan 2.326 untuk 

p <0.01. T-stasistic diatas nilai 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 untuk p <  

0.50; dan untuk p < 0.01.Sebaliknya, Ha ditolak jika nilai weight dari 

hubungan antar variabel menunjukan arah positif dan nilai T-stasistic 

dibawah nilai 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 untuk p <  0.50; dan untuk 

p < 0.01. 

Nilai t-tabel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebesar 

1,645 untuk signifikansi p < 0,05. Selanjutnya nilai t-tabel tersebut 

dijadikan sebagai nilai cutoff untuk penerimaan atau penolakan 

hipotesis yang diajukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinas–dinas 

yang ada di Kota Salatiga. Responden pada penelitian ini adalah para pegawai 

tetap (PNS) yang bekerja di Dinas se-Kota Salatiga. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

observasi dan menyebarkan kuesioner kepada dinas se-Kota Salatiga. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Convenience sampling, 

yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi dengan senang hati bersedia 

memberikannya. Teknik convenience sampling  hanya mengumpulkan informasi 

dan elemen populasi yang tersedia saat dilakukannya penelitian untuk 

memberikan informasi yang dibutuhan dalam penelitian. Dari jumlah 10 dinas 

yang terdapat di Kota Salatiga semua dinas yang memberi ijin penelitian. 

Berdasarkan survei, kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 150 kuesioner 

yang disebar di 10 dinas yang ada di Kota Salatiga pada bulan Desember 2012. 

Pengembalian kuisioner dibatasi dengan jangka waktu 3 minggu (21 hari) dan 

kuisioner yang kembali adalah sebanyak 111 kuisioner (74%).  

Hasil pengumpulan data kuisioner yang berhasil kembali dan memenuhi 

syarat untuk dapat diolah adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil  Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Kuisioner yang disebar 150 100% 

Kuisioner yang tidak kembali 39 26% 

Kuisioner yang kembali 111 74% 

Sumber: Data yang diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang 

disebarkan ke responden sebanyak 150 (100%). Dari 150 kuesioner yang 

disebarkan tersebut, kuisioner yang kembali adalah sebanyak 111 kuisioner 

(74%).  

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian ini akan menampilkan tabel yang 

menunjukkan jumlah kisaran jawaban, jawaban terendah setiap variabel, jawaban 

tertinggi setiap variabel, dan rata-rata jawaban dari setiap variabel yang dihasilkan 

dari pengisian kuisioner oleh responden. Deskripsi variabel penelitian yang 

disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan 

angka maximal, minimal, mean, dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil 

jawaban responden yang diterima. 

1. Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan persepsi karyawan mengenai 

keefektifan gaya seorang pemimpin dalam proses mempengaruhi orang atau 

bawahan sehingga mereka akan berusaha, rela dan antusias terhadap pencapaian 

tujuan perusahaannya. Variabel ini diukur dengan 5 indikator yang bersifat 

reflektif, yang dijabarkan dalam 5 pernyataan. 
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Tabel 4.2 Statistik deskriptif Variabel Gaya Kepemimpinan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GK1 111 3,00 5,00 4,3964 ,56051 

GK2 111 3,00 5,00 4,1441 ,60071 

GK3 111 2,00 5,00 4,1622 ,64018 

GK4 111 2,00 5,00 4,1441 ,64451 

GK5 111 2,00 5,00 4,0631 ,63646 

TOTAL 111 15,00 25,00 20,9099 2,28254 

GK= Gaya Kepemimpinan 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 2,282 

lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar 

nilai rata-rata hitungnya sebesar 20,909. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan 

dengan tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa gaya 

kepemimpinan yang diterapkan pemimpin di sektor pemerintahan di Kota Salatiga 

dalam kondisi atau kategori baik. 

Dapat dilihat juga nilai rata-rata jawaban terendah ditunjukkan oleh 

indikator GK5 pada pernyataan “Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin 

memberi pujian dan penghargaan pada pegawai yang bekerja dan menyelesaikan 

tugas tepat waktu”. Hal tersebut memiliki arti bahwa persepsi para pegawai 

pemerintah tentang penghargaan dari pemimpin terhadap pegawai yang dapat 

menyelesaikan tugas tepat waktu kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh 

kurangnya komunikasi antara pemimpin dengan pegawai di instansi tersebut. 

2. Deskripsi Variabel Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

Pada penelitian ini keefektifan sistem pengendaliaan internal merupakan 

persepsi pegawai dinas mengenai penerapan sistem / prosedur yang dijalankan 

oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk 
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memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan tertentu dalam suatu 

instansi. Keefektifan sistem pengendalian internal  ini  diukur dengan indikator 

formatif yang dijabarkan ke dalam 5 item pertanyaan. 

Tabel 4.3 Statistik deskriptif Variabel Keefektifan Sistem Pengendalian 

Internal 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KSPI1 111 3,00 5,00 4,2703 ,61712 

KSPI2 111 1,00 5,00 4,1712 ,76127 

KSPI3 111 3,00 5,00 4,1892 ,63979 

KSPI4 111 2,00 5,00 4,1532 ,71603 

KSPI5 111 2,00 5,00 4,1712 ,68588 

Total KSPI 111 15,00 25,00 20,9550 2,78759 

KSPI= Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi sebesar 

2,78 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di 

sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 20,955. Dari hasil tersebut kemudian 

disesuaikan dengan tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa keefektifan 

sistem pengendalian internal di sektor pemerintahan Kota Salatiga dalam kondisi 

atau kategori efektif. 

Dapat dilihat juga nilai rata-rata jawaban terendah ditunjukkan oleh 

indikator KSPI4 pada pernyataan “Di instansi tempat saya bekerja, seluruh 

informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem akuntansi”. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa persepsi para pegawai pemerintah tentang pencatatan 

kegiatan operasional dalam sistem akuntansi kurang optimal. Hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan pentingnya 

pencatatan dalam sistem akuntansi. 
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3. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai instansi pemerintahan 

mengenai komitmen para pegawai instansi dalam proses pencapaian tujuan 

perusahaannya. Variabel ini diukur dengan 5 indikator yang bersifat reflektif, 

yang dijabarkan dalam 5 pernyataan. 

Tabel 4.4 Statistik deskriptif Variabel Komitmen Organisasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KO1 111 3,00 5,00 4,0811 ,55816 

KO2 111 3,00 5,00 3,9820 ,44685 

KO3 111 2,00 5,00 3,9910 ,56400 

KO4 111 2,00 5,00 4,1802 ,62082 

KO5 111 2,00 5,00 4,2883 ,65209 

TOTALKO 111 12,00 25,00 20,5225 2,26373 

KO= Komitmen Organisasi 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 2,263 

lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar 

nilai rata-rata hitungnya sebesar 20,522. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan 

dengan tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa komitmen 

organisasi di sektor pemerintahan di Kota Salatiga dalam kondisi atau kategori 

berkomitmen. 

Dapat dilihat juga nilai rata-rata jawaban terendah ditunjukkan oleh 

indikator KO2 dengan pernyataan “Saya membanggakan kepada orang lain bahwa 

organisasi tempat saya bekerja adalah organisasi yang bagus”. Hal tersebut  

berarti kurangnya rasa bangga pegawai terhadap instansi tempatnya bekerja.  
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4. Deskripsi Variabel Kesesuaian Kompensasi 

Pada penelitian ini kesesuaian kompensasi merupakan persepsi pegawai 

instansi pemerintah mengenai kesesuaian kompensasi yang diterima oleh pegawai 

didalam sebuah instansi. Kepuasan akan gaji ini  diukur dengan 5 indikator 

reflektif yang dijabarkan ke dalam 5 item pertanyaan. 

Tabel 4.5 Statistik deskriptif Variabel Kesesuaian Kompensasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KK1 111 2,00 5,00 4,0541 ,61552 

KK2 111 3,00 5,00 4,0541 ,53662 

KK3 111 3,00 5,00 4,1441 ,51956 

KK4 111 2,00 5,00 4,0270 ,59482 

KK5 111 2,00 5,00 4,1622 ,59606 

TOTALKK 111 15,00 25,00 20,4414 2,06567 

KK= Kesesuaian Kompensasi 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi sebesar 

2,065 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di 

sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 20,441. Dari hasil tersebut kemudian 

disesuaikan dengan tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa kesesuaian 

kompensasi di sektor pemerintahan di Kota Salatiga dalam kondisi atau kategori 

puas. 

Dapat dilihat juga nilai rata-rata jawaban terendah ditunjukkan oleh 

indikator KK4 dengan pernyataan “Di instansi tempat saya bekerja, dikelola oleh 

manajemen yang baik sehingga para pegawai memulai dan menyelesaikan tugas 

pekerjaan dengan baik”. Hal ini dapat diartikan bahwa manajemen instansi kurang 

mendukung pegawai untuk dapat memulai dan meyelesaikna tugas pekerjaan 

dengan baik.  
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5. Deskripsi Variabel Budaya Etis Organisasi 

Pada penelitian ini kultur organisasi merupakan persepsi pegawai instansi 

pemerintah mengenai budaya / kebiasaan etis yang ada dalam suatu instansi 

tempat para pegawai itu bekerja. Budaya etis organisasi  ini  diukur dengan 5 

indikator reflektif yang dijabarkan ke dalam 5 item pertanyaan. 

Tabel 4.6 Statistik deskriptif Variabel Budaya Etis Organisasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BEO1 111 2,00 5,00 4,1441 ,72422 

BEO2 111 3,00 5,00 4,1171 ,65697 

BEO3 111 3,00 5,00 4,1802 ,70322 

BEO4 111 2,00 5,00 4,2432 ,76534 

BEO5 111 2,00 5,00 4,2613 ,78290 

TOTALBEO 111 14,00 25,00 20,9459 3,04463 

BEO= Budaya Etis Organisasi 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 3,044 

lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar 

nilai rata-rata hitungnya sebesar 20,945. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan 

dengan tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa budaya etis 

organisasi di sektor pemerintahan di Kota Salatiga dalam kondisi atau kategori 

etis. 

Dapat dilihat juga nilai jawaban rata-rata terendah ditunjukkan oleh 

indikator BEO2 dengan pernyataan “Di instansi saya telah diterapkan kode etik 

yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis yang dipatuhi oleh 

pegawai”. Hal tersebut berarti kode etik yang telah ada tidak diterapkan dengan 

baik oleh pegawai organisasi. 
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6. Deskripsi Variabel Penegakan Hukum 

Pada penelitian ini penegakan hukum merupakan persepsi pegawai 

instansi pemerintah mengenai penegakan hukum / aturan yang berlaku di suatu 

instansi tempat para pegawai itu bekerja. Penegakan hukum ini diukur dengan 5 

indikator reflektif yang dijabarkan ke dalam 5 item pertanyaan. 

Tabel 4.7 Statistik deskriptif Variabel Penegakan Hukum 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PH1 111 2,00 5,00 3,9009 ,68696 

PH2 111 2,00 5,00 3,6486 ,73421 

PH3 111 2,00 5,00 3,8559 ,63025 

PH4 111 3,00 5,00 4,3514 ,58229 

PH5 111 2,00 5,00 3,9099 ,65435 

TOTALPH 111 12,00 25,00 19,6667 2,41711 

PH=Penegakan Hukum 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 2.417 

lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di sekitar 

nilai rata-rata hitungnya sebesar 19.666. Dari hasil tersebut kemudian disesuaikan 

dengan tabel kategori, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum di 

sektor pemerintahan di Kota Salatiga dalam kondisi atau kategori efektif. 

Dapat dilihat juga nilai rata-rata jawaban terendah ditunjukan oleh 

indikator PH2 dengan pernyataan “Saya merasa proses penegakan hukum dalam 

organisasi ini selesai tepat waktu”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses 

ditegakkannya hukum bila terjadi kecurangan tidak selesei tepat waktu.  
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7. Deskripsi Variabel Fraud di Sektor Pemerintahan 

Variabel fraud di sektor pemerintahan merupakan persepsi karyawan 

mengenai tindak kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan, diantaranya 

adalah pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement), korupsi 

(Corruption), penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation). Variabel ini 

diukur menggunakan 5 indikator yang bersifat reflektif. Dimana indikator tersebut 

dijabarkan dalam 5 pernyataan. 

Tabel 4.8 Statistik deskriptif Variabel Fraud di Sektor Pemerintahan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FR1 111 1,00 4,00 1,7928 ,66219 

FR2 111 1,00 4,00 1,8108 ,66761 

FR3 111 1,00 3,00 1,7297 ,61712 

FR4 111 1,00 3,00 1,7027 ,61192 

FR5 111 1,00 3,00 1,7117 ,62359 

Totalfraud 111 5,00 15,00 8,7477 2,57424 

FR= Fraud 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi sebesar 

2,574 lebih kecil dari nilai mean. Artinya, nilai sampel dominan berkumpul di 

sekitar nilai rata-rata hitungnya sebesar 8,747. Dari hasil tersebut kemudian 

disesuaikan dengan tabel kategori, Sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa fraud 

yang terjadi di Kota Salatiga dalam kondisi atau kategori sangat jarang terjadi. 

Dapat dilihat juga nilai rata-rata jawaban tertinggi ditunjukan oleh 

indikator FR2 dengan pernyataan “Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya, 

apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai 

kedalam belanja peralatan gedung kantor”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pengguna anggaran tidak bijak dalam menggunakan anggaran.  
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4.2 Uji Second Order Confirmatory Factor Analysis 

Pendekatan untuk menganalisis Second Order Factor seperti yang 

disarankan oleh Wold (cf Lohmoller, 1989 dalam Chin et al, 1996) adalah 

menggunakan repeated indicators approach atau juga dikenal dengan 

hierarchical component model. Pendekatan ini memiliki keuntungan karena 

model ini dapat diestimasi dengan algoritma standar PLS (Chin et al, 1996).  

Factor loading yang nilainya dibawah 0,50 akan didrop dari analisis 

karena memiliki nilai convergent validity rendah. Indikator KSPI tidak dianalisis 

karena KSPI merupakan indikator formatif. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini 

bahwa tidak ada indikator yang didrop karena nilai factor loading diatas 0,50. 

Tabel 4.9 Uji Second Order Confirmatory Factor Analysis 

   
Original 

Sample (O)  
T Statistics 

(|O/STERR|) 
 

 

 

 BEO1 <- BEO  0,762829 15,229438 Diterima 
 BEO2 <- BEO  0,854604 26,758375 Diterima 
 BEO3 <- BEO  0,885507 32,796214 Diterima 
 BEO4 <- BEO  0,866993 28,999781 Diterima 
 BEO5 <- BEO  0,820561 22,486863 Diterima 
 FR1 <- FRAUD  0,784529 19,024942 Diterima 
 FR2 <- FRAUD  0,779076 19,98703 Diterima 
 FR3 <- FRAUD  0,882915 35,562068 Diterima 
 FR4 <- FRAUD  0,833947 20,927162 Diterima 
 FR5 <- FRAUD  0,764939 13,977307 Diterima 
 GK1 <- GK  0,715268 12,431291 Diterima 
 GK2 <- GK  0,850194 32,545391 Diterima 
 GK3 <- GK  0,838364 18,764272 Diterima 
 GK4 <- GK  0,810801 18,253159 Diterima 
 GK5 <- GK  0,742151 13,453607 Diterima 
 KK1 <- KK  0,703699 11,518823 Diterima 
 KK2 <- KK  0,73372 12,381037 Diterima 
 KK3 <- KK  0,653341 7,415498 Diterima 
 KK4 <- KK  0,787121 22,762906 Diterima 
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Tabel 4.9 Uji Second Order Confirmatory Factor Analysis (lanjutan) 

   
Original Sample 

(O)  
T Statistics 

(|O/STERR|) 
 KK5 <- KK  0,714432 11,408089 Diterima 

KO1 <- KO  0,66599 8,662539 Diterima 

KO2 <- KO  0,748396 11,799471 Diterima 

KO3 <- KO  0,875484 30,263752 Diterima 

KO4 <- KO  0,88645 33,403615 Diterima 

KO5 <- KO  0,784211 13,225498 Diterima 

PH1 <- PH  0,719238 8,021343 Diterima 

PH2 <- PH  0,627952 4,289315 Diterima 

PH3 <- PH  0,835749 7,843716 Diterima 

PH4 <- PH  0,621795 5,034514 Diterima 

PH5 <- PH  0,815742 9,105748 Diterima 

 

4.3 Uji Outer Model 

Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisa data 

menggunakan SmartPLS untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah 

convergent validity, composite reability dan discriminant validity. Discriminant 

validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan 

crossloading pengukuran dengan konstruk. Metode lain untuk menilai 

discriminant validity adalah membandingkan nilai square root average variance 

extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Apabila hasil dari nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk 

lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai diskriminant validity yang baik (Ghozali, 

2011:42). 
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4.3.1 Uji Outer Model Indikator Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

Tabel 4.10 Uji Validitas Outer weight (KSPI) 

   
Original 

Sample (O)  
Sample 

Mean (M)  

Standard 
Deviation 
(STDEV)  

Standard 
Error 

(STERR)  
T Statistics 

(|O/STERR|) 

  

  

  KSPI1 -> KSPI  0,176495 0,184172 0,144264 0,144264 1,223415 
  KSPI2 -> KSPI  0,30527 0,303148 0,107733 0,107733 2,833579 
  KSPI3 -> KSPI  0,517818 0,49892 0,175616 0,175616 2,948581 
  KSPI4 -> KSPI  -0,294097 -0,280159 0,246967 0,246967 1,190834 
  KSPI5 -> KSPI  0,470185 0,44632 0,147086 0,147086 3,196675 
  Sumber: Output PLS, 2013 

Hasil estimasi perhitungan uji outer weight dengan menggunakan PLS 

untuk indikator Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (KSPI) dapat dilihat 

pada Tabel 4.9. Di dalam tabel outer weight tersebut ditunjukkan bahwa KSPI1 

hingga KSPI5 yang merupakan indikator formatif, memiliki nilai weight masing-

masing sebesar 0,1764, 0,3052, 0,5178, -0,2940 dan 0,4701. Dengan melihat nilai 

t-statistic KSPI 2, KSPI 3 dan KSPI 5 signifikan pada p < 0,05 (lebih dari 

1,65964) yaitu 2,833579, 2,948581dan 3,196675. Sedangkan nilai t-statistic KSPI 

1 dan KSPI 4 tidak signifikan karena nilainya dibawah p < 0,05 (lebih dari 

1,65964) yaitu 1,223415dan 1,190834. Indikator KSPI 1 dan KSPI 4 tidak perlu di 

drop, karena KSPI merupakan indikator formatif. 
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4.3.2 Uji Outer Model Indikator Budaya Etis Organisasi 

Tabel 4.11 Uji Validitas Outer Loading (BEO) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

BEO1 <- BEO  0,762829 0,755588 0,050089 0,050089 15,229438 

BEO2 <- BEO  0,854604 0,851074 0,031938 0,031938 26,758375 

BEO3 <- BEO  0,885507 0,882722 0,027 0,027 32,796214 

BEO4 <- BEO  0,866993 0,866793 0,029897 0,029897 28,999781 

BEO5 <- BEO  0,820561 0,816873 0,036491 0,036491 22,486863 

Sumber: Output PLS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji 

outer loading dengan menggunakan PLS untuk indikator Budaya Etis Organisasi 

(BEO). Tabel tersebut menunjukan bahwa BEO1 hingga BEO5 yang merupakan 

indikator reflektif, memiliki nilai loading masing-masing sebesar 0,762, 0,854, 

0,885, 0,866, dan 0,820. Dengan melihat nilai t-statistic dari BEO 1 hingga BEO 

5, signifikan pada p < 0,05 (lebih dari 1,65964) yaitu masing-masing 15,229, 

26,758, 32,796, 28,999, dan 22,486. Disimpulkan bahwa semua indikator valid 

untuk mengukur konstruk budaya etis organisasi. 

4.3.3 Uji Outer Model Indikator Gaya Kepemimpinan (GK) 

Tabel 4.12 Uji Validitas Outer Loading (GK) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

GK1 <- GK  0,715268 0,717772 0,057538 0,057538 12,431291 

GK2 <- GK  0,850194 0,85241 0,026123 0,026123 32,545391 

GK3 <- GK  0,838364 0,835284 0,044679 0,044679 18,764272 

GK4 <- GK  0,810801 0,805321 0,04442 0,04442 18,253159 

GK5 <- GK  0,742151 0,736899 0,055164 0,055164 13,453607 

Sumber: Output PLS, 2013 
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Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan hasil estimasi perhitungan uji 

outer loading dengan menggunakan PLS untuk indikator Gaya Kepemimpinan 

(GK). Di dalam nya terdapat angka yang menunjukan bahwa nilai loading factor 

untuk semua indikator dari Kultur Organisasi berada diatas 0.50 yang masing-

masing adalah 0,7152, 0,8501, 0,8383, 0,8108, dan 0,7421. Dan memiliki nilai t-

satistic yang signifikan pada p < 0.05 (lebih dari 1,65964) yaitu 12,431, 32,545, 

18,764, 18,253, dan 13,453 sehingga tidak perlu dilakukan drop. 

4.3.4 Uji Outer Model Indikator Kesesuaian Kompensasi (KK) 

Tabel 4.13 Uji Validitas Outer Loading (KK) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

KK1 <- KK  0,703699 0,701328 0,061091 0,061091 11,518823 

KK2 <- KK  0,73372 0,729978 0,059262 0,059262 12,381037 

KK3 <- KK  0,653341 0,641189 0,088105 0,088105 7,415498 

KK4 <- KK  0,787121 0,791299 0,034579 0,034579 22,762906 

KK5 <- KK  0,714432 0,714135 0,062625 0,062625 11,408089 

Sumber: Output PLS, 2013 

Hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan menggunakan PLS 

untuk indikator Kesesuaian Kompensasi (KK) disajikan dalam Tabel 4.12. Tabel 

tersebut ini menyajikan nilai outer loading atau measurement indikator 

Kesesuaian Kompensasi (KK). Dapat diketahui bahwa nilai loading factor untuk 

KK 1 hingga KK 5 diatas 0.50 yaitu masing-masing sebesar 0,703, 0,733, 0,653, 

0,787, dan 0,714. Sedangkan nilai tstatistic signifikan pada p < 0.05 (lebih dari 

1,65964) yaitu masing-masing sebesar 11,518, 12,381, 7,415, 22,762, dan 11,408, 

sehingga tidak diperlukan drop. 
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4.3.5 Uji Outer Model Indikator Komitmen Organisasi (KO) 

Tabel 4.14 Uji Validitas Outer Loading (KO) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

KO1 <- KO  0,66599 0,663853 0,076882 0,076882 8,662539 

KO2 <- KO  0,748396 0,749029 0,063426 0,063426 11,799471 

KO3 <- KO  0,875484 0,874218 0,028928 0,028928 30,263752 

KO4 <- KO  0,88645 0,883425 0,026538 0,026538 33,403615 

KO5 <- KO  0,784211 0,777935 0,059295 0,059295 13,225498 

Sumber: Output PLS, 2013 

Dari hasil uji outer loading yang disajikan dalam Tabel 4.13, di dapatkan 

hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan menggunakan PLS untuk 

indikator Komitmen Organisasi (KO). Tabel tersebut menunjukan bahwa nilai 

loading factor dari KO1 hingga KO5 berada diatas 0.50 yaitu masing-masing 

sebesar 0,665, 0,748, 0,875, 0,886, dan 0,784. Sedangkan nilai t-statistic KO1 

hingga KO5 signifikan pada p < 0.05 (lebih dari 1,65964) yang masing-masing 

sebesar 8,662 , 11,799, 30,263, 33,403, dan 13,225  sehingga tidak perlu 

dilakukan drop. 

4.3.6 Uji Outer Model Indikator Penegakan Hukum (PH) 

Tabel 4.15 Uji Validitas Outer Loading (PH) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

PH1 <- PH  0,719238 0,707483 0,089666 0,089666 8,021343 

PH2 <- PH  0,627952 0,618624 0,146399 0,146399 4,289315 

PH3 <- PH  0,835749 0,810943 0,10655 0,10655 7,843716 

PH4 <- PH  0,621795 0,608455 0,123506 0,123506 5,034514 

PH5 <- PH  0,815742 0,7907 0,089585 0,089585 9,105748 

Sumber: Output PLS, 2013 
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Dari hasil uji outer loading yang disajikan dalam Tabel 4.13, di dapatkan 

hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan menggunakan PLS untuk 

indikator Penegakan Hukum (PH). Tabel tersebut menunjukan bahwa nilai 

loading factor dari PH1 hingga PH5 berada diatas 0.50 yaitu masing-masing 

sebesar 0,719, 0,627, 0,835, 0,621, dan 0,815. Sedangkan nilai t-statistic PH1 

hingga PH5 signifikan pada p < 0.05 (lebih dari 1,65964) yang masing-masing 

sebesar 8,021 , 4,289, 7,843, 5,034, dan 9,105  sehingga tidak perlu dilakukan 

drop. 

4.3.7 Uji Outer Model Indikator Fraud di Sektor Pemerintahan (FRAUD) 

Tabel 4.16 Uji Validitas Outer Loading (FRAUD) 

  

Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

FR1 <- FRAUD  0,784529 0,783161 0,041237 0,041237 19,024942 

FR2 <- FRAUD  0,779076 0,779923 0,038979 0,038979 19,98703 

FR3 <- FRAUD  0,882915 0,881785 0,024827 0,024827 35,562068 

FR4 <- FRAUD  0,833947 0,830364 0,03985 0,03985 20,927162 

FR5 <- FRAUD  0,764939 0,762191 0,054727 0,054727 13,977307 

Sumber: Output PLS, 2013 

Hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan menggunakan PLS 

untuk indikator fraud di sektor pemerintahan (FRAUD) disajikan di dalam Tabel 

4.14. Nilai loading factor untuk semua indikator Fraud di Sektor Pemerintahan, 

berada diatas 0.50 yang masing-masing adalah 0,784, 0,779, 0,882, 0,833, dan 

0,764. Dan memiliki nilai t-satistic yang signifikan pada p < 0.05 (lebih dari 

1,65964) yaitu 19,024, 19,987, 35,562, 20,927, dan 13,977, sehingga tidak perlu 

dilakukan drop. 
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4.3.8 Uji Composite Reliability atau Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstuk. Suatu alat ukur atau instrumen 

yang berupa kuesioner dikatakan dapat memberikan hasil ukur yang stabil atau 

konstan, bila alat ukur tersebut dapat diandalkan atau reliabel. Oleh sebab itu 

perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal bila 

jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reabilitas dilakukan dengan metode Internal consistency. Reliabilitas 

instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan composite 

reliability dan koefisien cronbach’s Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika 

nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Nunnaly, 1996 

dalam Ghozali, 2011:43). 

Berikut merupakan data hasil analisis dari pengujian composite reliability 

maupun cronbach alpha : 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Composite Reliability 

  
Composite 

Reliability 

Keefektifan Pengendalian Internal   

Budaya Etis Organisasi 0,922337 

Penegakan Hukum 0,848642 

Gaya Kepemimpinan 0,894092 

Kesesuaian Kompensasi 0,842655 

FRAUD  0,905025 

Sumber: Output PLS, 2013 
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Tabel 4.18 Hasil Pengujian Cronbach Alpha 

  
Cronbachs 

Alpha 

Keefektifan Pengendalian Internal   

Budaya Etis Organisasi 0,894182 

Penegakan Hukum 0,782212 

Gaya Kepemimpinan 0,851743 

Kesesuaian Kompensasi 0,768676 

FRAUD  0,868438 

Sumber: Output PLS, 2013 

Hasil pengujian berdasarkan Tabel 4.15 dan Tabel 4.16 menunjukan 

bahwa hasil composite reability maupun cronbach alpha menunjukan nilai yang 

memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Hal 

tersebut menunjukan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. 

Dengan kata lain semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat 

ukur yang fit, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik. 

4.3.9 Uji Discriminant Validity 

Discriminant Validity diukur  dengan membandingkan nilai square root 

of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara 

konstruk dengan konstruk lainya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap 

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model maka memiliki nilai discriminant validity yang baik. 

Discriminant validity dapat dinilai dengan metode membandingkan akar 

kuadrat dari average variance extraced  ( 𝐴𝑉𝐸) untuk setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model 

mempunyai discriminant validity yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk 
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lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model 

seperti output dibawah ini: 

Tabel 4.19 Latent Variable Correlations 

   BEO  FRAUD  GK  KK  KO  KSPI  PH 

BEO  1                  

FRAUD  -0,826245 1               

GK  0,671332 -0,758087 1            

KK  0,488982 -0,584555 0,462876 1         

KO  0,550962 -0,622185 0,519333 0,499496 1      

KSPI  0,662411 -0,757261 0,610735 0,516608 0,518429 1   

PH  0,269735 -0,325283 0,32099 0,17993 0,314594 0,182528 1 

Sumber: Output PLS, 2013 

Tabel 4.20 AVE dan Akar AVE 

   AVE Akar AVE 

Budaya Etis Organisasi 0,704275 0,839210939 

FRAUD  0,656517 0,810257367 

Gaya Kepemimpinan 0,629096 0,793155722 

Kesesuaian Kompensasi 0,518073 0,719772881 

Komitmen Organisasi 0,634178 0,796352937 

Penegakan Hukum 0,532433 0,729680067 

Sumber: Output PLS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas dapat dilihat hasil discriminant validity 

yang menunjukkan nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada 

nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Hasil 

discriminant validity AVE konstruk keefektifan sistem pengendalian internal 

(KSPI) tidak muncul karena merupakan variabel formatif. Sementara itu hasil 

discriminant validity. Akar AVE konstruk variabel selanjutnya yaitu Budaya Etis 

Organisasi (BEO) sebesar 0,839210 lebih tinggi dari pada korelasi antara konstruk 

Budaya Etis Organisasi (BEO) dengan konstruk lainnya dalam model. Akar AVE 

konstruk Gaya Kepemimpinan (GK) sebesar 0,79315, lebih tinggi daripada 

korelasi antara Gaya Kepemimpinan (GK) dengan konstruk lainnya dalam model. 
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Akar AVE konstruk Kesesuaian Kompensasi (KK) sebesar 0,71977 lebih tinggi 

daripada korelasi antara konstruk Kesesuaian Kompensasi (KK) dengan konstruk 

lainnya dalam model. Akar AVE konstruk Komitmen Organisasi (KO) sebesar 

0,79635, lebih tinggi daripada korelasi antara Komitmen Organisasi (KO) dengan 

konstruk lainnya dalam model.Akar AVE Konstruk Penegakan Hukum (PH) 

sebesar 0,72968 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Penegakan Hukum 

dengan konstruk lainnya didalam model. Akar AVE konstruk fraud di sektor 

pemerintahan (FRAUD) sebesar 0,81025 lebih tinggi daripada korelasi antara 

konstruk fraud di sektor pemerintahan (FRAUD) dengan konstruk lainnya dalam 

model. 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa nilai akar kuadrat AVE 

setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant 

validity yang baik (Ghozali, 2011:42). 

 

4.4  Uji Inner Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen, Stone-Geisser test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi 

koefisien parameter jalur struktural. 
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Tabel 4.21 R Square 

   R Square 

Budaya Etis Organisasi   

FRAUD  0,820505 

Gaya Kepemimpinan   

Kesesuaian Kompensasi   

Komitmen Organisasi   

Keefektifan pengendalian internal   

Penegakan Hukum   

Sumber: Output PLS, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukan bahwa nilai R-square fraud di 

sektor pemerintahan (FRAUD) 0,820. Nilai R-square sebesar 0,820 memiliki arti 

bahwa variabilitas konstruk fraud di sektor pemerintahan yang dapat di jelaskan 

oleh variabilitas konstruk Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (KSPI), 

Budaya  Etis Organisasi (BEO), Gaya Kepemimpinan (GK), Kesesuaian 

Kompensasi (KK), Komitmen Organisasi (KO) dan Penegakan Hukum (PH) 

sebesar 82 % sedangkan 18 % dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. 

Semakin besar angka R-square menunjukan semakin besar variabel independen 

tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan 

strukturalnya. 

 

4.5 Pengujan Struktural Equation Model (SEM) 

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural 

Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program Smart PLS 

2.0. Gambar 4.2 berikut ini menyajikan hasil pengujian Full Model SEM 

menggunakan PLS sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Uji Full Model SEM Menggunakan PLS 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan smartPLS sebagaimana di 

tunjukan pada Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai loading 

factor dibawah 0.50 (selain untuk indikator KSPI yang menggunakan indikator 

formatif), sehingga tidak harus dilakukan drop data untuk menghapus indikator 

yang bernilai loading dibawah 0.50 agar memperoleh model yang baik. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model 

struktural (inner model) dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji 

goodness-fit model. Selain itu juga dengan melihat path coefficients yang 

menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Signifikansi 

parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar 
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variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang 

diajukan diatas adalah 1,659 untuk p<0.05. 

 Tabel dibawah ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model 

structural. 

Tabel 4.22 Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient 

   

Original 

Sample (O)  

Sample 

Mean (M)  

Standard 

Deviation 

(STDEV)  

Standard 

Error 

(STERR)  

t Statistics 

(|O/STERR|) 

GK -> FRAUD  -0,233191 -0,232303 0,062879 0,062879 3,708545 

KSPI -> FRAUD  -0,244808 -0,254621 0,096531 0,096531 2,536043 

KO -> FRAUD  -0,088817 -0,083709 0,055616 0,055616 1,596971 

KK -> FRAUD  -0,103814 -0,100838 0,042705 0,042705 2,430938 

BEO -> FRAUD  -0,393547 -0,392626 0,104251 0,104251 3,774996 

PH -> FRAUD  -0,052972 -0,046149 0,050898 0,050898 1,040746 

Sumber: Output PLS, 2013 

Berdasarkan nilai inner weight sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.22, 

maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. H1 : Gaya Kepemimpinan (GK) berpengaruh negatif  terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan (FRAUD).  

Hipotesis pertama menyatakan terdapat pengaruh negatif antara Gaya 

Kepemimpinan (GK) terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan. Dilihat dari 

nilai koefisien parameter sebesar -0,233 dan nilai t-statistic sebesar 3,708 

signifikan pada (p < 0.05).  Dengan demikian H1 dapat diterima bahwa Gaya 

kepemimpinan pegawai yang baik di suatu instansi dapat mencegah 

terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 
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2. H2 : Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (KSPI) berpengaruh 

negatif terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan (FRAUD). 

Hipotesis kedua menyatakan terdapat pengaruh negatif antara Keefektifan 

Sistem Pengendalian Internal terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan. Dilihat 

dari nilai koefisien parameter sebesar -0,245 dan nilai t-statistic sebesar 2,536 

signifikan pada (p < 0.05).  Dengan demikian H1 dapat diterima bahwa 

keefektifan sistem pengendalian internal pegawai yang tinggi di suatu 

instansi dapat mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

3. H3 : Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap Fraud di 

Sektor Pemerintahan (FRAUD). 

Hipotesis ketiga menyatakan terdapat pengaruh negatif antara Komitmen 

Organisasi (KO) terhadap fraud di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan PLS sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa 

kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap Fraud di sektor pemerintahan. 

Hal itu dikarenakan nilai t-statistic sebesar  1,597 berada dibawah nilai kritis 

1,659. Dengan demikian H3 tidak dapat diterima yang berarti bahwa semakin 

tinggi komitmen organisasi pegawai instansi di pemerintahan maka tidak 

dapat menekan tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

4. H4 : Kesesuaian Kompensasi (KK) berpengaruh negatif terhadap Fraud 

di Sektor Pemerintahan (FRAUD). 

Hipotesis keempat menyatakan terdapat pengaruh negatif antara Kesesuaian 

Kompensasi (KK) terhadap fraud di sektor pemerintahan. Dilihat dari nilai t-

statistic sebesar  2,431 berada diatas nilai kritis 1,659. Dengan demikian H4 



88 
 

 
 

dapat diterima bahwa semakin sesuai kompensasi yang diterima pegawai 

instansi pemerintahan  maka akan dapat menekan terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan. 

5. H5 : Budaya Etis Organisasi (BEO) berpengaruh negatif terhadap Fraud 

di sektor   Pemerintahan (FRAUD). 

Hipotesis kelima menyatakan terdapat pengaruh negatif antara budaya etis 

organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan. Dari perhitungan 

menggunakan PLS ditemukan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh 

negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Karena koefisien parameter 

mempunyai nilai koefisien parameter sebesar -0,394 dan nilai t-statistic 

sebesar 3,774 (signifikan pada p<0.05). Dengan demikian H5 diterima yang 

berarti bahwa semakin baik budaya etis organisasi, maka akan menekan 

terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

6. H6 : Penegakan Hukum (PH) berpengaruh negatif terhadap Fraud di 

Sektor Pemerintahan (FRAUD). 

Hipotesis keenam menyatakan terdapat pengaruh negatif antara penegakan 

hukum (PH) terhadap fraud di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan PLS sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa 

penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. 

Hal itu dikarenakan nilai t-statistic sebesar  1,041 berada dibawah nilai kritis 

1,659. Dengan demikian H6 tidak dapat diterima yang berarti bahwa semakin 

penegakan hukum dalam instansi di pemerintahan maka tidak dapat menekan 

tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 
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Hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan berdasarkan nilai inner 

weight , digambarkan secara ringkas pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23  Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Sumber : Pengolahan data 2013 

 

4.7 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, yang terkait dengan judul, permasalahan 

dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat 

dijelaskan, yaitu sebagai berikut. 

4.7.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

Di dalam pembahasan ini, akan diulas secara umum kriteria penilaian 

untuk semua variabel penelitian. 

1. Gaya Kepemimpinan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Gaya Kepemimpinan (GK) berpengaruh negatif  

terhadap Fraud di sektor pemerintahan. 

Hipotesis Diterima 

H2 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

(KSPI) berpengaruh negatif terhadap Fraud di 

Sektor Pemerintahan. 

Hipotesis Diterima 

H3 Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh negatif 

terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan. 

Hipotesis Ditolak 

H4 Kesesuaian Kompensasi (KK) berpengaruh 

negatif terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan. 

Hipotesis Diterima 

H5 Budaya Etis Organisasi (BEO) berpengaruh 

negatif terhadap Fraud di sektor Pemerintahan 

Hipotesis Diterima 

 

H6 Penegakan Hukum (PH) berpengaruh negatif 

terhadap Fraud di sektor Pemerintahan 

Hipotesis Ditolak 
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Gaya Kepemimpinan (GK) di sektor pemerintahan Kota Salatiga 

termasuk ke dalam kategori efektif. Keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan 

di instansi pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan 

bawahan, dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik 

sehingga proses komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan proses 

penyampaian  informasi baik dari atasan kepada bawahan. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Robbin (2004 : 146) yaitu, komunikasi memelihara motivasi 

dengan memberi penjelasan kepada bawahan apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja. Sehingga terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan instansi 

yang telah ditetapkan. 

2. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (KSPI) di sektor pemerintahan 

Kota Salatiga termasuk ke dalam kategori  efektif. Hal tersebut dikarenakan 

instansi Kota Salatiga memiliki lingkungan pengendalian yang baik, memiliki 

sistem informasi dan komunikasi yang baik, dan memiliki aktivitas pengendalian 

yang efektif. Selain itu, instansi Kota Salatiga memiliki sumber daya manusia 

yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika, pimpinan dan pegawai yang 

memiliki komitmen, keteladanan seorang pemimpin, dan ketersediaan 

infrastruktur berupa pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan 

unsur-unsur SPIP lainnya. 

Pasal 47 ayat (1) PP 60 tahun 2008 menyatakan bahwa 

Menteri/Pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggungjawab atas 

efektivitas penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-
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masing. Berdasarkan pasal ini, tanggung jawab penyelenggaran SPIP dan 

keberhasilan penerapan SPIP di daerah sangat tergantung pada komitmen dari 

kepala daerah masing-masing. 

3. Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi (KO) di sektor pemerintahan Kota Salatiga 

termasuk ke dalam kategori berkomitmen. Hal tersebut berarti bahwa para 

pegawai instansi pemerintahan Kota Salatiga merasa senang bekerja pada instansi 

tersebut dibandingkan dengan instansi lain. Hal itu dibuktikan dengan mereka 

menerima semua tugas yang diberikan instansi kepada pegawai dan mereka dapat 

bekerja sesuai target tanpa ada tekanan. 

4. Kesesuaian Kompensasi 

Kesesuaian Kompensasi (KK) di sektor pemerintahan Kota Salatiga 

termasuk ke dalam kategori puas. Hal tersebut dikarenakan kompensasi keuangan 

pegawai di instansi Kota Salatiga sudah sesuai dalam PP No. 9 Tahun 2007 

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang dalam lampirannya memuat Daftar 

Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan masa kerja. Demikian 

juga untuk aturan penerimaan tunjangan keluarga (10% dari gaji pokok untuk istri 

dan 2% dari gaji pokok untuk anak, maksimal 2 orang anak) maupun tunjangan-

tunjangan yang lainnya. 

Dengan adanya PP No. 9 Tahun 2007 pegawai instansi pemerintah 

memahami bahwa kompensasi atau gaji yang mereka terima didasarkan pada 

golongan dan lamanya masa kerja. Selain itu tujuan utama para aparatur 

pemerintah bekerja adalah melayani masyarakat. 
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5. Budaya Etis Organisasi  

Budaya Etis Organisasi (BEO) di sektor pemerintahan Kota Salatiga 

termasuk ke dalam kategori etis. Budaya organisasi akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku semua anggota organisasi tersebut. Budaya yang kuat dalam organisasi 

dapat memberikan paksaan atau dorongan kepada para anggotanya untuk 

bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. 

Dengan adanya ketaatan atas aturan dan juga kebijakan-kebijakan instansi tersebut 

maka diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja dan produktivitas para pegawai 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

6. Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum  (PH) di sektor pemerintahan Kota Salatiga termasuk 

dalam kategori efektif. Hal tersebut berarti para pegawai instansi pemerintah Kota 

Salatiga merasa para pejabat cepat tanggap dalam menangani pelanggaran 

peraturan instansi sehingga penanganan pelanggaran peraturan instansi selesai 

tepat pada waktunya. Keputusan kepala instansi juga memutuskan hukuman 

pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. 

7. Fraud di Sektor Pemerintahan 

 Nilai jawaban rata-rata tertinggi pada variabel FRAUD ditunjukkan oleh 

indikator FR3 dengan pernyataan “Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi 

saya, apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda”. Hal tersebut 

mengartikan bahwa memiliki bukti pendukung ganda dalam suatu transaksi 

bukanlah suatu masalah. Sehingga para pegawai masih kurang akan kesadaran 
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untuk tidak melakukan manipulasi pencatatan dalam proses pembuatan laporan 

keuangan. 

Fraud yang terjadi di sektor pemerintahan Kota Salatiga tergolong ke 

dalam kategori sangat jarang terjadi. Hal tersebut dikarenakan instansi 

pemerintahan Kota Salatiga tidak terdapat kecurangan laporan keuangan karena 

setiap pencatatan bukti transaksi dilakukan dengan otorisasi pihak yang 

berwenang dan dilakukan penilaian kembali terhadap asset kantor, di instansi kota 

Salatiga tidak terdapat penyalahgunaan asset berupa para pengguna anggaran yang 

meminta kuitansi kosong, di instansi Kota Salatiga tidak terdapat korupsi karena 

setiap transaksi memiliki bukti pendukung dan tidak ditemukan adanya 

pengeluaran tanpa dokumen pendukung. 

Instansi pemerintahan Kota Salatiga memiliki SPIP yang baik dan efektif 

sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) PP 60 tahun 2008. Selain itu, sesuai dengan 

analisis dekriptif yang diperoleh bahwa instansi pemerintahan Salatiga memiliki 

budaya organisasi yang etis, dan gaya kepemimpinan yang efektif sehingga 

memiliki tingkat fraud (kecurangan) yang rendah. 

  

4.7.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.2.1 Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut disebabkan 

para pemimpin instansi pemerintahan Kota Salatiga memiliki relasi yang baik 

dengan bawahannya, pemimpin instansi menguasai pembagian struktur tugas dan 
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tanggung jawab masing-masing pegawai, dan pemimpin instansi memiliki posisi 

kekuatan sehingga arah dan tujuan organisasi tercapai. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif, nilai mean tertinggi terdapat pada indikator pertanyaan GK3 yang 

berarti bahwa pemimpin instansi pemerintah Kota Salatiga memiliki posisi 

kekuatan untuk menentukan arah dan tujuan instansi kepada bawahannya. 

Sehingga GK di instansi Kota Salatiga tergolong dalam kategori efektif dan dapat 

mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakuakan kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

Teori fraud triangle menjelaskan bahwa suatu tekanan (Presure) akan 

membuat pegawai cenderung melakukan kecurangan (Fraud), entah itu faktor 

tekanan keuangan dari individu atau masalah non keuangan yang berkaitan 

dengan faktor tekanan dari pekerjaan itu sendiri yaitu dari kepemimpinan seorang 

atasan, tekanan dari pemimpin akan membuat seorang pegawai akan bertindak 

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpinnya. Fenomena tersebut 

memicu terjadinya fraud (kecurangan) dalam suatu instansi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rae and 

Subramaniam (2008) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara 

lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya 

pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan, sementara itu 

COSO (2004) mengatakan disuatu lingkungan yang etis dari suatu organisasi 

meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, 

nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinanya, jadi dapat 

dikatakan bahwa dalam lingkungan yang etis yang dibentuk oleh gaya 
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kepemimpinan tidak akan menekan tindakan fraud atau kecurangan yang 

dilakukan karyawan.  

4.7.2.2 Kepatuhan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif terhadap 

fraud di sektor pemerintahan. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut dikarenakan 

instansi sektor pemerintahan Kota Salatiga memiliki lingkungan pengendalian 

yang baik berupa pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas, 

penaksiran resiko yang baik berupa kelengkapan bukti pendukung transaksi, 

aktivitas pengendalian yang baik berupa peraturan dan kebijakan instansi,  

informasi dan komunikasi yang baik berupa Sistem Informasi Akuntansi (SIA), 

dan pemantauan dan evaluasi atas aktivitas oprasional untuk menilai pelaksanaan 

sistem pengendalian internal instansi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai 

mean tertinggi terdapat pada indikator pertanyaan KSPI2 yang berarti bahwa 

instansi pemerintah Kota Salatiga memiliki penaksiran resiko yang baik. sehingga 

KSPI di instansi Kota Salatiga tergolong efektif dan dapat mengurangi atau 

bahkan menutup peluang untuk melakuakan kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Selain itu, instansi pemerintah Kota Salatiga menaati PP 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempertegas komitmen 

pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme pada 

berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah.  

Sistem Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi atau bahkan 

menutup peluang untuk melakuakan kecenderungan kecurangan akuntansi (Smith 
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et al., 1997). Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada 

peluang. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih 

sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian 

internal yang efektif.  

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan teori fraud triangle yaitu 

adanya peluang (oportunity) yang merupakan faktor pemicu pegawai untuk 

melakukan kecurangan (fraud). Jika terdapat peluang, seoarang pegawai yang 

pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan fraud akan cenderung 

melakukan fraud. Peluang muncul melalui kelemahan dalam pengawasan sistem 

pengendalian internal suatu instansi. Agar berjalan efektif suatu sistem 

pengendalian intern harus memiliki kualitas yang baik serta didukung oleh 

kepatuhan para pegawai terhadap sistem pengendalian tersebut. 

 Dalam penelitian Rahmani 2011, mengatakan PP Nomor 60/2008 

mewajibkan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Hal ini 

merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi unsur dasar di dalam 

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Kemampuan pimpinan untuk 

menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif akan menjadi 

motivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam 

pelaksanaan pekerjaannya. Sebaliknya, pimpinan yang tidak / kurang kompeten 

dalam menciptakan lingkungan yang positif akan berpotensi mempengaruhi 

pegawai untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan instansinya. 
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H2 dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wilopo (2006) yang mengatakan bahwa pengendalian internal yang efektif 

memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal di 

perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh 

manajemen perusahaan / instansi.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh 

Thoyyibatun (2009) yang menyatakan bahwa bahwa Internal Control Compliance 

berpengaruh negatif terhadap Accounting Fraud Tendency. yang menemukan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pengendalian internal maka 

akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud (kecurangan). 

4.7.2.3 Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

komitmen organisasi  berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud di sektor 

pemerintahan. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen pegawai terhadap 

organisasi tempatnya bekerja maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud 

di sektor pemerintahan. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap fraud di 

sektor pemerintahan. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.  

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam 

berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari 

berupa rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal 
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berasal dari faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, 

perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi (Bologna,1993). 

Pengaruh terbesar dalam diri seorang individu berasal dari dalam diri individu 

tersebut (internal). Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pegawai untuk 

melakukan tindak kecurangan, seperti keserakahan, keinginan bergaya hidup 

mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja. Hal tersebut merupakan pengaruh 

terbesar untuk melakukan tindakan fraud. 

4.7.2.4 Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kesesuaian 

kompensasi (KK) mempunyai pengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. Dengan demikian, hasil hipotesis keempat (H4) diterima. Hal itu 

disebabkan karena dengan kompensasi yang sesuai untuk setiap pegawai, maka 

pegawai akan merasa cukup dalam pemenuhan kebutuhannya. Mereka juga 

memahami bahwa aturan gaji pokok untuk PNS sangat dipengaruhi oleh golongan 

dan lama masa kerja. Mereka menyadari sepenuhnya semua kewenangan yang 

berkaitan dengan penentuan gaji pokok mutlak di tangan Pemerintah Pusat, 

sepertiyang diatur PP No. 9 Tahun 2007 yangmemperbaharui PP No. 11 Tahun 

2003tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun2000 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil. 

 Dalam indikator KK2 dalam pernyataan kedua, dikatakan bahwa “di 

instansi tempat saya bekerja, memberikan kompensasi lebih atas keberhasilan 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik.” Hal ini dapat 
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meningkatkan semangat pegawai dalam mengerjakan tugasnya dan dapat 

menekan keinginan untuk melakukan kecurangan. 

4.7.2.5 Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

 Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa budaya 

etis organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud di sektor 

pemerintahan. Hal ini berarti semakin tinggi budaya etis yang ada di lingkungan 

organisasi atau instansi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di 

sektor pemerintahan. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud di 

sektor pemerintahan. Dengan demikian hipotesis kelima dapat diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), beliau 

menemukan bahwa perusahaan yang memiliki standar etika yang rendah akan 

lebih beresiko dengan tingginya tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi. 

4.7.2.6 Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak. Hal tersebut disebabkan 

para pejabat instansi pemerintahan Kota Salatiga kurang cepat tanggap dalam 

penanganan pelanggaran peraturan instansi, karena penanganan pelanggaran 

dalam instansi tersebut selesai tepat waktu. Keputusan kepala instansi  mengenai 

putusan hukuman pelanggaran peraturan juga belum sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Para pegawai juga masih banyak yang kurang menaati peraturan yang 

ada di instansi tersebut.  
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif PH di instansi Kota Salatiga 

tergolong dalam kategori efektif dan dapat mengurangi atau bahkan menutup 

peluang untuk melakuakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun dalam 

penelitian ini, hipotesis penegakan hukum ditolak karena pengaruh dari variabel 

penegakan hukum yang kecil. 

 

4.8  Keterbatasan  

Sebagaimana penelitian-penelitian yang ada, hasil penelitian ini juga 

memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Data yang digunakan dalam analisis berasal dari instrumen yang diisi 

berdasarkan persepsi responden. Hal tersebut akan menimbulkan masalah 

jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 

dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap fraud di 

sektor pemerintahan Kota Salatiga. Gaya kepemimpinan di sektor 

pemerintahan kota Salatiga termasuk dalam kategori baik, kecuali pada 

indikator GK5 pada pernyataan “Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin 

memberi pujian dan penghargaan pada pegawai yang bekerja dan 

menyelesaikan tugas tepat waktu”. 

2. Terdapat pengaruh negatif antara Keefektifan sistem pengendalian internal 

terhadap fraud di sektor pemerintahan Kota Salatiga. Keefektifan sistem 

pengendalian internal termasuk dalam kategori efektif, kecuali pada 

indikator KSPI4 pada pernyataan “Di instansi tempat saya bekerja, seluruh 

informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem 

akuntansi”.  

3. Tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap fraud di 

sektor pemerintahan. Komitmen organisasi termasuk dalam kategori 

berkomitmen, kecuali pada indikator KO2 dengan pernyataan “Saya 

membanggakan kepada orang lain bahwa organisasi tempat saya bekerja 

adalah organisasi yang bagus”. 
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4. Terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap fraud di 

sektor pemerintahan Kota Salatiga. Kesesuaian kompensasi termasuk 

dalam kategori puas, kecuali pada indikator KK4 dengan pernyataan “Di 

instansi tempat saya bekerja, dikelola manajemen yang baik sehingga para 

pegawai memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik”.  

5. Terdapat pengaruh negatif antara budaya etis organisasi terhadap fraud di 

sektor pemerintahan Kota Salatiga. Budaya etis organisasi termasuk dalam 

kategori etis, kecuali pada indikator BEO2 dengan pernyataan “Di instansi 

saya telah diterapkan kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan 

berbagai aturan etis yang dipatuhi oleh pegawai”.  

6. Tidak terdapat pengaruh  antara penegakan hukum terhadap fraud di 

sektor pemerintahan Kota Salatiga. Penegakan hukum termasuk dalam 

kategori efektif, kecuali pada indikator PH2 dengan pernyataan “Saya 

merasa pejabat penerima tanggap dalam penanganan kejadian”.  

5.2 Saran 

 Saran peneliti yang ingin dikemukakan adalah: 

1. Diharapkan bagi para pemimpin instansi pemerintahan Dinas Kota 

Salatiga untuk dapat memberikan penghargaan yang sesuai bagi para 

pegawai sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam instansi tersebut. 

2. Diharapkan bagi para pemimpin instansi pemerintahan Dinas Kota 

Salatiga untuk dapat mencatat seluruh kegiatan operasi kedalam sistem 

akuntansi. 
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3. Diharapkan bagi instansi pemerintah Kota Salatiga untuk dapat 

meningkatkan rasa bangga pegawai instansi pemerintahan terhadap 

organisasinya. 

4. Diharapkan bagi pemimpin di instansi pemerintahan Kota Salatiga untuk 

dapat mengelola manajemen dengan baik sehingga pegawai dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

5. Diharapkan bagi para pegawai di instansi pemerintahan Kota Salatiga 

untuk dapat menjalankan nilai-nilai dan aturan etis yang berlaku di 

organisasi. 

6. Diharapkan bagi pemerintahan pusat Dinas Kota Salatiga untuk membuat 

memproses hukum yang dilanggar tepat pada waktunya.  

7. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan observasi terlebih dahulu 

tentang kesediaan dinas untuk dijadikan sampel penelitian. 

8. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode 

pengumpulan data lainnya, seperti wawancara.   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 
 

 
 

 

Indikator Variabel 
   NO Variabel   Indikator NO 

1 Gaya Kepemimpinan  1 Relasi pemimpin dengan anggota 1 

  (Fiedler dalam Robbins 2010) 2 Struktur tugas 2 

    3 Posisi kekuatan 3 

    4 Delegasi tugas 4 

    5 Etika pemimpin 5 

2 Keefektifan SPI 1 gembira memilih bekerja pada organisasi 6 

  (IAI 2001 dalam Wilopo 2006) 2 penaksiran resiko 7 

    3 aktifitas pengendalian 8 

    4 informasi dan komunikasi 9 

    5 pemantauan 10 

3 Kesesuaian Kompensasi 1 kompensasi keuangan 11 

  
(Gibson 1997 dalam Wilopo 
2006) 2 pengakuan perusahaan dalam keberhasilan  

12 

      dalam melaksanakan pekerjaan   

    3 promosi 13 

    4 penyelesaian tugas 14 

    5 Ketidakadilan dalam pembagian kompensasi 15 

4 budaya etis organisasi 1 model peran yang visibel 16 

  (Robbins, 2008) 2 komunikasi harapan-harapan etis 17 

    3 pelatihan etis 18 

    4 hukuman bagi tindakan tidak etis 19 

    5 mekanisme perlindungan etika 20 

5 komitmen organisasi 1 bekerja melalui target 21 

  (Luthans, 2006) 2 membanggakan organisasi kepada orang lain 22 

    3 menerima semua tugas 23 

    4 kesamaan nilai 24 

    5 bangga menjadi bagian organisasi 25 

6 Penegakan hukum 1 daya tanggap pejabat penerima lamban 26 

  (Sulastri, 1997) 2 proses penegakan hukum pidana selesai 27 

    3 putusan pengadilan sesuai dengan  28 

      fakta-fakta hukum   

    4 Aturan hukum dalam instansi 29 

    5 Ketaatan terhadap hukum 30 

7 Fraud di seektor Pemerintahan 1 kecurangan laporan keuangan 31 

  (IAI, 2001) 2 Penyalahgunaan asset 32 

    3 Korupsi 33 

    4 Ketiadaan bukti transaksi 34 

    5 Penyalahgunaan anggaran 35 

 

Lampiran 1 



 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu/Sdr/i Pegawai Instansi Pemerintah 

Di Tempat 
 

Dengan Hormat, 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama   : Aditya Pramudita 

NIM   : 7250408037 

Prodi   : Akuntansi, S1 

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang, 

memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi 

kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan 

penyelesaian program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor 

Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas-dinas Kota Salatiga)”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu 

dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. 

Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara 

meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga. 

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

*Contact Person : 085640832489 

 

Hormat saya, 

 

 

Aditya Pramudita 

NIM. 7250408037 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 



 
 

 
 

Kuesioner Penelitian 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

Untuk mengisi daftar pertanyaan ini, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden cukup memberikan 

tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling tepat atau 

paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i Responden. Setiap pertanyaan membutuhkan 

hanya satu jawaban. 

Kriteria jawaban: 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 

2. TS = Tidak Setuju 

3. N = Netral 

4. S = Setuju 

5. SS = Sangat Setuju 

 

Identitas Responden 

Nama Responden : .................................................(*Boleh tidak diisi) 

Umur Responden : ......................................................................tahun 

Jenis Kelamin  : (  ) Laki-laki (  ) Perempuan 

Pendidikan Terakhir : ............................................................................... 

Sub Bagian  : ............................................................................... 

Masa Kerja  : ............................tahun.................................bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gaya Kepemimpinan STS TS N S SS 

1 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin mengakui 

dan menghargai bawahan. 
     

2 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menentukan 

tujuan yang realistis untuk instansi dan bagian. 
     

3 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin 

menyampaikan dengan jelas arah dan tujuan yang 

diinginkan kepada bawahannya. 

     

4 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberikan 

inspirasi kepada bawahan untuk memberi kontribusi 

lebih pada tugas pokoknya. 

     

5 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberi 

pujian dan penghargaan pada pegawai yang bekerja dan 

menyelesaikan tugas tepat waktu. 

   

 

 

 

 

 

 

Keefektifan Sistem Pengendalian  Internal STS TS N S SS 

6 Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas. 
     

7 Di instansi tempat saya bekerja, bila laporan keuangan 

perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi harus 

dilaksanakan dan bukti pendukung harus disertakan. 

     

8 Di instansi tempat saya bekerja, telah diterapkan 

peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi 

(kas, persediaan dan lain-lain). 

     

9 Di instansi tempat saya bekerja seluruh informasi 

kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem 

akuntansi. 

 

 

 

     



 
 

 
 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

10 Di instansi tempat saya bekerja diterapkan peraturan 

untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas 

aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan 

pengendalian internal (misalnya, derajat keamanan kas, 

persediaan dsb). 

     

 

Kesesuaian Kompensasi STS TS N S SS 

11 Di instansi tempat saya bekerja, kompensasi keuangan 

yang diberikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh pegawai instansi. 

     

12 Di instansi tempat saya bekerja, memberikan 

kompensasi / bonus lebih atas keberhasilan pegawai 

dalam melaksanakan peekerjaannya dengan baik. 

     

13 Di instansi tempat saya bekerja, promosi / kenaikan 

jabatan diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah 

dicapai para pegawai instansi. 

     

14 Di instansi tempat saya bekerja, dikelola oleh 

manajemen yang baik sehingga para pegawai memulai 

dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik. 

     

15 Di instansi tempat saya bekerja, terjadi ketidakadilan 

dalam pembagian kompensasi. 
     

 

Budaya Etis Organisasi STS TS N S SS 

16 Di instansi saya melihat perilaku atasan sebagai acuan 

standar untuk menentukan perilaku yang akan diambil 
     

17 Di instansi saya telah diterapkan kode etik yang 

menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan 

etis yang dipatuhi oleh pegawai 

 

     



 
 

 
 

18 Di instansi saya pernah diadakan seminar dan pelatihan 

etis mengenai standar tuntutan organisasi, yang 

menjelaskan praktik-praktik yang tidak diperbolehkan 

dan menangani dilema etika yang mungkin muncul. 

     

19 Di instansi saya segala perilaku tidak etis yang dilakukan 

akan diberi sanksi. 
     

20 Di instansi saya ada semacam badan pengawas yang 

menangani masalah perlindungan etika. 
     

 

Komitmen Organisasi STS TS N S SS 

21 Saya bersedia untuk bekerja ekstra melampaui apa yang 

diharapkan organisasi ini agar dapat berhasil sukses 
     

22 

 

Saya membanggakan kepada orang lain bahwa 

organisasi tempat saya bekerja adalah organisasi yang 

bagus. 

 

 

 

 
  

 

 

 

23 Saya bersedia menerima semua macam penugasan agar 

tetap bekerja dengan organisasi. 
     

24 Nilai-nilai saya sama dengan nilai-nilai organisasi ini.      

25 Saya merasa bangga menjadi bagian dari organisai ini.      

 

Penegakan Hukum STS TS N S SS 

26 Saya merasa pejabat penerima tanggap dalam penanganan 

kejadian. 
     

27 Saya merasa proses penegakan hukum dalam organisasi ini 

selesai tepat waktu.                                     
    

 

 

28 Keputusan pengadilan sesuai denga fakta-fakta hukum.      

29 Di instansi tempat saya bekerja, ada aturan-aturan hukum 

yang berlaku. 
     

30 Di instansi tempat saya bekerja, aturan- aturan hukum yang 

berlaku dijalankan dengan baik. 
     



 
 

 
 

 

Fraud di Sektor Pemerintahan STS TS N S SS 

31 Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk 

suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari 

semestinya. 

     

32 

 

Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya, apabila 

pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang 

tidak sesuai kedalam belanja peralatan gedung kantor. 

 

 

 

 
  

 

 

 

33 Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya, apabila 

suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda. 
     

34 Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, ditemukan 

adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung. 
     

35 Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa 

anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Uji Convergent Validity 

 

Hasil Uji Validitas 1, Uji Outer Weight 
    

       

   
Original 

Sample (O)  
Sample Mean 

(M)  

Standard 
Deviation 
(STDEV)  

Standard 
Error 

(STERR)  
T Statistics 

(|O/STERR|) 

KSPI1 -> KSPI  0,176495 0,184172 0,144264 0,144264 1,223415 

KSPI2 -> KSPI  0,30527 0,303148 0,107733 0,107733 2,833579 

KSPI3 -> KSPI  0,517818 0,49892 0,175616 0,175616 2,948581 

KSPI4 -> KSPI  -0,294097 -0,280159 0,246967 0,246967 1,190834 

KSPI5 -> KSPI  0,470185 0,44632 0,147086 0,147086 3,196675 

 

Hasil Uji Validitas 2, Uji Outer Loading 
    

       

   
Original 

Sample (O)  
Sample Mean 

(M)  

Standard 
Deviation 
(STDEV)  

Standard 
Error 

(STERR)  
T Statistics 

(|O/STERR|) 

BEO1 <- BEO  0,762829 0,755588 0,050089 0,050089 15,229438 

BEO2 <- BEO  0,854604 0,851074 0,031938 0,031938 26,758375 

BEO3 <- BEO  0,885507 0,882722 0,027 0,027 32,796214 

BEO4 <- BEO  0,866993 0,866793 0,029897 0,029897 28,999781 

BEO5 <- BEO  0,820561 0,816873 0,036491 0,036491 22,486863 

FR1 <- FRAUD  0,784529 0,783161 0,041237 0,041237 19,024942 

FR2 <- FRAUD  0,779076 0,779923 0,038979 0,038979 19,98703 

FR3 <- FRAUD  0,882915 0,881785 0,024827 0,024827 35,562068 

FR4 <- FRAUD  0,833947 0,830364 0,03985 0,03985 20,927162 

FR5 <- FRAUD  0,764939 0,762191 0,054727 0,054727 13,977307 

GK1 <- GK  0,715268 0,717772 0,057538 0,057538 12,431291 

GK2 <- GK  0,850194 0,85241 0,026123 0,026123 32,545391 

GK3 <- GK  0,838364 0,835284 0,044679 0,044679 18,764272 

GK4 <- GK  0,810801 0,805321 0,04442 0,04442 18,253159 

GK5 <- GK  0,742151 0,736899 0,055164 0,055164 13,453607 

KK1 <- KK  0,703699 0,701328 0,061091 0,061091 11,518823 

KK2 <- KK  0,73372 0,729978 0,059262 0,059262 12,381037 

KK3 <- KK  0,653341 0,641189 0,088105 0,088105 7,415498 

KK4 <- KK  0,787121 0,791299 0,034579 0,034579 22,762906 

KK5 <- KK  0,714432 0,714135 0,062625 0,062625 11,408089 

KO1 <- KO  0,66599 0,663853 0,076882 0,076882 8,662539 

KO2 <- KO  0,748396 0,749029 0,063426 0,063426 11,799471 
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KO3 <- KO  0,875484 0,874218 0,028928 0,028928 30,263752 

KO4 <- KO  0,88645 0,883425 0,026538 0,026538 33,403615 

KO5 <- KO  0,784211 0,777935 0,059295 0,059295 13,225498 

PH1 <- PH  0,719238 0,707483 0,089666 0,089666 8,021343 

PH2 <- PH  0,627952 0,618624 0,146399 0,146399 4,289315 

PH3 <- PH  0,835749 0,810943 0,10655 0,10655 7,843716 

PH4 <- PH  0,621795 0,608455 0,123506 0,123506 5,034514 

PH5 <- PH  0,815742 0,7907 0,089585 0,089585 9,105748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Uji Composite Reliability 

 

Composite Reliability 
  

       Composite Reliability 

Budaya Etis Organisasi 0,922337 

FRAUD  0,905025 

Gaya Kepemimpinan 0,894092 

Kesesuaian Kompensasi 0,842655 

Komitmen Organisasi  0,895569 

Penegakan Hukum 0,848642 

 

 Cronbachs Alpha 

   Cronbachs Alpha 

Budaya Etis Organisasi 0,894182 

FRAUD  0,868438 

Gaya Kepemimpinan 0,851743 

Kesesuaian Kompensasi 0,768676 

Komitmen Organisasi 0,852252 

Keefektifan pengendalian internal   

Penegakan Hukum 0,782212 
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Uji Discriminant Validity 

 

Hasil Uji Validitas 3, Uji Cross Loading 
     

           BEO  FRAUD  GK  KK  KO  KSPI  PH 

BEO1  0,762829 -0,643295 0,558083 0,433988 0,448989 0,542203 0,175111 

BEO2  0,854604 -0,717425 0,627448 0,471967 0,514773 0,645877 0,201627 

BEO3  0,885507 -0,748199 0,59797 0,431461 0,45339 0,623227 0,295283 

BEO4  0,866993 -0,696132 0,552512 0,341816 0,43972 0,482064 0,225278 

BEO5  0,820561 -0,655409 0,474306 0,371177 0,455545 0,476132 0,227736 

FR1  -0,634355 0,784529 -0,487311 -0,43905 -0,502922 -0,56827 -0,2274 

FR2  -0,678562 0,779076 -0,603303 -0,40817 -0,390607 -0,61456 -0,20221 

FR3  -0,724036 0,882915 -0,732824 -0,52381 -0,548382 -0,69848 -0,34496 

FR4  -0,719783 0,833947 -0,635347 -0,4668 -0,557705 -0,60631 -0,2705 

FR5  -0,581611 0,764939 -0,591286 -0,52908 -0,517279 -0,57091 -0,26042 

GK1  0,45138 -0,480227 0,715268 0,340861 0,329268 0,369662 0,172691 

GK2  0,649347 -0,741147 0,850194 0,420608 0,47597 0,594332 0,289376 

GK3  0,567304 -0,610299 0,838364 0,453073 0,459083 0,549316 0,205571 

GK4  0,514597 -0,573463 0,810801 0,346744 0,422611 0,414667 0,313505 

GK5  0,444241 -0,557593 0,742151 0,257325 0,34848 0,453292 0,280117 

KK1  0,270013 -0,347351 0,280641 0,703699 0,337355 0,270805 -0,00273 

KK2  0,327727 -0,441346 0,354439 0,73372 0,253469 0,353664 0,026957 

KK3  0,360892 -0,336059 0,36269 0,653341 0,354147 0,38698 0,288543 

KK4  0,386641 -0,51099 0,350689 0,787121 0,416032 0,404193 0,185342 

KK5  0,406356 -0,431867 0,321062 0,714432 0,435035 0,434006 0,15517 

KO1  0,37736 -0,43261 0,435961 0,460741 0,66599 0,377044 0,170722 

KO2  0,364399 -0,456296 0,427369 0,353416 0,748396 0,444854 0,104776 

KO3  0,455253 -0,54454 0,425146 0,404704 0,875484 0,453639 0,320565 

KO4  0,509453 -0,54813 0,464461 0,414617 0,88645 0,461191 0,294302 

KO5  0,474556 -0,484486 0,318917 0,36506 0,784211 0,323054 0,336212 

KSPI1  0,490382 -0,616649 0,529246 0,387492 0,437166 0,814317 0,120171 

KSPI2  0,508982 -0,559884 0,442728 0,436169 0,369498 0,739353 0,089556 

KSPI3  0,576735 -0,634264 0,523429 0,416588 0,419425 0,837578 0,112217 

KSPI4  0,47637 -0,514412 0,45269 0,311061 0,349125 0,679307 0,175643 

KSPI5  0,557099 -0,63882 0,519515 0,40587 0,455068 0,843592 0,271229 

PH1  0,181408 -0,202187 0,190743 0,07808 0,178776 0,055917 0,719238 

PH2  0,105924 -0,135135 0,201908 0,073357 0,217111 -0,03233 0,627952 

PH3  0,160187 -0,237921 0,238376 0,17384 0,266223 0,136542 0,835749 

PH4  0,29847 -0,299532 0,257797 0,089606 0,17357 0,226056 0,621795 

PH5  0,168642 -0,243597 0,252582 0,215839 0,309073 0,170192 0,815742 
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AVE 

       AVE Akar AVE 

Budaya Etis Organisasi 0,704275 0,839210939 

FRAUD  0,656517 0,810257367 

Gaya Kepemimpinan 0,629096 0,793155722 

Kesesuaian Kompensasi 0,518073 0,719772881 

Komitmen Organisasi 0,634178 0,796352937 

Penegakan Hukum 0,532433 0,729680067 

 

Latent Variabel Correlations 

   BEO  FRAUD  GK  KK  KO  KSPI  PH 

BEO  1                  

FRAUD  -0,826245 1               

GK  0,671332 -0,758087 1            

KK  0,488982 -0,584555 0,462876 1         

KO  0,550962 -0,622185 0,519333 0,499496 1      

KSPI  0,662411 -0,757261 0,610735 0,516608 0,518429 1   

PH  0,269735 -0,325283 0,32099 0,17993 0,314594 0,182528 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

R Square 

 
   R Square 

Budaya Etis Organisasi   

FRAUD  0,820505 

Gaya Kepemimpinan   

Kesesuaian Kompensasi   

Komitmen Organisasi   

Keefektifan pengendalian internal   

Penegakan Hukum   
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