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SARI 
 

Ramdhana, Senna Afriaska, 2014. “Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud): Studi pada Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah di Kabupaten Kebumen”.  Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si, 

Pembimbing II. Nanik Sri Utaminingsih, S.E.,M.Si, Akt. 

 

Kata Kunci: Fraud, Persepsi, Pegawai, Sektor Pemerintahan 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi 

pemerintahan mengenai kecenderungan terjadinya fraud di sektor pemerintahan 

dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana pengaruh penegakan hukum, 

keadilan organisasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian 

internal, kepatuhan pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan komitmen 

organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 112 pegawai instansi pemerintahan 

di Kabupaten Kebumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan quota 

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 dengan Partial Least Square (PLS) menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum, keadilan organisasi,  

keefektifan sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, dan 

komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh 

positif antara perilaku tidak etis terhadap  fraud di sektor pemerintahan, dan tidak 

terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Saran yang disampaikan, khususnya bagi instansi diharapkan dapat 

meningkatkan penegakan hukum, keadilan organisasi, kesesuaian kompensasi, 

mempertahankan keefektifan sistem pengendalian internal, kepatuhan 

pengendalian internal, mengurangi perilaku tidak etis dan meningkatkan 

komitmen organisasi. 
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ABSTRACT 

 
Ramdhana, Senna Afriaska, 2014. Perception of Employees About Factors that 

Affect Fraud: “A Study of the Local Government Work Unit in the District of 

Kebumen”. Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor I. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si, Advisor II. 

Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si, Akt. 

 

Keywords : Fraud, Perception, Employers, Goverment Sector 

 

This research aims to explore perception of the employees in government 

agencies about the tendency of the occurrence of fraud in the government and the 

factors that influence it. Based on the purpose, it can be formulated the problem 

which are what was the influence of law enforcement, justice organization, 

conformity compensation, effectiveness of internal control system, internal 

control of compliance, unethical behavior, and the commitment of the 

organization against fraud in government sector. 

Sample in this research employees total of 112 government agencies in 

districts Kebumen. The sample collection technique using a quota of sampling. 

Data collection by using a questionnaire. Data analysis in this research using 

analysis full model structural equation modeling (SEM) with a smartPLS analysis 

tools.  

The results of research with Partial Least Square (PLS) showed that there 

are negative influence between law enforcement, justice organization, 

effectiveness of internal control system, internal control of compliance, and 

commitment to fraud organization in government sector, there are a positive 

influence between unethical behavior on fraud in government sector, and there is 

no influence between conformity compensation against fraud in government 

sector. 

Recommendations, especially for agencies expected to improve law 

enforcement, justice organization, conformity compensation, effectiveness of 

internal control system, internal control of compliance, reduce unethical behavior 

and increase the commitment of the organization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan 

(fraud) adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau 

badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa 

manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. 

IAI (2001) dalam Wilopo (2008) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai  

salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji 

atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan 

keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul 

dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva 

entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Secara umum kecurangan (fraud) yang banyak terjadi pada sektor 

pemerintahan adalah korupsi (corruption). Korupsi adalah perilaku pejabat publik, 

baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak 

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi 

dapat membuat pelayanan pemerintah menjadi tidak maksimal dikarenakan 

adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehingga masyarakat 

dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur yang berkaitan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri
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Korupsi terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh 

pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi 

atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim dalam Revida (2003) 

menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila 

pejabat menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar 

pejabat tersebut mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemberi 

hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa 

juga termasuk dalam korupsi. Menurut Wilopo (2008), risiko yang melekat untuk 

terjadinya korupsi ditentukan oleh tingkat kejelasan dari suatu program. Di 

samping itu resiko tersebut ditentukan oleh seberapa besar anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan. Semakin besar anggarannya, semakin besar kemungkinan 

terjadinya korupsi. Semakin besar pengaruh pendapatan keuangan di luar 

pemerintah, semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi. Korupsi dapat 

membuat pelayanan khususnya dalam sektor pemerintahan menjadi tidak 

maksimal dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna 

sehinggga masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh 

aparatur yang berkaitan. 

Berbagai kasus kecurangan (fraud) yang terjadi di Kabupaten Kebumen 

diantaranya indikasi korupsi Pemerintah Kabupaten Kebumen senilai Rp. 17 

milyar. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama Kebumen 

(GNPKNU) menemukan, setidaknya ada 11 macam dugaan korupsi yang 

dilakukan pejabat pemerintah Kebumen. Sekretaris GNPKNU Kebumen 

Asmakhudin menunjukkan ada 11 dugaan korupsi. Beberapa diantaranya adalah 
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dugaan korupsi penerimaan dana lain-lain pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kebumen tahun anggaran 2006, serta penundaan pembayaran klaim 

kesehatan masyarakat miskin oleh RSUD Kebumen. Asmakhudin menjelaskan, 

untuk dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi misalnya, 

ditemukan ada penyimpangan pada penyetoran dana pelatihan ke kas daerah. 

Dana pelatihan swadaya sebesar Rp. 262 juta sebagai total biaya pelatihan yang 

dibayar oleh para peserta pelatihan, hanya disetorkan 10 persennya saja ke kas 

daerah atau sebesar Rp. 26.298.000. Digunakan untuk pembayaran klaim 

kesehatan masyarakat miskin tahun 2007, juga ditemukan penyimpangan. 

Menurutnya ada klaim sebesar Rp. 300.593.250 yang belum disetorkan oleh 

RSUD Kebumen ke kas daerah. (Kompas.com Rabu, 11 Juni 2008) 

Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Gerakan 

Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (GNPKNU) Kabupaten 

Kebumen menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan RSUD tipe B Kebumen. 

Melalui ketuanya K.H Sufyan Al Hasani, GNPKNU menduga proyek yang saat 

ini tengah berjalan dengan anggaran Rp. 10 miliar tersebut terjadi penyelewengan 

yang berpotensi merugikan negara. Pembangunan RSUD yang dimulai tahun 

2009 itu sudah memasuki tahap ketiga dan sudah menelan dana Rp. 41 miliar. 

Tahap pertama menelan Rp. 25 miliar, tahap kedua Rp. 5 miliar yang merupakan 

sisa anggaran tahun sebelumnya. (Suara Merdeka CyberNews, Selasa, 11 Oktober 

2011) 

Kasus korupsi APBD diduga melibatkan mantan anggota DPRD Kebumen 

periode 1999-2004. Belasan anggota DPRD Kebumen 2004-2009 tersebut, 
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merupakan anggota DPRD setempat periode 1999-2004 yang kemudian terpilih 

lagi menjadi anggota legislatif. Mereka disinyalir menerima gaji tambahan dari 

APBD 2004. Masing-masing sebesar Rp. 35 juta. Mantan anggota DPRD 

Kabupaten Kebumen periode tahun 1999-2004 yang belum mengembalikan dana 

tunjangan untuk dewan sebanyak 26 orang dan dua orang anggota dewan 2004-

2009. Total uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 710 juta. Penyidik Kejati 

Jateng telah memeriksa 18 saksi terkait kasus dugaan korupsi APBD 2004 di pos 

Sekretariat DPRD senilai Rp. 2,12 miliar. Dana itu salah satunya untuk tunjangan 

anggota dewan periode 1999-2004. (Wawasan Digital, Senin, 16 Maret 2009) 

Kasus lain dalam perkara dugaan penyimpangan pembuatan pagar teralis 

besi Goa Karang Bolong, Kecamatan Buayan, dan Goa Karang Duwur, 

Kecamatan Ayah. Kasus proyek pagar teralis goa yang didanai Pemkab Kebumen 

dengan anggaran Rp. 1,87 miliar yang bersumber dari APBD Jateng Rp. 1,5 

miliar dan APBD Kebumen Rp. 375 juta. Proyek itu dikerjakan oleh PT. Tradha 

dengan nilai kontrak Rp. 1.73 miliar yang dikerjakan selama 90 hari. Sesuai 

rencana, proyek harus selesai pada 17 Desember 2006, namun hingga 

perpanjangan ke-7 pada akhir 2008, pekerjaan baru rampung 80%. Meski 

pekerjaan belum tuntas, Heri sebagai PPK menyerahkan pembayaran termin 

kedua kepada PT. Tradha sebesar 75%, yakni Rp. 1,38 miliar. Sesuai audit Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, nilai pagar goa 

yang selesai dikerjakan setara Rp. 148 juta. (Suara Merdeka, 31 Mei 2011) 

Kasus dugaan korupsi yang lainnya adalah kasus dugaan korupsi dana 

Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp. 252 juta untuk desa tertinggal di 

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29648&Itemid=47
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Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan Taraf Kurniawan (mantan Anggota 

DPRD Prov Jateng periode 2004-2009). Dalam kasus perkara tahun 2006 yang 

menyeret tersangka Heri dengan kerugian negara Rp. 1.237.249.000. Heri diduga 

menyalahgunakan wewenang saat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPKom) proyek Rp. 2 miliar tersebut. Kasus korupsi dana pembangunan lima 

rumah bantuan Pemkab. Tersangka Yuliman AMd merupakan Kepala Desa 

Argosari Kecamatan Ayah. Dia tersangkut perkara hukum dalam kegiatan 

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) 2009. Masing-

masing rumah mendapatkan Rp 5 juta. Dana yang diselewengkan tersangka Rp. 

5.015.000. (Suara Merdeka.com 17 Februari 2011) 

Faktor penyebab terjadinya fraud, diantaranya yaitu menurut teori Fraud 

Triangle Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2007), kecurangan (fraud) 

disebabkan oleh 3 faktor yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity) dan 

rasionalitas (rationalization), atau disebut dengan segitiga kecurangan (fraud 

triangle). Unsur tekanan (pressure) bisa dalam bentuk kebutuhan keuangan, gaya 

hidup, serta tekanan pihak lain yang menyebabkan seseorang terdorong 

melakukan kecurangan (fraud). Unsur peluang (opportunity) antara lain lemahnya 

pengendalian internal, sistem yang mendukung, serta kepercayaan terhadap tugas 

seseorang terlalu luas dan berlebihan. Unsur rasionalitas (rationalization) 

menerangkan kecurangan (fraud) terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang 

mendorong terjadinya kecurangan (fraud). 

Penyebab kecurangan (fraud) dikembangkan oleh Bologna (1993), teori ini 

menjelaskan tentang penyebab kecurangan (fraud) atau juga dikenal sebagai 
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GONE Theory, terdiri dari empat faktor yang mendorong seseorang berperilaku 

menyimpang (fraud). Keempat faktor tersebut adalah greed atau keserakahan, 

berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri 

setiap orang, opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi 

atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan 

bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya, needs atau kebutuhan, 

berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk 

menunjang hidupnya yang menurutnya wajar, dan exposure atau pengungkapan, 

berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku 

kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.  

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

kecurangan (fraud) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu tekanan (pressure), peluang 

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). 

Tekanan (pressure) adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak 

kecurangan (fraud) dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan 

dari pribadi maupun tekanan dari organisasi. Tekanan paling umum yang sering 

membuat orang melakukan kecurangan (fraud) adalah tekanan finansial, dimana 

tekanan akan kebutuhan pribadi keuangan menjadi penyebab yang mendorong 

orang untuk melakukan kecurangan (fraud). Penelitian kali ini peneliti 

memproksikan suatu tekanan (pressure) dengan adanya keadilan organisasi dan 

kesesuaian kompensasi. 

Di dalam suatu pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan di 

dalam organisasi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan (fraud). 
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Keadilan distributif adalah suatu konsep psikologis yang berhubungan dengan 

kewajaran terhadap hasil yang dirasakan, sedangkan keadilan prosedural mengacu 

pada tingkat keadilan yang dirasakan terhadap suatu proses pengambilan 

keputusan (Rae and Subramaniam, 2008). Adanya persepsi keadilan organisasi 

yang rendah akan cenderung meningkatkan terjadinya kecurangan (fraud). 

Persepsi keadilan organisasi yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat 

terjadinya kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

Mangkunegara (2000) mengemukakan bahwa proses administrasi upah atau 

gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) melibatkan pertimbangan atau 

keseimbangan perhitungan. Kompensasi merupakan sesuatu yang 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Hadiah yang bersifat uang 

merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari 

pelayanan mereka. 

Adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau 

pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian 

oleh para pekerja (Wexley dan Yuki, 2003). 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. 

Disimpulkan bahwa semakin rendah kepuasan gaji yang diterima, maka semakin 

tinggi tingkat korupsi.  
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Peluang (opportunity) adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan 

karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, di mana seorang karyawan 

mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, 

sehingga dapat melakukan perbuatan curang. Penelitian kali ini peneliti 

memproksikan suatu peluang (opportunity) dengan adanya keefektifan sistem 

pengendalian internal dan kepatuhan sistem pengendalian internal dan penegakan 

hukum. 

Pengendalian internal adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk 

membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian 

internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur 

sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk 

mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya 

organisasi. 

American Institute of Certifield Public Accountant (AICPA) pada tahun 

1947 menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk 

memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk 

mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 

aturan (Boynton & Kell, 1996, dalam Wilopo, 2006). 

Penelitaian yang dilakukan Wilopo (2008) tentang pengaruh pengendalian 

internal birokrasi pemerintah dan perilaku tidak etis birokrasi terhadap kecurangan 

di pemerintahan pada auditor BPK, menyimpulkan pengendalian internal 

birokrasi pemerintah dan perilaku tidak etis birokrasi tidak berpengaruh terhadap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggelapan&action=edit&redlink=1
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kecurangan di pemerintahan. Penelitian Thoyibatun (2009) menyimpulkan 

pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan dan sistem 

kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Di dalam penelitian Rae 

and Subramaniam (2008) menyimpulkan prosedur pengendalian dan keadilan 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).  

Rae and Subramaniam (2008) mengatakan bahwa kualitas pengendalian 

internal bertindak sebagai suatu ukuran kuasa untuk peluang terjadinya 

kecurangan karena tindakan pengendalian internal yang berkualitas akan 

memperkecil frekuensi kecurangan. Adanya suatu sistem pengendalian internal 

saja tidak cukup jika tidak ada kepatuhan di dalamnya. Suatu pengendalian 

internal dilaksanakan secara efektif, nilai-nilai etika akan diintegrasikan dengan 

perilaku anggota organisasi sehingga munculnya perilaku yang tidak diinginkan 

(tidak etis) dapat ditekan (Thoyyibatun, 2009). Dikatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat kepatuhan pegawai terhadap pengendalian internal maka akan semakin 

rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.  

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan bagian dari penerapan 

hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan 

masyarakat. Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang 

memberi keteguhan komitmen terhadap kedalam tugas hukum kita. Penegakan 

hukum, dengan demikian lebih dari sekadar menegakkan kebenaran formal, tetapi 

juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat 

mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya. Tanggung jawab penegak hukum 
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dengan demikian juga bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual. Semakin 

tinggi tingkat penegakan hukum maka akan mengurangi kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan. 

Rasionalisasi (rationalization) adalah pemikiran yang menjustifikasi 

tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima 

dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku kecurangan (fraud) selalu berusaha 

untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal 

ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika 

dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Penelitian kali ini peneliti 

memproksikan suatu rasionalisasi (rationalization) dengan adanya perilaku tidak 

etis dan komitmen organisasi. 

Menurut Buckley et al., (1998) dalam Wilopo (2008) menjelaskan bahwa 

perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang 

jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta 

karakteristik pribadi pelakunya. Sulit dalam konteks akuntansi dan hubungannya 

dengan pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu 

dipertimbangkan guna memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya 

yang berkaitan dengan informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi 

yang tersedia bagi pasar (Hendriksen, 1992) dalam Wilopo (2008). Perusahaan 

sebagai pribadi artifisial memiliki tanggung jawab moral dan sosial, yang pada 

tingkat operasional diwakili secara formal oleh manajemen (Keraf, 1998: 113-

136) dalam Wilopo (2008). Mengacu pada dimensi perilaku yang menyimpang 

dalam bekerja dari Robinson (1995), Tang et al. (2003) dalam penelitiannya 
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menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam 

perusahaan. Perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan 

kedudukan/posisi (abuse position), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan 

(abuse power), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse 

resources), dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action).  

Menurut Rae and Subramaniam (2008), komitmen organisasi secara umum 

mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai 

dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal. 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. Suatu 

komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan 

karyawan dan dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan 

berbagai hal (Valentine et al, 2002) termasuk pula sikap karyawan dalam 

melakukan tindak kecurangan. Semakin tinggi komitmen organisasi maka akan 

semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan 

kecurangan (fraud) telah dilakukan. Berbagai penelitian tersebut belum memiliki 

hasil yang konsisten. Hasil penelitian tersebut banyak terdapat kesimpulan yang 

tidak konsisten sehingga mendapatkan hasil yang saling bertolak belakang. 

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai 

peneliti tersebut maka penelitian ini bertujuaan untuk menguji kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud) tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengajukan penelitian 

yang berjudul “Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kecurangan (Fraud): Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Kebumen”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan? 

2. Bagaimana pengaruh keadilan organisasi terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan? 

3. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan? 

4. Bagaimana pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan? 

5. Bagaimana pengaruh kepatuhan pengendalian internal terhadap kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintahan? 

6. Bagaimana pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan? 

7. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan (fraud) 

di sektor pemerintahan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintahan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintahan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal 

terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pengendalian internal terhadap 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan (fraud) 

di sektor pemerintahan.  

7. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintahan.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari 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 
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media latihan dalam memecahkan masalah 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 gambaran 

yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis 

dan praktiknya.  

b. Bagi Objek Penelitian 

Bagi objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan 

dalam usaha mencegah terjadinya kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan, 

dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan (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. Dan dapat 

memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil 

penelitian.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Triangle Fraud 

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

kecurangan (fraud) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu tekanan (pressure) adalah 

motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud dikarenakan adanya 

tekanan baik keuangan dan non keuangan dari pribadi maupun tekanan dari 

organisasi. Peluang (opportunity) adalah peluang terjadinya fraud akibat 

lemahnya atau tidak efektifnya 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. Rasionalisasi 

(rationalization) adalah fraud terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang 

mendorong 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 alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau 

kecurangan.  
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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 persepsi keadilan organisasi 

dan kesesuaian kompensasi. Untuk memproksikan rationalization digunakan 

variabel perilaku tidak etis dan komitmen organisasi, sedangkan opportunity 

diproksikan dengan adanya variabel keefektifan pengendalian internal, kepatuhan 

pengendalian internal dan penegakan hukum. 

2.2 Kecurangan (Fraud) 

2.2.1 Pengertian Kecurangan (Fraud) 

Menurut Black’s Law Dictionary, kecurangan (fraud) didefinisikan sebagai 

suatu istilah generik: 

Embracing all multifarious means which human ingenuity can devise, and 

which are resorted to by one individual to get an advantage over 

another by false suggestions or suppression of truth, and includes all 

Fraud 

Triangle 

Opportunity 

Rationalization Pressure 
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surprise, trick, cunning, or dissembling, and any unfair way by which 

another is cheated. 

Menurut IAI (2001) dalam Wilopo (2008) menjelaskan kecurangan 

akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan 

keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan 

keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap 

aktiva (seringkali disebut dengan penggelapan atau penyalahgunaan) berkaitan 

dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

Tampubolon (2005) dalam Kurniawati (2012) berpendapat, fraud tidak 

selalu sama dengan tindak kriminal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai an 

intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies. 

Sementara itu fraud didefinisikan sebagai any behavior by which one person 

gains or intend to gain a dishonest advantage over another. Tindakan fraud dapat 

dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, 

misalnya korupsi atau penggelapan pajak. Fraud yang bukan kriminal masuk 

kategori risiko operasional, sedangkan fraud yang sekaligus tindak kriminal 

masuk kategori risiko ilegal. 

2.2.2 Klasifikasi Kecurangan (Fraud) 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi 

Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional yang 
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bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan (fraud) yang berkedudukan di 

Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, 

mengklasifikasikan kecurangan (fraud) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal 

dengan istilah “Fraud Tree” yaitu: 

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)  

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 financial 

atau kecurangan non financial. 

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 (fraudulent disbursement). 

3. Korupsi (Corruption) 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, 

bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of 

interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan 

(economic extortion). 

2.2.3 Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan 

Korupsi merupakan jenis kecurangan (fraud) yang sering terjadi di sektor 

pemerintahan. Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari 

kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber 
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kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal 

untuk memperkaya diri sendiri. 

Korupsi dapat membuat pelayanan pemerintah menjadi tidak maksimal 

dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehingga 

masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur yang 

berkaitan. 

2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Fraud 

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

kecurangan (fraud) disebabkan oleh 3 faktor yaitu tekanan (pressure), peluang 

(opportunity) dan rasionalitas (rationalization), atau disebut dengan segitiga 

kecurangan (fraud triangle). Unsur tekanan (pressure) bisa dalam bentuk 

kebutuhan keuangan, gaya hidup, serta tekanan pihak lain yang menyebabkan 

seseorang terdorong melakukan kecurangan (fraud). Contohnya hutang atau 

tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Unsur 

peluang (opportunity) antara lain lemahnya pengendalian internal, sistem yang 

mendukung, serta kepercayaan terhadap tugas seseorang terlalu luas dan 

berlebihan. Di antara 3 elemen fraud triangle, peluang (opportunity) merupakan 

elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan 

proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan (fraud). 

Unsur rasionalitas (rationalization) menerangkan kecurangan (fraud) terjadi 

karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang mendorong terjadinya kecurangan 

(fraud). Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan 

integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain.  Rasionalisasi terjadi 
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dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas 

kecurangan yang dilakukan. Pelaku kecurangan (fraud) biasanya mencari alasan 

pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan. 

Penyebab fraud menurut Bologna (1993) juga dapat dijelaskan dengan 

GONE Theory, terdiri dari 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang 

berperilaku menyimpang dalam hal ini berperilaku fraud. Keempat faktor tersebut 

adalah greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang 

secara potensial ada di dalam diri setiap orang, opportunity atau kesempatan, 

berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang 

sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan 

kecurangan terhadapnya, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor 

yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang 

menurutnya wajar dan exposure atau pengungkapan berkaitan dengan tindakan 

atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku 

ditemukan melakukan kecurangan.  

2.3 Penegakan Hukum  

Menurut Asshiddiqie (2008) 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. 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. Arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek 
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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. Arti sempit dari segi subjeknya, penegakan 

hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu 

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, 

aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang 

memberi keteguhan komitmen terhadap kedalam tugas hukum kita. Penegakan 

hukum, dengan demikian lebih dari sekadar menegakkan kebenaran formal, tetapi 

juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat 

mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya. Tanggung jawab penegak hukum 

dengan demikian bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual. 

2.4 Keadilan Organisasi 

Greenberg (1987) dalam Rae and Subramaniam (2008) menyatakan 

pendapatnya mengenai keadilan organisasi sebagai berikut: 

The term organizational justice is defined as an individual’s perception of 

and reactions to fairness in an organization.  

Keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang 

hak dan kelayakan dipenuhi (Lind dan Tyler, 1988) dalam Christofel (2010). 

Pemahaman tentang makna keadilan sering lebih menekankan pada distribusi 

yang adil dibandingkan dengan prosedur dan interaksi yang adil, yang selanjutnya 
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kemudian disebut sebagai keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan 

interaksional. 

1. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah persepsi karyawan tentang keadilan 

pendistribusian sumber daya organisasi yang mengevaluasi distribusi hasil-hasil 

organisasi, dengan memperhatikan beberapa aturan distributif, yang paling 

sering digunakan adalah hak menurut keadilan dan kewajaran. 

2. Keadilan Prosedural  

Keadilan prosedural mengacu pada persepsi tentang pengambilan keputusan 

yang adil. Konsep keadilan prosedural menjelaskan bahwa individu tidak hanya 

melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi outcomes, namun juga 

mengevaluasi terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut. 

3. Keadilan Interaksional  

Keadilan interaksional mengacu persepsi kewajaran atas pemeliharaan 

hubungan antar pribadi atau informal interaction antara karyawan yang 

menerima keputusan dengan pembuat keputusan. 

Menurut Lind dan Tyler (1988) dalam Christofel (2010), menyebutkan ada 

tiga hal penting yang patut diperhatikan dalam membahas keadilan interaksional 

yaitu: 

a. Penghargaan 

Penghargaan, khususnya penghargaan kepada status seseorang tercermin 

dalam kelakuan, khususnya dari orang yang berkuasa terhadap anggota 
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kelompoknya. Semakin baik kualitas perlakuan penguasa terhadap anggotanya 

maka interaksinya dinilai semakin adil. 

b. Netralitas  

Konsep tentang berkembang dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah 

hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain. Netralitas dapat 

tercapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya, menggunakan 

fakta dan bukan opini, yang objektif dan validitasnya tinggi 

c. Kepercayaan  

Kepercayaan adalah harapan pihak lain dalam melakukan hubungan sosial, 

yang didalamnya mencakup resiko yang berkaitan dengan harapan tersebut. 

Menurut Folger dan Cropanzano (1998) dalam Fransiskus (2006) 

menjelaskan keadilan organisasi meliputi persepsi anggota organisasi tentang 

kondisi keadilan yang mereka alami dalam organisasi, secara khusus tentang rasa 

keadilan yang terkait dengan alokasi penghargaan organisasi seperti gaji dan 

promosi. 

2.5 Kesesuaian Kompensasi 

2.5.1  Definisi Kesesuaian Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2002) yang dikutip dari (http://all-about 

theory.blogspot.com/2010/03/kompensasi.html.) kompensasi adalah semua 

pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan. Besarnya 

kompensasi mencerminkan status, pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan 

yang dinikmati oleh karyawan bersama keluarga. Semakin besar balas jasa yang 
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diterima oleh karyawan berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik 

dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak.  

Menurut Nawawi (2000) yang dikutip dari (http://all-about 

theory.blogspot.com/2010/03/kompensasi.html.) menyebutkan bahwa kompensasi 

bagi organisasi atau perusahaan berarti penghargaan atau ganjaran kepada para 

pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan 

melalui kegiatan yang disebut bekerja.  

Mangkunegara (2000) mengemukakan bahwa proses administrasi upah atau 

gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) melibatkan pertimbangan atau 

keseimbangan perhitungan. Kompensasi merupakan sesuatu yang 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Di dalam kepegawaian, hadiah 

yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai 

sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang 

diberikannya kepada perusahaan dapat berupa gaji, manfaat dan pelayanan atau 

fasilitas dan sebagainya yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung diberikan 

secara tetap atau permanen. 

2.5.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi  

Menurut Mangkunegara (2000), mengatakan bahwa ada enam faktor yang 

mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu:  
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1. Faktor Pemerintah  

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya 

transportasi/angkutan, inflasi maupun devaluasi yang sangat mempengaruhi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 

2. Penawaan Bersama Antara Perusahaan dan Pegawai 

Kebijakan dalam menetukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat 

terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh 

perusahaan kepada pegawainya. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan 

dalam merekrut pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang 

sangat dibutuhkan di perusahaan. 

3. Standar dan Biaya Hidup Pegawai  

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup 

minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. 

Terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan keluarganya, maka pegawai akan 

merasa aman.   

4. Ukuran Perbandingan Upah  

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran besar 

kecil perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja pegawai. Artinya, 

perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat pendidikan, 

masa kerja, dan ukuran perusahaan. 
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5. Permintaan dan Persedian  

Menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu mempertimbangkan tingkat 

persedian permintaan pasar. Artinya, kondisi pasar pada saat itu perlu dijadikan 

bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai. 

6. Kemampuan Membayar  

Menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada 

kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya, jangan sampai 

menentukan kebijakan kompensasi diluar batas kemampuan yang ada pada 

perusahaan.  

2.5.3  Bentuk-bentuk Kompensasi  

Menurut Rivai (2004:360) ada empat komponen-komponen kompensasi, 

yaitu: 

1. Gaji  

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. 

2. Upah  

Upah yaitu imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan 

yang diberikan. 

3. Insentif  

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 
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4. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi tambahan yang diberikan 

berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas 

seperti asuransi, tunjangan, dan uang pensiun. 

 

2.6 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

2.6.1  Definisi Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal 

permerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan peraturan 

perundang-undangan. Pengujian sistem pengendalian internal yaitu kegiatan 

pengujian terhadap efektifitas desain dan implementasi sistem pengendalian 

internal. Pemahaman sistem pengendalian internal dalam perencanaan 

pemeriksaan dinaikkan untuk mengkaji pengendalian internal yang ditetapkan 

oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta 

mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (fraud). 

(https://sandhrina.wordpress.com) 

Menurut Mulyadi (2002) pengertian pengendalian internal adalah sebagai 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil 
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lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tujuan tiga golongan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi. 

American Institute of Certifield Public Accountant (AICPA) pada tahun 

1947 menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk 

memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk 

mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 

aturan (Boynton & Kell, 1996, dalam Wilopo, 2006).  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

pengendalian internal sangat penting untuk mencapai rencana dan tujuan yang 

saling berkaitan. Adanya pengendalian internal yang efektif akan mengurangi dan 

menghilangkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat 

merugikan suatu pemerintahan. 

2.6.2  Stuktur Pengendalian Internal 

Menurut Walter G.Kell, William C.Boynton and Richard E.Ziegler dalam 

Rustam (2002) menyatakan bahwa struktur pengendalian internal terdiri dari : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian (control environment) mencerminkan suasana 

perusahaan yang mempengaruhi sikap dan tindakan para anggota perusahaan 

akan pentingnya pengendalian. Efektivitas sistem akuntansi dan prosedur 

pengendalian sangat ditentukan oleh suasana yang diciptakan oleh lingkungan 

pengendalian. Ini berarti pengendalian mempunyai dampak yang sangat besar 

terhadap keseriusan pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan. 
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2. Penetapan Resiko (Risk Assesment) 

Penetapan resiko (risk assesment) laporan keuangan adalah mengidentifikasi 

dan menganalisa resiko-resiko yang berhubungan dengan manajemen 

perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Penetapan resiko oleh manajemen berkenaan 

dengan hubungan resiko terhadap pernyataan laporan keuangan yang khusus dan 

kegiatan mencatat, memproses, menyimpulkan dan melaporkan data akuntansi. 

3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Informasi dan komunikasi (information and communication) sangat berguna 

untuk menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi sangat relevan untuk 

tujuan laporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi dan melindungi harta 

dan hutang perusahaan. Sistem akuntansi seharusnya mencakup penafsiran audit 

yang lengkap, karena penafsiran transaksi sangat penting bagi manajemen dan 

auditor. Komunikasi melibatkan pemahaman yang jelas dari peran dan tanggung 

jawab setiap individu yang berkenaan dengan struktur pengendalian internal atas 

laporan keuangan. Komunikasi harus dapat meyakinkan bahwa setiap personil 

terlibat dalam memahami laporan keuangan dan kegiatan mereka baik di luar 

perusahaan ataupun dalam perusahaan. 

4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian (control activities) adalah kebijakan prosedur yang 

membantu meyakinkan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Pengendalian 

ini meyakinkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dalam 
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mencapai tujuan organisasi. Pengawasan ini harus terlaksana pada semua tingkat 

fungsi manajemen. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan (monitoring) merupakan proses untuk menilai kualitas dari 

pelaksanaan struktur pengendalian intern yang telah berjalan. Monitoring 

merupakan pemantauan terhadap personil yang mengawasi desain dan operasi 

perusahaan yang dilaksanakan. Struktur pengendalian intern yang berjalan 

diharapkan dapat mengatasi atau mengantisipasi penyimpangan atau kecurangan 

yang terjadi. Monitoring dapat dilaksanakan selama kegiatan perusahaan 

berjalan dan dapat dievaluasi secara periodik. 

2.6.3  Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006:397) bahwa manajemen memiliki 

3 tujuan dalam membuat sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai 

berikut: 

1. Keandalan Pelaporan Keuangan (Reliability of Financial Reporting) 

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen tidak hanya 

digunakan oleh pihak manajemen tetapi juga oleh pihak-pihak lain diluar 

perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi (Efficiency and Effectiveness of Operations) 

Pengendalian dalam suatu perusahaan hendaknya mendorong usaha 

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Beberapa bagian penting 
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dari pengendalian ini adalah penyediaan informasi yang akurat untuk para 

pembuat keputusan internal, usaha melindungi aset, dokumen dan catatan yang 

ada. 

3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan (Compliance with Laws and Regulation) 

Setiap perusahaan pada umumnya wajib menaati setiap peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini, diperlukan pengendalian 

internal yang baik agar aktivitas perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-

ketentuan pemerintah. 

Tujuan dari pengendalian internal akan terlaksana dengan baik bila 

pengendalian internal dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur 

yang ada. Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari 

pengendalian internal ini adalah keandalan pelaporan keuangan, dimana 

pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan internal terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan 

internal secara efektif dan efisien.  

2.7 Kepatuhan Pengendalian Internal  

Menurut Mulyadi (2002:198), selain adanya standar dan struktur 

pengendalian internal juga diperlukan adanya efektivitas pengendalian internal 

dalam mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Keefektifan ini dapat diuji 

dengan dua macam pengujian yaitu dengan menguji adanya kepatuhan terhadap 
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pengendalian internal dan menguji tingkat kepatuhan terhadap pengendalian 

internal. 

Di dalam suatu instansi, pengendalian internal dikatakan efektif jika ketiga 

kategori tujuan instansi tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: 

1. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan 

instansi, meliputi pencapaian tujuan atau target instansi, termasuk juga 

kinerja, instansi, dan keamanan sumber daya instansi. 

2. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya. 

3. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi sudah ditaati dan 

dipatuhi dengan semestinya. 

Disimpulkan bahwa tanpa adanya kepatuhan terhadap sistem pengendalian 

internal maka sistem tersebut tidak akan berguna secara efektif, khususnya dalam 

langkah pencegahan fraud, maka diperlukan suatu partisipasi dari pegawai atau 

karyawan serta pihak manajemen atau atasan dalam mematuhi sistem 

pengendalian internal yang ada, untuk menjamin keefektifan pengendalian 

internal. 

2.8 Perilaku Tidak Etis 

Menurut Buckley et al., (1998) dalam Wilopo (2008) menjelaskan bahwa 

perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang 

jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta 

karakteristik pribadi pelakunya. Sulit dalam konteks akuntansi, dan hubungannya 

dengan pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu 

dipertimbangkan guna memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya 
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yang berkaitan dengan informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi 

yang tersedia bagi pasar (Hendriksen, 1992) dalam Wilopo (2008). Perusahaan 

sebagai pribadi artifisial memiliki tanggung jawab moral dan sosial, yang pada 

tingkat operasional diwakili secara formal oleh manajemen (Keraf, 1998: 113-

136) dalam Wilopo (2008). Mengacu pada dimensi perilaku yang menyimpang 

dalam bekerja dari Robinson (1995), Tang et al. (2003) dalam penelitiannya 

menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam 

perusahaan. Perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan 

kedudukan/posisi (abuse position), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan 

(abuse power), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse 

resources), dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action).  

Dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis 

juga akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya kecurangan (fraud). Semakin 

tinggi perilaku tidak etis, semakin tinggi tingkat kecurangan (fraud). 

2.9 Komitmen Organisasi 

Menurut 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 
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menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang 

tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.  

Menurut Morrow, Mc Elroy dan Blum (1988) dalam Nurjanah (2008), 

komitmen organisasi terbangun bila masing-masing individu mengembangkan 

tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi. Tiga sikap tersebut 

adalah: 

1. Pemahaman atau penghayatan dari tujuan perusahaan (identification). 

2. Perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan (involvement), pekerjaan adalah 

menyenangkan. 

3. Perasaan loyal (loyality), perusahaan adalah tempat kerja dan tempat tinggal. 

Mathis dan Jackson (2001) dalam Nurjanah (2008) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja 

terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam 

organisasi tersebut. 

2.10 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 sistem pengendalian internal dan 

kepatuhan pengendalian internal, akan tetapi instrumen yang digunakan dan alat 

analisisnya berbeda. Penelitian tersebut relevansi dengan penelitian ini adalah 
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sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan fraud. Penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah hukum, keadilan organisasi, kesesuaian 

kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian 

internal, perilaku tidak etis dan komitmen organisasi. Perbedaan pada penelitian 

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

penelitian tersebut, yaitu pada sektor pemerintahan.  

Wilopo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian 

internal birokrasi pemerintah serta perilaku tidak etis dari birokrasi terhadap 

kecurangan akuntansi di Badan Pengawas Keuangan (BPK). Data responden yang 

digunakan pada penelitian ini adalah para pejabat auditor yang bekerja sebagai 

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

tersebut relevansi dengan penelitian ini adalah mempunyai persamaan pada objek 

penelitaian yang akan diteliti yaitu pada sektor pemerintahan, metode yang 

digunakan penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner. 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menggali persepsi 

auditor pemerintahan, sedangkan penelitian ini menggali persepsi auditee 

pemerintahan yaitu instansi yang diaudit untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.  

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 
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tentang tindak korupsi. Penelitian ini kepuasan gaji berpengaruh terhadap persepsi 

aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Penelitian ini sama-sama 

dilakukan dengan menggali persepsi aparatur pemerintah daerah, namun yang 

membedakan penelitian kali ini dengan sebelumnya adalah penelitian kali ini 

dilakukan di Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di 

DIY. Perbedaan lain dalam penelitian ini dengan sebelumnya adalah jumlah 

variabel yang digunakan dan alat analisis yang digunakan berbeda. 

Rae and 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. 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. 

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. 

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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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 kuesioner yang disebarkan kepada karyawan. Perbedaan 

dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan 

alat analisis yang digunakan berbeda. 

Thoyyibatun (2009) juga mencoba melakukan penelitian tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Penelitian dilakukan di universitas-universitas di bawah naungan Departemen 

Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di Jawa Timur. Survei dilakukan 

terhadap semua responden yang terdiri dari pejabat sebagai pengguna anggaran, 

pelaksana akuntansi dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan 

akuntabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

menambahkan beberapa variabel lain yaitu penegakan hukum, keadilan 

organisasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, 

kepatuhan pengendalian internal, perilaku tidak etis dan komitmen organisasi. 

Perbedaan lain terletak pada alat analisis yang digunakan. Penelitian tersebut 

menggunakan analisis regresi berganda dengan alat SPSS sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). 

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh penegakan hukum, keadilan 

organisasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, 

kepatuhan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis dan komitmen 
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organisasi terhadap kecurangan akuntansi (fraud) di sektor pemerintahan 

Kabupaten Kebumen. 

Berikut adalah tabel yang menyajikan secara ringkas beberapa penelitian 

yang terkait dengan tema fraud. 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu dengan tema Kecurangan (Fraud) 

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 

SEM dengan 

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 

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. 
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Firma 

Sulistiyowati 

(2007) 

Persepsi tentang 

Tindak Korupsi,  

Kepuasan Gaji, 

Kultur Organisasi 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kepuasan gaji tidak 

berpengaruh 

terhadap persepsi aparatur 

pemerintah daerah tentang 

tindak korupsi, kultur 

organisasi berpengaruh 

terhadap persepsi 

aparatur pemerintah 

daerah tentang tindak 

korupsi. 

 

Kirsty Rae 

and Nava 

Subramaniam 

(2008) 

Incidence of 

Employee Fraud, 

ICP Quality, 

Organizational 

Justice Perseptions, 

Corporate Ethical 

Environment, Risk 

Management 

Training, Internal 

Audit Activities. 

Logistic 

regression 

and OLS 

multiple 

regression 

analysis  

ICP Quality memiliki 

efek moderating antara 

organizational justice 

perceptions terhadap 

incidence of employee 

Fraud.  

ICP Quality secara 

signifikan dan positif 

dipengaruhi oleh 

Corporate Ethical 

Environment, Risk 

Management Training, 

Internal Audit Activities 

Annisa 

Fitriana 

(2010) 

Kecurangan 

Akuntansi, 

Pengendalian 

Internal, Kesesuaian 

Kompensasi 

Regresi 

Berganda 

Pengendalian Internal dan 

kesesuaian kompensasi 

berpengaruh negatif 

secara simultan dan 

parsial terhadap 

kecenderungan 

kecurangan akuntansi 

 

Riski Falah 

(2010) 

Kecurangan 

Akuntansi, 

Keefektifan 

Pengendalian Intern, 

Kesesuaian 

kompensasi 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Pengendalian Internal dan 

kesesuaian kompensasi 

berpengaruh negatif 

secara simultan dan 

parsial terhadap 

kecenderungan 

kecurangan akuntansi 
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Odd J. S 

talebrink, 

Johm  F. 

Sacco 

(2006) 

 

Rationalization of 

financial statement 

 

 

The 

analitycal 

approach is 

theoritical 

 

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 

 

Roger S. 

Debreceny, 

Glen L. Gray 

 

Digital law, Last 

digit, Unusual 

temporal patterns 

Analisis 

deskriptif 

Dari 29 organisasi yang 

berbeda, sebanyak 4 

entitas menunjukkan 

tingkat fraud yang sangat 

tinggi yang menunjukkan 

para pelaku fraud 

memalsukan bukti-bukti  

transaksi  

Siti 

Thoyibatun 

(2009) 

 

AFT, Unethical 

behaviour, Internal 

Control Compliance, 

Compensation 

System, 

 

Multiple 

Regression 

analysis 

 

 

Internal Control 

Compliance berpengaruh 

negatif terhadap AFT dan 

Unethical behaviour, 

Compensation system 

berpengaruh positif 

terhadap AFT dan tidak 

berpengaruh terhadap 

Unethical behaviour 

 

Sumber: Pengolahan data 

2.11 Kerangka Berfikir 

2.11.1  Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecurangan (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 
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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. Hal 

ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila 

penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik 

diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan. 

2.11.2 Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kecurangan (Fraud) di 

Sektor Pemerintahan 

Keadilan organisasi meliputi persepsi anggota organisasi tentang kondisi 

keadilan yang mereka alami dalam organisasi, secara khusus tentang rasa keadilan 

yang terkait dengan alokasi penghargaan organisasi seperti gaji dan promosi.  

Rae and Subramaniam (2008), bahwa ada pengaruh secara signifikan antara 

persepsi karyawan tentang keadilan organisasi terhadap terjadinya kecurangan 

(fraud) karyawan yang dimoderasi dengan kualitas pengendalian internal. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa keadilan organisasi terbagi menjadi dua sub 

dimensi yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural yang didasarkan pada 

keadilan terhadap kompensasi yang diterima. Bentuk keadilan distributif memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan (fraud) karyawan. 

Bentuk keadilan prosedural juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

terjadinya kecurangan (fraud) karyawan. 
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2.11.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (Fraud) di 

Sektor Pemerintahan 

Kesesuaian kompensasi dirancang agar mampu menarik perhatian, 

mempertahankan, dan mendorong karyawan agar bekerja dengan produktif. 

Dengan adanya kompensasi yang memadai mendorong karyawan bekerja sesuai 

dengan target manajemen perusahaan. Apabila kesesuaian kompensasi karyawan 

tidak diperhatikan oleh manajemen maka akan mendorong karyawan untuk 

melakukan tindakan kecurangan (fraud). 

Berdasarkan penelitian dari Fitriana (2010) dan Falah (2010) menyatakan 

kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Wilopo (2006) menyatakan kesesuaian 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). 

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

Sulistiyowati (2007), bahwa kepuasan gaji tidak berpengaruh terhadap persepsi 

aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi.  

2.11.4 Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan 

(Fraud) di Sektor Pemerintahan 

Pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan 

dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin efektif 

pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan 

akuntansi (Wilopo, 2006). Menurut penelitian Fitriana (2010) dan Falah (2010) 

yang menyatakan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukan semakin tinggi 
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keefektifan pengendalian internal akan mengurangi adanya kecenderungan 

kecurangan (fraud). Berdasarkan penelitian Wilopo (2008) menunjukkan bahwa 

pengendalian internal birokrasi pemerintahan memberikan pengaruh negatif akan 

tetapi pengaruh ini tidak signifikan yang berarti semakin efektif pengendalian 

internal maka akan mengurangi adanya kecenderungan kecurangan (fraud). 

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti kembali 

tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan. 

2.11.5 Pengaruh Kepatuhan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan 

(Fraud) di Sektor Pemerintahan 

Rae and Subramaniam (2008) mengatakan bahwa kualitas pengendalian 

internal bertindak sebagai suatu ukuran kuasa untuk peluang terjadinya 

kecurangan karena tindakan pengendalian internal yang berkualitas akan 

memperkecil frekuensi kecurangan. Adanya suatu sistem pengendalian internal 

saja tidak cukup jika tidak ada kepatuhan di dalamnya. Apabila suatu 

pengendalian internal dilaksanakan secara efektif, nilai-nilai etika akan 

diintegrasikan dengan perilaku anggota organisasi sehingga munculnya perilaku 

yang tidak diinginkan (tidak etis) dapat ditekan (Thoyyibatun, 2009). Dikatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pegawai terhadap pengendalian internal 

maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

 

 



44 
 

 
 

2.11.6 Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor 

Pemerintahan 

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang 

jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta 

karakteristik pribadi pelakunya. 

Tindakan kecenderungan kecurangan (fraud) yang terjadi pada sektor 

pemerintahan disebabkan oleh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh 

manajemennya sendiri. Perilaku tidak etis yang biasa dilakukan oleh manajemen 

diantaranya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penyalahgunaan sumber 

daya perusahaan dan penipuan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak 

etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) pada perusahaan. Menurut penelitian Wilopo (2008) 

menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud) tetapi tidak signifikan. 

Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan 

(fraud) pada sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi perilaku 

tidak etis yang dilakukan oleh manajemen/birokrasi akan meningkatkan adanya 

kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan. 

2.11.7  Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (Fraud) di 

Sektor Pemerintahan 

Menurut Rae and Subramaniam (2008), komitmen organisasi secara umum 

mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai 

dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal. Dalam hal ini termasuk juga 
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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. Suatu 

komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan 

karyawan dan dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara perusahaan itu melakukan 

berbagai hal (Valentine et al, 2002) termasuk pula sikap karyawan dalam 

melakukan tindak kecurangan. Semakin tinggi komitmen organisasi maka akan 

semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. 

Dilihat dari berbagai penelitian terdahulu dan berbagai pertimbangan yang 

telah dijelaskan di atas dapat terbentuk suatu kerangka berpikir disajikan di dalam 

gambar 2.2: 

Gambar 2.2 Kerangka berfikir 

 

Sumber. Pengolahan data. 
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2.12 Perumusan Hipotesis 

Dari kerangka berpikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis 

penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah sebagai berikut: 

H1  : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan. 

H2 :  Keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan. 

H3 :  Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan. 

H4 :  Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

H5 :  Kepatuhan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. 

H6 :  Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintahan. 

H6 :  Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di 

sektor pemerintahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneltian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 

(Indriantoro dan Supomo 2002:12). Data yang terkumpul diolah menggunakan 

alat analisis SmartPLS 2.0, untuk menemukan hasil dari masing-masing hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi (population) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo  2002: 

115).  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Dinas 

se-Kabupaten Kebumen. Pegawai tetap yang dimaksud adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) tetap yang bekerja di dinas se-Kabupaten Kebumen. 

Menurut Arikunto (2002:117), sampel adalah wakil dari populasi yang 

diteliti. Tahap penentuan sampel yaitu dengan menentukan sampel responden 

menggunakan teknik quota sampling. Teknik ini dilakukan dengan mengambil 

beberapa sampel dari seluruh Dinas se-Kabupaten Kebumen. Dari 14 Dinas yang 

ada di Kabupaten Kebumen, peneliti mengambil sampel 10 pegawai untuk 

masing-masing Dinas. Jumlah sampel adalah 140 pegawai tetap (PNS). Kuesioner 

yang akan diolah adalah kuesioner yang kembali dalam keadaan tidak rusak. 
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Berikut adalah daftar instansi pemerintah di 14 Dinas yang ada di 

Kabupaten Kebumen:  

a. Dinas Pekerjaan Umum 

b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

c. Dinas Kesehatan 

d. Dinas Pertanian dan Peternakan 

e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengolahan Pasar 

g. Dinas Koperasi dan UMKM 

h. Dinas Kelautan dan Perikanan 

i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

l. Dinas Pengolahan Keuangan Aset Daerah 

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

n. Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode angket, yaitu dengan 

menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh 

responden pegawai tetap (PNS) pada dinas se-Kabupaten Kebumen. Kuesioner 

tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan diberi penjelasan untuk setiap 

pertanyaan agar mempermudah responden dalam menjawab. Responden diminta 

untuk mengisi daftar pertanyaan pada angket tersebut, kemudian memintanya 
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untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil 

angket yang telah diisi tersebut pada dinas yang bersangkutan. Angket yang telah 

diisi kemudian oleh responden dilakukan seleksi terlebih dahulu agar angket yang 

kurang atau tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang adakah 

pengaruh penegakan hukum, keadilan organisasi, kesesuaian kompensasi, 

keefektifan sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, 

perilaku tidak etis dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintahan. 

Penelitian ini menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

disertai sejumlah alternatif jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner ini terdiri 

dari sejumlah pertanyaan dengan tanda checklist pada jawaban yang disediakan. 

Kuesioner 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 

 

 

 

 



50 
 

 
 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Independen (Variabel Eksogen) 

Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. 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. Arti luas proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. 

Pengukurannya menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 

(sangat setuju). Variabel penegakan peraturan/hukum diukur menggunakan 

indikator: 

a. Peraturan organisasi 

b. Disiplin kerja 

c. Pelaksanaan tugas 

d. Tanggung jawab 

2. Keadilan organisasi meliputi persepsi anggota organisasi tentang kondisi 

keadilan yang mereka alami dalam organisasi, secara khusus tentang rasa 

keadilan yang terkait dengan alokasi penghargaan organisasi seperti gaji dan 

promosi. Penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat pada keadilan 

organisasi dibagi menjadi 3 (tiga) tipe yaitu, keadilan distributif, keadilan 

prosedural dan keadilan interaksional. Pengukurannya menggunakan skala 
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likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Variabel keadilan 

organisasi diukur menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Collquit 

(2001) sebagai berikut: 

a. Kompensasi sesuai dengan pekerjaan 

b. Kompensasi sesuai dengan kinerja 

c. Prosedur kompensasi mengekspresikan pandangan dan perasaan 

d. Penetapan prosedur kompensasi melibatkan karyawan 

e. Prosedur kompensasi diaplikasikan secara konsisten 

3. Kesesuaian kompensasi menurut Mangkunegara (2000:83) mengemukakan 

bahwa proses administrasi upah atau gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) 

melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi 

merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. 

Hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada 

pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Pengukurannya 

menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). 

Variabel kesesuaian kompensasi di ukur dengan indikator yang dikembangkan 

oleh Gibson (1997) dalam Wilopo (2006) sebagai berikut: 

a. Kompensasi keuangan  

b. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan  

c. Promosi  

d. Penyelesaian tugas  

e. Pencapaian sasaran  

f. Pengembangan pribadi 
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4. Keefektifan sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang 

untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern diuduh pada 6 Agustus 

2012). Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, 

mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi agar terdeteksi dari 

kecurangan (fraud). Pengukurannya menggunakan skala likert 1 (sangat tidak 

setuju) sampai 5 (sangat setuju). Variabel keefektifan pengendalian internal di 

ukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Lingkungan pengendalian  

b. Penaksiran resiko 

c. Aktivitas pengendalian 

d. Informasi dan komunikasi 

e. Pemantauan 

5. Kepatuhan pengendalian internal adalah persepsi pegawai instansi pemerintah 

mengenai bagaimana kepatuhan pegawai instansi terhadap sistem pengendalian 

internal yang diterapkan. Pengukuran ini memiliki 5 item pertanyaan yang 

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

Pengukurannya menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 

(sangat setuju). Variabel kepatuhan pengendalian internal di ukur dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Kepatuhan dalam lingkungan pengendalian internal 

b. Kepatuhan dalam manajemen resiko 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern
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c. Kepatuhan dalam aktivitas pengendalian 

d. Kepatuhan dalam informasi dan komunikasi 

e. Kepatuhan dalam pemantauan dan monitoring 

6. Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan 

kedudukan/posisi (abuse position), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan 

(abuse power), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse 

resources), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action) (Tang, et all 

2003 dalam Wilopo 2006). Pengukurannya menggunakan skala likert 1 (sangat 

tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Variabel perilaku tidak etis di ukur 

dengan indikator yang dikembangkan oleh Robinson (1995) dalam Wilopo 

(2006) sebagai berikut: 

a. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (abuse position)  

b. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse 

resources)  

c. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse power) 

d. Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (no action) 

e. Perilaku manajemen yang mengabaikan peraturan (abuse rule) 

7. Komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara 

sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa 

mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas 

organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi (Ferris dan Aranya, 1983 

dalam Trisnaningsih, 2007). Variabel komitmen organisasi di ukur dengan 

indikator yang dikembangkan oleh Luthans (2006) sebagai berikut: 
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a. Bekerja melalui target 

b. Membanggakan organisasi kepada orang lain 

c. Menerima semua tugas 

d. Kesamaan nilai 

e. Bangga menjadi bagian organisasi 

f. Organisasi merupakan inspirasi 

g. Gembira memilih bekerja pada organisasi 

h. Peduli pada nasib organisasi 

3.4.2 Variabel Dependen (Variabel Endogen) 

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintahan. Kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan adalah persepsi 

pegawai di instansi pemerintahan mengenai kecurangan akuntansi yang sering 

terjadi di sektor pemerintahan. Pengukuran ini memiliki 9 item pertanyaan yang 

dikembangkan dari (IAI, 2001). Diukur menggunakan skala likert 1-5. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Penelitian ini merupakan penelitian dimana dalam menganalisis data 

penelitian akan menggunakan analisis statistik deskriptif sederhana. Statistik 

deskriptif merupakan statistik yang mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun 

atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat 

memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, 

peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian tertentu. Analisis 

deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi 
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responden diantaranya meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jabatan 

dan masa kerja. Analisis deskriptif juga digunakan untuk mengukur tendensi 

sentral (mean, median, minimum, maksimum) dan distribusi (pengujian 

normalitas data). 

1. Kategori Variabel Kecurangan (Fraud) 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 9 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 45 

Skor nilai minimal adalah 9 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) =  9 

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 = 

(45−9)+1

5
 = 7,4 dibulatkan menjadi 8. 

Maka panjang kelas interval variabel kecurangan (fraud) adalah 8. 

Tabel 3.1 Kategori Variabel Kecurangan (Fraud) 

No Interval Kategori 

1   9 – 16,99 Sangat Jarang Terjadi 

2 17 – 23,99 Jarang Terjadi  

3 24 – 30,99 Cukup  

4 31 – 37,99 Sering Terjadi 

5 38 – 45,99 Sangat Sering Terjadi 

Sumber: Pengolahan data 
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2. Kategori Variabel Penegakan Hukum 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 4 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 20 

Skor nilai minimal adalah 4 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) =   4 

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 = 

(20−4)+1

5
 = 3,4 dibulatkan menjadi 4 

Maka panjang kelas interval variabel penegakan hukum adalah 4. 

Tabel 3.2 Kategori Variabel Penegakan Hukum 

No Interval Kategori 

1  2 –  6,99 Sangat tidak patuh 

2   7 – 10,99 Tidak patuh 

3 11 – 14,99 Cukup patuh 

4 15 – 18,99 Patuh 

5 19 – 22,99 Sangat patuh 

Sumber: Pengolahan data 

3. Kategori Variabel Keadilan 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. 
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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 keadilan organisasi adalah 5. 

Tabel 3.3 Kategori Variabel Keadilan Organisasi 

No Interval Kategori 

1 3 – 7,99 Sangat tidak adil 

2   8 – 12,99 Tidak adil 

3 13 – 17,99 Cukup adil 

4 18 – 22,99 Adil 

5 23 – 27,99  Sangat adil 

Sumber: Pengolahan data 

4. Kategori Variabel Kesesuaian Kompensasi 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 30 

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) =   6 

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 = 

(30−6)+1

5
 = 5   

Maka panjang kelas interval variabel kesesuaian kompensasi adalah 5.  
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Tabel 3.4 Kategori Variabel Kesesuaian Kompensasi 

No Interval Kategori 

1  6 – 10,99 Sangat Tidak Sesuai 

2  11 – 15,99 Tidak Sesuai 

3  16 – 20,99 Cukup Sesuai 

4  21 – 25,99 Sesuai 

5  26 – 30,99 Sangat Sesuai 

Sumber: Pengolahan data 

5. Kategori Variabel Keefektifan Pengendalian Internal 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 30 

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) =    6 

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 = 

(30−6)+1

5
 = 5 

Maka panjang kelas interval variabel keefektifan pengendalian internal adalah 5. 

Tabel 3.5 Kategori Variabel Keefektifan Pengendalian Internal 

No Interval Kategori 

1 3 – 7,99 Sangat Tidak efektif 

2   8 – 12,99 Tidak efektif 

3 13 – 17,99 Cukup efektif 

4 18 – 22,99 Efektif 

5 23 – 27,99  Sangat Efektif 

Sumber: Pengolahan data 
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6. Kategori Variabel Kepatuhan 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 kepatuhan pengendalian internal adalah 5. 

Tabel 3.6 Kategori Variabel Kepatuhan Pengendalian Internal 

No Interval Kategori 

1 3 – 7,99 Sangat Tidak Patuh 

2   8 – 12,99 Tidak Patuh 

3 13 – 17,99 Cukup Patuh 

4 18 – 22,99 Patuh 

5 23 – 27,99  Sangat Patuh 

Sumber: Pengolahan data 

7. Kategori Variabel Perilaku Tidak Etis 

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. 
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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 perilaku tidak etis adalah 5. 

Tabel 3.7 Kategori Variabel Perilaku Tidak Etis 

No Interval Kategori 

1 3 – 7,99 Sangat  Etis 

2   8 – 12,99 Etis 

3 13 – 17,99 Cukup Etis 

4 18 – 22,99 Tidak Etis 

5 23 – 27,99  Sangat Tidak Etis 

Sumber: Pengolahan data 

8. Kategori Variabel  Komitmen Organisasi 

1. Rentang: 

Skor nilai maksimal adalah 8 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 40 

Skor nilai minimal adalah 8 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) =   8 

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 = 

(40−8)+1

5
 = 6,6 dibulatkan menjadi 7. 

Maka panjang kelas interval variabel komitmen organisasi adalah 7. 
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Tabel 3.8 Kategori Variabel Komitmen Organisasi 

No Interval Kategori 

1  7 – 13,99 Sangat  Berkomitmen 

2  14 – 20,99 Berkomitmen 

3  21 – 27,99 Cukup Berkomitmen 

4  28 – 34,99 Tidak Berkomitmen 

5  35 – 41,99 Sangat Tidak Berkomitmen 

Sumber: Pengolahan data 

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

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. 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam 

mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Uji reabilitas dilakukan dengan metode internal 

consistency. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Apabila nilai koefisien alpha lebih 

besar dari 0.6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau 

reliabel (Nunnaly dalam Ghozali, 2001). 

3.5.3 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.  Analisis faktor 

konfirmatori, peubah laten dianggap sebagai peubah penyebab (peubah bebas) 

yang mendasari peubah-peubah indikator (Ghozali, 2008). 
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3.5.4 Analisis Inferensial 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 normal multivariate (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 hubungan antar variabel laten sehingga 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: 
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1. Menilai outer model atau measurement model 

Tahap pertama dalam smartPLS adalah menilai outer model yaitu proses 

interaksi indikator dan variabel 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. 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 lainnya dalam model. 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).  

Apabila semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan 

average communalities dalam blok. Composite reliability blok indikator yang 

mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu 

internal consistency yang dikembangkan oleh Wert et al. (1979) dalam Ghozali 

(2008:25).     
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2. Menilai inner model atau struktural model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

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

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

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 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 structural 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: 
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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. 

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 (positif) dan T-stasistic diatas 

nilai T-tabel untuk p < 0.10; p < 0.50; dan p < 0.01. Indikator yang memiliki 

nilai 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 positif dengan nilai T-statistic 

diatas T-tabel untuk p < 0.10; p < 0.50; dan p < 0.01. 

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

variabel laten menunjukan arah positif dengn nilai T-stasistic di atas T-tabel 

untuk p < 0.10; p < 0.50; dan p < 0.01. Sebaliknya, Ha ditolak jika nilai 

weight dari hubungan antar variabel menunjukan arah negatif dan nilai T-

stasistic dibawah nilai T-tabel untuk p < 0.10; p < 0.50; dan p < 0.01.  

4. 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 

cut off untuk penerimaan atau penolakan hipotesis yang diajukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 

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

1. Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

(fraud) pada pegawai tetap di sektor pemerintahan Kabupaten Kebumen. 

Hal tersebut disebabkan karena lemahnya pelaksanaan tugas sehingga tugas 

yang dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan. 

2. Keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) pada pegawai tetap di sektor pemerintahan Kabupaten 

Kebumen. Hal tersebut disebabkan karena pemberian kompensasi kurang 

sesuai dengan kriteria yang pegawai inginkan. 

3. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) pada pegawai tetap di sektor pemerintahan Kabupaten 

Kebumen. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kompensasi yang 

diberikan terhadap pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan baik. 

4. Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai tetap di sektor 

pemerintahan Kabupaten Kebumen. Hal tersebut disebabkan karena kurang 

tanggap dalam penerapan wewenang dan tanggung jawab dalam 

manajemen. 
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5. Kepatuhan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai tetap di sektor 

pemerintahan Kabupaten Kebumen. Hal tersebut disebabkan karena kurang 

tanggap dalam penggunaan sistem akuntansi yang dapat mencatat seluruh 

informasi operasional instansi. 

6. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan 

(fraud) pada pegawai tetap di sektor pemerintahan Kabupaten Kebumen. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan tidak etis bahwa wajar 

apabila terlambat masuk kantor (instansi) tanpa alasan yang jelas. 

7. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud) pada pegawai tetap di sektor pemerintahan Kabupaten 

Kebumen. Hal tersebut disebabkan karena kurang pedulinya pegawai 

dengan nasib organisasi dan nilai-nilai organisasi tersebut. 

5.2 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. 

2. Responden penelitian ini hanya terbatas pada sektor pemerintahan di 

Kabupaten Kebumen, sehingga penelitian lain mungkin akan menunjukkan 

hasil yang berbeda jika diterapkan pada objek yang lain. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 

didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah disebutkan diatas 

adalah: 

1. Diharapkan bagi pegawai di sektor pemerintahan Kabupaten Kebumen 

untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas sehingga yang dikerjakan 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

2. Diharapkan bagi sektor pemerintahan di Kabupaten Kebumen untuk 

melakukan sosialisasi kepada pegawai dalam penyusunan pemberian 

kompensasi supaya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

3. Diharapkan sektor pemerintahan di Kabupaten Kebumen untuk melakukan 

sosialisasi dalam mendistribusikan gaji dan kompensasi agar sesuai dengan 

harapan pegawai.  

4. Diharapkan sektor pemerintahan Kabupaten Kebumen untuk lebih tanggap 

dalam penerapan wewenang dan tanggung jawab, sehingga pegawai lebih 

bertanggungjawab  dalam melaksanakan tugas. 

5. Diharapkan sektor pemerintahan Kabupaten Kebumen untuk melakukan 

sosialisasi kepada pegawai supaya dapat menerapkan penggunaan sistem 

akuntansi agar dapat mencatat seluruh informasi operasional instansi. 

6. Diharapkan kepada seluruh pimpinan instansi untuk lebih tanggap dalam 

penanganan pelanggaran tata tertib instansi. 
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7. Diharapkan kepada seluruh pegawai di sektor pemerintahan Kabupaten 

Kebumen untuk lebih peduli dengan nasib organisasi dan nilai-nilai 

organisasi.
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Lampiran 1 

 
Kisi-kisi Instrumen 

  

No 
Variabel Indikator 

Pertanyaan 

Nomor 

1 Penegakan Hukum (Soetikno 2003) 1. Peraturan organisasi  1 

  

2. Disiplin kerja  2 

  

3. Pelaksanaan tugas 3 

  

4. Tanggung jawab 4 

2 Keadilan Organisasional 1. Kompensasi sesuai dengan pekerjaan 5 

 

(Collquit 2001) 2. Kompensasi sesuai dengan kinerja 6 

 

  3. Prosedur kompensasi mengekspresikan  7 

        pandangan dan perasaan  

 
    4. Penetapan prosedur kompensasi melibatkan 8 

        karyawan 

 
    5. Prosedur kompensasi diaplikasikan secara 9 

        konsisten  

 
3 Kesesuaian Kompensasi  1. Kompensasi keuangan 10 

  (Gibson 1997 dalam  2. Pengakuan perusahaan perusahaan atas                        11 

  Wilopo 2006)     keberhasilan dalam melaksanakan  

 
        pekerjaan 

 
    3. Promosi 12 

    4. Penyelesaian tugas 13 

    5. Pencapaian sasaran 14 

    6. Pengembangan pribadi 15 

4 Keefektifan Sistem  1. Lingkungan pengendalian  16 

  Pengendalian Internal  2. Penaksiran resiko 17 

  (Mulyadi 2002) 3. Aktivitas pengendalian  18 

    4. Informasi dan komunikasi 19 

    5. Pemantauan dan monitoring 20 

5. Kepatuhan Pengendalian  1. Kepatuhan dalam lingkungan  21 

  Internal     pengendalian internal 

 
  (COSO 2004) 2. Kepatuhan dalam manajemen resiko 22 

    3. Kepatuhan dalam aktivitas pengendalian 23 

    4. Kepatuhan dalam informasi dan  24 

        komunikasi   

    5. Kepatuhan dalam pemantauan dan  25 

        monitoring 
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6 Perilaku Tidak Etis  1. Perilaku manajemen yang   26 

  (Robinson 1995 dalam     menyalahgunakan kedudukan 

 
  Wilopo 2006)     (abuse position) 

 
    2. Perilaku manajemen yang 27 

        menyalahgunakan sumber daya organisasi 

 
        (abuse resource) 

 
    3. Perilaku manajemen yang 28 

        menyalahgunakan kekuasaan  

 
        (abuse power) 

 
    4. Perilaku manajemen yang tidak berbuat 29 

        apa-apa (abuse no action) 

 
    5. perilaku manajemen yang mengabaikan  30 

        peraturan (abuse rule) 

 
7 Komitmen Organisasi 1. Bekerja melalui target 31 

  (Luthans 2006 dalam Nurjanah  2. Membanggakan organisasi kepada orang  32 

   2008)     lain 

 
    3. Menerima semua tugas 33 

    4. Kesamaan nilai 34 

    5. Bangga menjadi bagian organisasi 35 

    6. Organisasi merupakan inspirasi 36 

    7. Gembira memilih bekerja pada organisasi 37 

    8. Peduli pada nasib perusahaan  38 

8 Fraud di sektor Pemerintahan 1. Kecurangan laporan keuangan 39,40,41 

  (IAI 2001) 2. Penyalahgunaan aset 42,43,44 

    3. Korupsi 45,46,47 
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Lampiran 2 

 KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu/Sdr/i Pegawai Instansi Pemerintah 

Di Tempat 
 

Dengan Hormat, 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama   : Senna Afriaska Ramdhana 

NIM   : 7250408061 

Prodi   : Akuntansi, S1 

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

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 “Persepsi Pegawai Mengenai 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud): Studi Kasus 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen”. 

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: 085727687273 

Hormat saya, 

 

Senna Afriaska R. 

NIM. 7250408061 
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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 

 

Penegakan Hukum/Peraturan STS TS N S SS 

1. 

 

Di tempat saya bekerja menjadi masalah jika pada 

situasi tertentu operasional instansi tidak sesuai 

dengan standar dan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

     

2. Di instansi tempat saya bekerja, hal tidak wajar jika 

pegawai datang/hadir dan pulang tidak tepat waktu. 
     

3. Di instansi tempat saya bekerja, hal tidak wajar jika 

tugas diselesaikan melebihi waktu yang ditetapkan. 
     

4 

4. 

 

 

Di instansi tempat saya bekerja, menjadi masalah 

jika saya menyerahkan tanggung jawab pekerjaan 

saya kepada rekan kerja saya yang tidak memiliki 

kewenangan dalam pekerjaan tersebut. 
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Keadilan Organisasional STS TS N S SS 

5. Gaji dan kompensasi lain yang saya terima di 

tempat kerja telah sesuai dengan pekerjaan yang 

telah saya lakukan. 

     

6. Gaji dan kompensasi lain yang saya terima di 

tempat kerja telah sesuai dengan kinerja. 
     

7. Prosedur penggajian dan pemberian kompensasi 

lain di tempat saya bekerja telah sesuai dengan 

kriteria yang saya inginkan. 

     

8. Prosedur penggajian dan pemberian kompensasi 

lain di tempat saya bekerja telah melibatkan para 

karyawan, sehingga prosedur tersebut dapat 

diterima dengan baik. 

     

9. Prosedur penggajian dan pemberian kompensasi 

lain di tempat saya bekerja telah diterapkan secara 

konsisten. 

     

 

Kesesuaian Kompensasi STS TS N S SS 

10. Kompensasi keuangan yang diberikan di Instansi 

ini diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh pegawai. 

     

11. Instansi ini merupakan kondisi sehingga diakui 

bahwa semua pegawainya memang menguasai 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya 

masing-masing. 

     

12. Promosi di instansi ini diberikan atas dasar prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh para pegawai instansi. 
     

13. Instansi ini dilakukan oleh manajemen sedemikian 

sehingga para pegawainya memulai dan 

menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik. 

     

14. Penanggung jawab penyusunan laporan keuangan 

harus menyelesaikan tugasnya tepat waktu.   
     

15. Di instansi ini, penanggung jawab penyusunan 

laporan keuangan dapat memaksimalkan 

kemampuan, pengetahuan, dan keahlian di 

bidangnya. 

     

 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal STS TS N S SS 

16. Di instansi ini, penerapan wewenang dan 

tanggungjawab sangat penting dalam manajemen. 
     

17. Di instansi ini, bila laporan keuangan perlu segera 

diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti 

pendukung tidak boleh diabaikan. 

     

18. Di instansi ini, pemeriksaan fisik atas kekayaan 

perusahaan (kas, persediaan, dll) harus dilakukan. 
     

19. Di instansi ini, seluruh informasi kegiatan      
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operasional instansi harus dicatat dalam sistem 

akuntansi. 

20. Di instansi ini, pemantauan dan evaluasi atas 

aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan 

pengendalian internal (misalnya, derajat keamanan 

kas, persediaan, dll) harus dilakukan.  

     

 

Kepatuhan Pengendalian Internal STS TS N S SS 

21. Di instansi ini, semua pihak di dalam instansi harus 

melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 

dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah 

diterapkan. 

     

22. Di instansi ini, bila laporan keuangan segera 

diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan 

pemeriksaan bukti pendukung segera dilakukan 

oleh pihak yang berwenang. 

     

23. Di instansi ini, sudah dilaksanakan secara rutin dan 

sesuai dengan peraturan untuk pemerikasaan fisik 

atas kekayaan instansi (kas, persediaan, dll). 

     

24. Di instansi ini, sudah digunakan sistem akuntansi 

yang dapat mencatat seluruh informasi kegiatan 

operasional instansi. 

     

25. Di instansi ini, pemantauan dan evaluasi atas 

aktivitas untuk menilai pelaksanaan pengendalian 

internal (miasalnya, derajat keamanan kas, 

persediaan, dll) telah dilakukan secara periodik dan 

terus menerus. 

     

 

Perilaku Tidak Etis STS TS N S SS 

26. Di instansi tempat saya bekerja seringkali 

menggunakan kendaraan dinas instansi untuk 

keperluan pribadi. 

     

27. Di instansi tempat saya bekerja, menggunakan 

peralatan kantor misalnya komputer untuk 

keperluan pribadi adalah sesuatu yang wajar. 

     

28. Di intansi tempat saya bekerja, wajar bila pegawai 

instansi meminta tiket berlibur kepada rekan kerja.  
     

29. Di instansi tempat saya bekerja, seringkali para 

pegawainya diam saja ketika pegawai lain 

bertindak merugikan di lingkungan tempatnya 

bekerja. 

     

30. Di instansi tempat saya bekerja, saya sering 

terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas. 
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Komitmen Organisasi  STS TS N S SS 

31. Saya bersedia untuk bekerja ekstra melampaui apa 

yang diharapkan organisasi ini agar dapat berhasil 

sukses. 

     

32. Saya membanggakan kepada orang lain bahwa 

organisasi tempat saya bekerja adalah organisasi 

yang bagus. 

     

33. Saya bersedia menerima semua macam penugasan 

agar tetap bekerja dengan organisasi. 
     

34. Nilai-nilai saya sama dengan nilai-nilai organisasi 

ini. 
     

35. Saya merasa bangga menjadi bagian dari organisasi 

ini. 
     

36. Organisasi ini benar-benar memberi inspirasi yang 

bagus bagi saya untuk berprestasi. 
     

37. Saya sangat senang memilih organisasi ini untuk 

tempat bekerja daripada organisasi lainnya, ketika 

saya untuk pertama kalinya memutuskan 

bergabung.  

     

38. Saya sangat peduli dengan nasib organisasi.      

 

Kecurangan (Fraud) STS TS N S SS 

39. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila 

melakukan pencatatan biaya yang lebih besar dari 

biaya yang dikeluarkan. 

     

40. Suatu hal yang wajar bagi instansi saya, apabila 

tidak dilakukan penilaian kembali terhadap asset 

kantor. 

     

41. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila 

pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi 

dari pihak yang berwenang. 

     

42. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila para 

pengguna anggaran menggunakan kwitansi kosong 

atas pembelian perlengkapan kantor. 

     

43. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila 

pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain ke 

dalam belanja peralatan kantor.  

     

44. Bukan suatu masalah bagi instansi saya apabila 

sering terjadi kekurangan barang yang diterima dari 

pembelian peralatan kantor. 

     

45. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila sisa 

anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus. 
     

46. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila 

ditemukan pengeluaran tanpa dokumen pendukung. 
     

47. Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya 

apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung 

ganda. 
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Lampiran 3 

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 0.117668 0.112951 0.094401 0.094401 1.246.466 

KSPI2 -> KSPI 0.437306 0.431980 0.125660 0.125660 3.480.061 

KSPI3 -> KSPI 0.261018 0.258272 0.107758 0.107758 2.422.269 

KSPI4 -> KSPI 0.046904 0.065421 0.198527 0.198527 0.236258 

KSPI5 -> KSPI 0.306122 0.282174 0.196586 0.196586 1.557.196 

 
 
 

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

KPI1 -> KPI 0.058008 0.066531 0.188882 0.188882 0.307114 

KPI2 -> KPI 0.240374 0.207671 0.137397 0.137397 1.749.478 

KPI3 -> KPI 0.607965 0.575431 0.117996 0.117996 5.152.428 

KPI4 -> KPI -0.148611 -0.117468 0.102912 0.102912 1.444.070 

KPI5 -> KPI 0.379822 0.380706 0.149694 0.149694 2.537.316 
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Hasil Uji Validitas2, Uji Outer Loading 

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

FRAUD1 < FRAUD 0.594511 0.602351 0.056814 0.056814 10.464.141 

FRAUD2 <- FRAUD 0.749348 0.754792 0.047269 0.047269 15.852.680 

FRAUD3 <- FRAUD 0.794823 0.800795 0.023981 0.023981 33.143.546 

FRAUD4 <- FRAUD 0.795325 0.802168 0.024359 0.024359 32.649.750 

FRAUD5 <- FRAUD 0.843233 0.848420 0.021333 0.021333 39.526.966 

FRAUD6 <- FRAUD 0.799892 0.805059 0.025500 0.025500 31.367.978 

FRAUD7 <- FRAUD 0.721435 0.735776 0.062150 0.062150 11.607.910 

FRAUD8 <- FRAUD 0.801615 0.802650 0.022268 0.022268 35.999.214 

FRAUD9 <- FRAUD 0.578037 0.590033 0.125249 0.125249 4.615.112 

PH1 <- PH 0.707810 0.713618 0.044932 0.044932 15.753.058 

PH2 <- PH 0.749487 0.751090 0.045947 0.045947 16.312.015 

PH3 <- PH 0.738319 0.742998 0.031759 0.031759 23.247.637 

PH4 <- PH 0.767882 0.769752 0.033305 0.033305 23.056.212 

KO1 <- KO 0.781248 0.783496 0.033281 0.033281 23.474.308 

KO2 <- KO 0.825731 0.827428 0.023188 0.023188 35.610.777 

KO3 <- KO 0.796343 0.798987 0.030552 0.030552 26.065.389 

KO4 <- KO 0.804252 0.799928 0.039587 0.039587 20.315.807 

KO5 <- KO 0.714354 0.713995 0.047145 0.047145 15.152.312 

KK1 <- KK 0.508549 0.513521 0.107323 0.107323 4.738.501 

KK2 <- KK 0.541476 0.549447 0.096209 0.096209 5.628.100 

KK3 <- KK 0.850334 0.843577 0.040570 0.040570 20.959.661 

KK4 <- KK 0.782913 0.781537 0.044747 0.044747 17.496.541 

KK5 <- KK 0.734801 0.733681 0.055665 0.055665 13.200.344 

KK6 <- KK 0.890131 0.884094 0.033102 0.033102 26.890.817 

PTE1 <- PTE 0.558183 0.560593 0.074090 0.074090 7.533.893 

PTE2 <- PTE 0.747772 0.738909 0.048445 0.048445 15.435.416 

PTE3 <- PTE 0.797423 0.798475 0.028686 0.028686 27.797.930 

PTE4 <- PTE 0.590784 0.586454 0.063831 0.063831 9.255.397 

PTE5 <- PTE 0.747619 0.748430 0.034464 0.034464 21.692.727 

KOM1 <- KOM 0.508520 0.503111 0.068894 0.068894 7.381.173 

KOM2 <- KOM 0.545530 0.536535 0.075403 0.075403 7.234.880 

KOM3 <- KOM 0.597844 0.590245 0.075350 0.075350 7.934.233 

KOM4 <- KOM 0.539018 0.523442 0.089515 0.089515 6.021.549 

KOM5 <- KOM 0.811110 0.811809 0.025608 0.025608 31.673.756 

KOM6 <- KOM 0.750250 0.739360 0.061590 0.061590 12.181.357 

KOM7 <- KOM 0.655211 0.641495 0.086561 0.086561 7.569.374 

KOM8 <- KOM 0.605122 0.607223 0.071646 0.071646 8.446.033 
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Lampiran 4 

Uji Composite Reliability 

Composite Reliability 

  
Composite 
Reliability 

Penegakan Hukum 0.829708 

Keadilan Organisasi 0.889205 

Kesesuaian Kompensasi 0.869736 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal   

Kepatuhan Pengendalian Internal   

Perilaku Tidak Etis 0.820846 

Komitmen Organisasi 0.840178 

FRAUD 0.918209 

 

Cronbachs Alpha 

  
Cronbachs 

Alpha 

Penegakan Hukum 0.728400 

Keadilan Organisasi 0.843891 

Kesesuaian Kompensasi 0.819875 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal   

Kepatuhan Pengendalian Internal   

Perilaku Tidak Etis 0.733259 

Komitmen Organisasi 0.790297 

FRAUD 0.898492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 
 

Lampiran 5 

Uji Discriminant Validity 

Uji Cross Loading 

  FRAUD KK KO KOM KPI KSPI PH PTE 

FRAUD1 0.594511 -0.224512 -0.395596 -0.307240 -0.232331 -0.460817 -0.380517 0.325338 

FRAUD2 0.749348 -0.255008 -0.497090 -0.294620 -0.372050 -0.462399 -0.471186 0.434699 

FRAUD3 0.794823 -0.228861 -0.465781 -0.260085 -0.485954 -0.505752 -0.468431 0.433459 

FRAUD4 0.795325 -0.233545 -0.513904 -0.407298 -0.437994 -0.560367 -0.487541 0.535294 

FRAUD5 0.843233 -0.172590 -0.583503 -0.361467 -0.413906 -0.487236 -0.518721 0.447942 

FRAUD6 0.799892 -0.279235 -0.481277 -0.336527 -0.468455 -0.523905 -0.517688 0.464270 

FRAUD7 0.721435 -0.267070 -0.371147 -0.239308 -0.495069 -0.476999 -0.442293 0.388819 

FRAUD8 0.801615 -0.306987 -0.523970 -0.388701 -0.413129 -0.524111 -0.540210 0.512422 

FRAUD9 0.578037 -0.152026 -0.281869 -0.370107 -0.333579 -0.389241 -0.322471 0.270325 

KK1 -0.201848 0.508549 0.148066 0.121344 0.218422 0.265006 0.402587 -0.212597 

KK2 -0.132643 0.541476 0.037356 0.081835 0.024434 0.082199 0.342132 -0.080097 

KK3 -0.279065 0.850334 0.054200 0.073587 0.312892 0.236105 0.178715 -0.100720 

KK4 -0.181625 0.782913 0.098851 0.137103 0.260182 0.236446 0.177160 -0.117043 

KK5 -0.257839 0.734801 0.068648 0.125778 0.357925 0.264586 0.099286 -0.138132 

KK6 -0.281878 0.890131 0.127603 0.124670 0.341299 0.287224 0.234704 -0.088380 

KO1 -0.442881 0.104491 0.781248 0.170922 0.137827 0.423115 0.464422 -0.495105 

KO2 -0.535890 0.047206 0.825731 0.166021 0.232627 0.414929 0.497103 -0.407036 

KO3 -0.446875 0.131977 0.796343 0.155427 0.241193 0.441629 0.395398 -0.448347 

KO4 -0.508164 0.095507 0.804252 0.162706 0.433331 0.472386 0.500652 -0.432436 

KO5 -0.487466 0.109562 0.714354 0.176187 0.340814 0.391322 0.483338 -0.289691 

KOM1 -0.227435 -0.089980 0.036691 0.508520 0.142409 0.102107 0.101350 -0.226154 

KOM2 -0.175470 0.068370 0.035974 0.545530 0.074766 0.137229 -0.023168 -0.241537 

KOM3 -0.231220 0.048329 0.144357 0.597844 0.105049 0.319585 0.128401 -0.295967 

KOM4 -0.101051 -0.023945 0.020207 0.539018 0.019840 0.133961 0.004062 -0.126499 

KOM5 -0.448285 0.189096 0.297545 0.811110 0.293182 0.345354 0.312787 -0.323627 

KOM6 -0.346307 0.157380 0.183010 0.750250 0.163570 0.244777 0.181444 -0.328315 

KOM7 -0.246073 0.114382 0.094031 0.655211 0.138941 0.229585 0.105796 -0.294603 

KOM8 -0.250445 0.128844 0.055473 0.605122 0.288697 0.116106 0.173772 -0.305406 

KPI1 -0.299272 0.160512 0.191736 0.307698 0.546501 0.363559 0.216756 -0.274384 

KPI2 -0.375324 0.277617 0.298640 0.207648 0.685382 0.437503 0.274931 -0.307385 

KPI3 -0.499104 0.319387 0.343232 0.166551 0.911419 0.420623 0.325769 -0.223503 

KPI4 -0.321154 0.120885 0.294850 0.131638 0.586463 0.295354 0.196288 -0.115390 

KPI5 -0.485292 0.316596 0.289080 0.326195 0.886193 0.389595 0.313579 -0.299969 

KSPI1 -0.475897 0.250961 0.331816 0.202763 0.229442 0.726454 0.373056 -0.278817 

KSPI2 -0.599786 0.323986 0.506984 0.335128 0.412622 0.915572 0.488556 -0.407108 

KSPI3 -0.559223 0.226116 0.603912 0.231145 0.468951 0.853651 0.476522 -0.387103 

KSPI4 -0.548799 0.264713 0.398010 0.240992 0.480119 0.837739 0.417706 -0.297798 

KSPI5 -0.539324 0.266556 0.355565 0.330197 0.436745 0.823276 0.393897 -0.375489 

PH1 -0.389887 0.073569 0.662926 0.101645 0.322634 0.408557 0.707810 -0.310515 

PH2 -0.454345 0.078876 0.621039 0.167771 0.260577 0.394608 0.749487 -0.291809 

PH3 -0.501525 0.349046 0.294964 0.232089 0.281820 0.423759 0.738319 -0.460359 

PH4 -0.488508 0.351962 0.260297 0.193699 0.232985 0.327401 0.767882 -0.359530 

PTE1 0.255893 -0.217794 -0.171761 -0.199001 0.036249 -0.129724 -0.214735 0.558183 

PTE2 0.368649 -0.146116 -0.377254 -0.253759 -0.126107 -0.372212 -0.263310 0.747772 

PTE3 0.498895 -0.087653 -0.497572 -0.410980 -0.373746 -0.399297 -0.430564 0.797423 

PTE4 0.302795 -0.031061 -0.341297 -0.252407 -0.205199 -0.298959 -0.382999 0.590784 

PTE5 0.493405 -0.124587 -0.368734 -0.338888 -0.312270 -0.286057 -0.361643 0.747619 
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AVE 

  AVE  Akar AVE 

Penegakan Hukum 0.549371 0.741196 

Keadilan Organisasi 0.616693 0.785298 

Kesesuaian Kompensasi 0.536684 0.732587 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal     

Kepatuhan Pengendalian Internal     

Perilaku Tidak Etis 0.482915 0.694921 

Komitmen Organisasi 0.402550 0.634468 

FRAUD 0.558589 0.747388 

 

 

Latent Variable Correlations 

  FRAUD KK KO KOM KPI KSPI PH PTE 

FRAUD 1.000.000               

KK -0.316933 1.000.000             

KO -0.620041 0.122282 1.000.000           

KOM -0.440468 0.149202 0.211799 1.000.000         

KPI -0.547613 0.372504 0.357562 0.273352 1.000.000       

KSPI -0.655095 0.324246 0.545897 0.343129 0.486062 1.000.000     

PH -0.623110 0.302161 0.598961 0.240017 0.366650 0.522099 1.000.000   

PTE 0.575775 -0.164361 -0.525286 -0.434826 -0.322472 -0.440793 -0.484739 1.000.000 
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Lampiran 6 

 

R Square 
 

  R Square 

Penegakan Hukum   

Keadilan Organisasi   

Kesesuaian Kompensasi   

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal   

Kepatuhan Pengendalian Internal   

Perilaku Tidak Etis   

Komitmen Organisasi   

FRAUD 0.660325 
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Lampiran 7 

 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 8 

 

Surat  Keterangan Penelitian 
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