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ABSTRAK 

 

Atikah, Eka Dhia. 2017. “Persepsi Aparatur Pemerintah Desa mengenai 

Determinan Pencegahan Kecurangan” Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Henny Murtini, SE., 

M.Si. II. Linda Agustina, S.E., M.Si.  

 

Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan, Religiusitas, Spiritualitas di Tempat 

Kerja, Pengendalian Internal, Good Governance 

 

Pencegahan kecurangan di pemerintahan desa sangat penting dilakukan 

karena banyaknya kasus kecurangan yang terjadi. Tujuan dari pencegahan 

kecurangan adalah untuk mengurangi kecurangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan pengendalian internal terhadap 

pencegahan kecurangan dengan spiritualitas di tempat kerja sebagai variabel 

pemoderasi dan  good governance sebagai variabel pemediasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa di Kabupaten 

Tegal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling 

sehingga diperoleh 105 responden. Alat analisis yang digunakan adalah 

SmartPLS3.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan pengendalian internal 

tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan good governance 

berpengaruh. Oleh karena itu, good governance dianggap mampu memediasi 

pengaruh pengendalian internal dan spiritualitas di tempat kerja mampu 

memoderasi pengaruh religiusitas terhadap pencegahan kecurangan. Hasil 

pengaruh mediasi menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan melalui good governance dan hasil efek 

moderasi menunjukkan bahwa spiritualitas di tempat kerja memoderasi 

religiusitas terhadap pencegahan kecurangan. 

Saran yang berkaitan dengan penelitian ini bagi aparatur pemerintah desa 

diharapkan untuk mempertahankan spiritualutas di tempat kerja dan good 

governance yang sudah berjalan dengan baik. Saran bagi penelitiaan selanjutnya 

diharapkan menentukan sampel dengan cara random agar mampu 

merepesentasikan populasi. 
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ABSTRACT 

 

Atikah, Eka Dhia. 2017. "Perception of Government Officials Village About 

Determinants of Fraud Prevention" Final Project. Accounting Department. Faculty 

of Economics. Semarang State University. Advisor I. Henny Murtini, SE., M.Si. 

II. Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Keywords: Fraud Prevention, Religiosity, Spirituality in the Workplace, 

Internal Control, Good Governance 

 

Fraud prevention in the village government is very important because 

many cases of fraud happened. Fraud prevention is to reduce fraud. This research 

aims to test the influence of religiosity and internal control on fraud prevention 

which mediates by good governance and spirituality in the workplace as a 

moderating variable. 

Population of this research is government official village in Tegal. The 

data collection done by distributing questionnaires to the respondents, they are 

village government official in Tegal. This research used cluster random sampling, 

so there are 105 respondents. The data analysis for hypothesis test was done by 

SmartPLS 3.0. 

The result of this study show that religiosity and internal control have no 

effect on fraud prevention. Because of that, good governance used to mediate 

indirect effect of internal control on fraud prevention and spirituality in the 

workplace able to moderation the influence of religiosity on fraud prevention. The 

result is internal control has an indirect effect on fraud prevention which mediates 

by good governance and spirituality in the workplace able to moderation the 

influence of religiosity on fraud prevention 

The suggestions of this research are government official village should 

maintain spirituality in the workplace and good governance  has been going well. 

For the future research are expected to determine the sample by random to be able 

represent the population.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pencegahan kecurangan sangat penting dalam menunjang kinerja organisasi. 

Kinerja organisasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya, laporan 

keuangan digunakan principal untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja 

organisasi. Laporan keuangan dapat berkualitas jika proses akuntansinya dapat 

terlaksana dengan baik. Dengan adanya pencegahan kecurangan di organisasi, 

maka proses pembuatan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan efektif, 

karena terdapat kebijakan dan peraturan yang tegas. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka laporan keuangan disajikan dalam keadaan yang sebenarnya dan 

informasi akuntansi yang disajikan dapat berkualitas. 

Kecurangan (fraud) telah menjadi ancaman global yang mengancam 

kelangsungan hidup organisasi, pemerintah, negara, dan komunitas bisnis (Enofe, 

et al., 2016). Di Indonesia, kecurangan bukanlah kejadian yang tidak biasa, baik 

di sektor swasta maupun publik. Serangkaian skandal kecurangan telah banyak 

diungkapkan di Indonesia. Hal ini termasuk kasus yang sedang marak yang 

melibatkan pemerintah desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya 

pencegahan kecurangan untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya 

kecurangan (Arfah, 2011). Karena jika tidak dicegah secara efektif, kecurangan 

dapat mengakibatkan kerusakan serius pada organisasi (Ghazali, et al., 2014). 
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Pencegahan kecurangan menggambarkan langkah-langkah untuk 

menghindari terjadinya kecurangan di suatu organisasi (Estevez, et al., 2006). 

Untuk mensukseskan pencegahan kecurangan, maka perlu adanya strategi yang 

efektif yaitu dengan menetapkan kebijakan dan mekanisme pengelolaan 

kecurangan (Ghazali, et al,. 2014). Sedangkan menurut Enofe, et al. (2016) kunci 

dalam pencegahan kecurangan yaitu dengan menghilangkan salah satu elemen 

fraud triangel yang meliputi tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan 

rasionalisasi (razionalitation).  

Pemerintahan desa di Indonesia saat ini memerlukan suatu pencegahan 

kecurangan. Hal tersebut dikarenakan kecurangan (fraud) yang terjadi di 

pemerintahan desa di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan penyelewengan dana desa semakin 

meningkat setiap tahunnya. Wakil ketua KPK mengungkapkan bahwa laporan 

penyelewengan dana desa sangat tinggi. Sampai akhir tahun 2016, KPK telah 

menerima sebanyak 300 laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana 

desa (Koran-jakarta.com diakses pada 7 Juni 2017). 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 122 Kepala Desa 

atau Ketua Asosiasi Kepala Desa menjadi tersangka kasus korupsi. Hal tersebut 

sekaligus menunjukkan bahwa kepala desa menjadi aktor yang paling sering 

ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Modus yang paling sering digunakan yaitu 

penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Adapun potensi kerugian negara 

dalam kasus korupsi di tingkat desa pada tahun 2016 mencapai jumlah 205 milyar 

(Antikorupsi.org diakses pada 19 Februari 2017). 
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Upaya pencegahan kecurangan di pemerintahan desa harus segera 

difokuskan sebelum semakin banyak kasus yang terjadi. Salah satu pihak 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengatakan bahwa upaya pengawasan 

administrasi harus dikontrol secara rutin, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan 

administrasi maupun penggunaan anggaran desa (Tribunnews.com diakses pada 

19 Februari 2017).  

Dana Desa (DD) yang disalurkan ke sejumlah desa di Kabupaten Tegal 

disinyalir mempunyai banyak masalah. Bahkan, dana tersebut berpotensi rugi. 

Inspektorat Kabupaten Tegal memperoleh 384 temuan dugaan penyimpangan dan 

kesalahan administrasi terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dengan potensi kerugian Rp 1,172 miliar. Dari jumlah kerugian keuangan desa, 

sebanyak 55 juta telah dikembalikan ke kas daerah, sedangkan 20 persen kerugian 

dalam proses penyelesaian, dari 70 persen belum ada tindak lanjut atau niatan dari 

pemerintah desa untuk mengembalikan (Suaramerdeka.com diakses pada 22 

Februari 2017).  

Terdapat beberapa desa di Kabupaten Tegal yang masih mengabaikan asas 

transparansi dalam pengelolaan dana desa. Desa Wringin jenggot di Kecamatan 

Balapulang dan Desa Randusari di Kecamatan Pagerbarang merupakan contoh 

desa yang mengabaikan asas transparansi dengan tidak memasang papan 

informasi proyek pembangunan. Sedangkan menurut anggota komisi I DPRD 

Kabupaten Tegal, pemasangan papan informasi proyek merupakan amanat 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh pihak 

desa (Onlinebuser.com diakses pada 12 April 2017). 
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Karangjambu, 

Kecamatan Balapulang memprotes pelaksanaan pengelolaan dana desa yang 

diduga tidak transparan.  Pasalnya tidak ada koordinasi atau musyawarah kepada 

lembaga desa sebelum penggunaan dana desa untuk proses pembangunan desa. 

Pengelolaan keuangan hanya dilakukan kepala desa dengan sekretaris desa 

(Radartegal.com diakses pada 7 Juni 2017). 

Kasus di atas dapat terjadi dikarenakan pengawasan dan pengendalian 

internal pemerintahan desa di Kabupaten Tegal masih belum maksimal. Hal 

tersebut didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas. 

Dengan adanya tambahan dana desa, seharusnya pemerintah desa mampu 

mengelolanya dengan baik sehingga tercipta tujuan pemerintahan yang telah 

dicita-citakan yaitu mengakselerasi pemerataan pembangunan di desa. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka suatu pencegahan kecurangan pada 

pemerintahan desa sangat penting dilakukan guna menciptakan pemerintahan 

yang baik dan bersih. 

Kabupaten Tegal termasuk salah satu kabupaten yang memprogramkan 

suatu pencegahan kecurangan di pemerintahan desa. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya pelatihan aparatur pemerintah desa yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan adanya sosialisasi kepada kepala 

desa mengenai pentingnya transparansi penggunaan dana desa. 

Pencegahan kecurangan dapat dioptimalkan dengan baik apabila didukung 

oleh  faktor-faktor dari dalam diri individu dan dari organisasi. Semua perbuatan 

manusia berawal dari sebuah niat untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, faktor 
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dari dalam individu sangat menentukan jenis perbuatan yang akan dilakukan oleh 

seseorang. Selain dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu, perilaku 

seseorang juga dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti kebijakan organisasi. 

Kebijakan organisasi dapat dijadikan sebagai sebuah pagar dalam mencegah 

tindakan kecurangan di organisasi. Contoh faktor dari dalam diri individu yang 

dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah religiusitas dan spiritualitas di 

tempat kerja (Purnamasari dan Amaliah, 2015). Sedangkan pengendalian internal 

dan penerapan good governance merupakan faktor dari organisasi yang dapat 

mencegah terjadinya kecurangan (Soleman, 2013).  

Faktor dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

bertindak adalah religiusitas. Religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang 

terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat 

konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, 

sedangkan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara 

menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius 

(Ananda, dkk. 2016).  

Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal adalah beragama Islam, yaitu 

sebanyak 1.579.393 orang (99,47%). Selebihnya sebanyak 4.573 orang (0,29%) 

beragama Kristen, 2.546 orang (0,16%) beragama Katholik, 512 orang (0,03%) 

beragama Hindu, 467 orang (0,03%) beragama Budha dan 179 orang (0,01%) 

beragama Konghucu dan 73 orang beragama lainnya (tegalkab.bps.go.id diakses 

pada 26 Juli 2017). Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kondisi keagamaan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Tegal adalah sebagian 
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besar beragama Islam. Namun, dalam penelitian ini tidak mengkhususkan 

meneliti pada satu jenis agama, karena sejatinya setiap agama melarang 

pemeluknya untuk berbuat kecurangan. Hal tersebut dikarenakan kecurangan 

merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain. Setiap manusia 

yang mengaku beriman kepada Tuhannya, tentu tidak akan pernah mengambil 

sesuatu yang bukan menjadi haknya sekalipun tidak dilihat oleh manusia lain. 

Tingkat religiusitas dapat menentukan perilaku individu dalam bertindak. 

Rendahnya tingkat religiusitas dapat meningkatkan kecenderungan atau niat 

seseorang melakukan kecurangan (fraud). Namun sebaliknya, jika seseorang 

mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, maka tidak akan memiliki niatan 

untuk melakukan kecurangan (fraud). Karena mereka meyakini bahwa semua 

tindak kecurangan dilarang dalam agamanya. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Ananda dkk. (2016) dan Purnamasari dan Amaliah (2015) yang 

menyatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan. Basri (2015) mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan pajak. Begitu pula dengan Pamungkas (2014) bahwa 

religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Artinya semakin tinggi 

religiusitas, maka semakin rendah kecurangan yang terjadi. Hal tersebut dapat 

diasumsikan bahwa religiusitas yang tinggi dapat mencegah terjadinya 

kecurangan. Peran agama dalam mengurangi perilaku menyimpang juga 

dikemukakan oleh Cochran (1988) dan (Desmond, et al. (2013). 

Spiritualitas di tempat kerja merupakan faktor dari dalam diri individu 

lainnya yang mempengaruhi perilaku seseorang. Spiritualitas di tempat kerja yang 



7 

 

 

 

dimiliki seseorang dapat mendukung individu tersebut dalam melakukan 

pencegahan kecurangan. Ashmos dan Duchon (2000) mendefinisikan spiritualitas 

di tempat kerja sebagai pemahaman diri individu sebagai makhluk spiritual yang 

jiwanya membutuhkan pemeliharaan di tempat kerja dengan segala nilai yang ada 

dalam dirinya, mengalami pengalaman mengenai rasa yang bermakna dalam 

pekerjaannya, serta mengalami perasaan saling terhubung dengan rekan kerja dan 

komunitas di tempat individu bekerja. Hal tersebut mengarahkan individu untuk 

memahami keberadaan dirinya dalam upaya pencapaian hidup yang sesungguhnya 

(Krishnakumar dan Neck, 2002). 

Spiritualitas di tempat kerja dapat mencegah terjadinya kecurangan di 

organisasi. Semakin tinggi spiritualitas di tempat kerja yang dirasakan oleh 

individu, tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu tersebut untuk 

melakukan kecurangan. Karena individu akan merasa nyaman, bangga, dihargai di 

tempat kerjanya, dan merasa bahwa dirinya harus menjaga organisasi tempatnya 

bekerja. Hal tersebut menunjukan bahwa spiritualitas di tempat kerja yang baik 

dapat menekan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Ahmad dan Omar (2014) dimana spiritualitas di tempat kerja 

memiliki hubungan negatif dengan perilaku menyimpang. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah (2015) bahwa 

spiritualitas di tempat kerja memperkuat pengaruh religiusitas terhadap 

pencegahan kecurangan. Artinya bahwa spiritualitas di tempat kerja dapat 

mencegah terjadinya kecurangan. 
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Faktor dari luar yang mempengaruhi individu dalam melakukan kecurangan 

adalah pengendalian internal yang diterapkan dalam sebuah organisasi. 

Pengendalian internal merupakan sebuah kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah 

mencapai tujuan dan sasarannya (Arens, et al., 2008). Lemahnya pengendalian 

internal mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang bagi pegawai untuk 

melakukan kecurangan. Sehingga dengan adanya pengendalian internal yang 

efektif, maka dapat menekan atau meminimalisir kecurangan yang terjadi. Hal 

tersebut mendukung pernyataan Tuanakotta (2010) bahwa cara untuk mencegah 

kecurangan adalah dengan adanya pengendalian internal yang efektif. Ketika 

pengendalian internal dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pegawai dalam 

suatu organisasi, maka tidak ada penyelewengan yang terjadi karena semua 

prosedur dilakukan sesuai aturan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Nisak, 

dkk. (2013) mengenai sistem pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan 

pada SKPD Kabupaten Bangkalan, menyimpulkan bahwa pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Didukung oleh Soleman 

(2013), Kustiawan (2016), dan Joseph, et al. (2015) yang juga mengungkapkan 

bahwa pengendalian internal dapat mencegah kecurangan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang efektif maka 

dapat meningkatkan pencegahan kecurangan di suatu organisasi. 

Pengendalian internal yang efektif dapat mendukung terciptanya good 

governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Dalam penelitian ini, good 

governance merupakan faktor dari luar yang juga mempengaruhi perilaku 
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seseorang dalam melakukan kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

good governance dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan kecurangan. Good 

governance merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara 

masyarakat, manajemen, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-

hak dan tanggung jawab mereka (Sari, 2012). Kusmayadi dikutip oleh Soleman 

(2013) mengungkapkan bahwa dalam perspektif sektor publik secara konseptual 

pengertian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 

dua pemahaman yaitu: 1)  nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 

rakyat, dan 2) nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Maka dari itu, penerapan good governance sangat diperlukan bagi setiap 

organisasi tak terkecuali pemerintahan desa. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Aprijana, dkk. (2014) menjelaskan 

bahwa good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan dan deteksi 

kecurangan laporan keuangan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Soleman (2013) yang mengatakan bahwa good governance berpengaruh positif 

terhadap pencegahan kecurangan. 

Teori yang mendukung penelitian ini adalah theory of planned behavior dan 

stewardship theory. Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana 

digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam theory of 

planned behavior yaitu attitude toward behavior yang diproksikan sebagai 
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religiusitas, subjective norms yang diproksikan sebagai pengendalian internal dan 

good governance, dan perceived behavioral control yang diproksikan sebagai 

spiritualitas di tempat kerja. Stewardship theory digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara steward dan principal. Stewardship theory dalam penelitian ini 

menjelaskan hubungan pengendalian internal dan good governance terhadap 

pencegahan kecurangan. Dengan diterapkannya pengendalian internal dan good 

governance dalam suatu organisasi, maka kinerja organisasi dapat tercapai dengan 

baik dan hal tersebut sesuai dengan harapan principal. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Purnamasari dan Amaliah (2015) 

bahwa religiusitas dan spiritualitas di tempat kerja mempengaruhi pencegahan 

kecurangan. Spiritualitas di tempat kerja merupakan variabel pemoderasi yang 

memperkuat pengaruh religiusitas terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Soleman (2013) tentang pencegahan kecurangan dengan 

variabel yang berbeda yaitu pengendalian internal dan good corporate 

governance. Hasilnya adalah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan, good corporate governance berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

good corporate governance.  

Kustiawan (2016) meneliti pencegahan kecurangan dengan variabel 

independen pengendalian internal dan tindak lanjut temuan audit, dan variabel 

mediasi kualitas laporan keuangan dimana hasilnya menyimpulkan bahwa 

pengendalian internal, tidak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian lain yaitu Ananda dkk. 
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(2016) yang meneliti pencegahan kecurangan dengan variabel independen 

religiusitas dan pengendalian internal. Hasilnya adalah religiusitas dan 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.  

Penelitian ini ingin mengidentifikasi lebih dalam tentang pengaruh 

religiusitas dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dengan 

spiritualitas di tempat kerja sebagai variabel pemoderasi dan good governance 

sebagai variabel pemediasi. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini 

untuk membuktikan secara ilmiah berdasarkan kerangka teoritis, fenomena gap 

dan hasil reseach dari peneliti satu dengan yang lainnya. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat membatu permasalahan kecurangan yang terjadi pada 

pemerintahan desa di Kabupaten Tegal dengan hubungan faktor-faktor yang 

berperan. Sehingga dilakukan penelitian yang akan mengkaji pencegahan 

kecurangan di pemerintahan desa dalam bentuk skripsi dengan judul “Persepsi 

Aparatur Pemerintah Desa mengenai Determinan Pencegahan Kecurangan 

(Studi Empiris di Kabupaten Tegal)”. Kata determinan dalam judul penelitian 

mempunyai arti faktor-faktor yang mempengaruhi. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah 

di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pencegahan kecurangan berperan penting dalam menghasilkan informasi 

akuntansi yang berkualitas. 

2. Kecurangan merupakan suatu tindakan tidak etis yang dapat merugikan 

organisasi. 
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3. Pentingnya pencegahan kecurangan dalam menanggulangi adanya 

kecurangan. 

4. KPK mengungkapkan bahwa laporan penyelewengan dana desa semakin 

meningkat setiap tahunnya. 

5. Kepala desa ditetapkan sebagai aktor yang paling sering menjadi tersangka 

korupsi. 

6. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke sejumlah desa di 

Kabupaten Tegal memiliki banyak masalah.  

7. Minimnya kompetensi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Tegal. 

8. Pemerintah Kabupaten Tegal memprogramkan suatu pencegahan 

kecurangan di pemerintahan desa. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan 

seperti kesesuaian kompensasi, whistleblowing system, budaya organisasi, 

perilaku etis, dan sebagainya. Namun, penelitian ini berfokus untuk menjelaskan 

seberapa besar pengaruh religiusitas, pengendalian internal terhadap pencegahan 

kecurangan dengan spiritualitas di tempat kerja sebagai variabel pemoderasi dan 

good governance sebagai variabel pemediasi, karena variabel-variabel tersebut 

dianggap cocok untuk diteliti. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas aparatur pemerintah desa di 

Kabupaten Tegal mengingat penelitian ini didasari oleh kecurangan yang terjadi 

di Kabupaten Tegal. Meskipun banyak desa lain yang juga memiliki banyak kasus 

kecurangan, namun kali ini yang dijadikan objek penelitian hanyalah desa di 
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Kabupaten Tegal. Selain karena adanya temuan-temuan kasus kecurangan yang 

terjadi, hal tersebut juga terjadi karena adanya batasan waktu dan jarak yang 

menghambat dalam penelitian ini. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan? 

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan?  

3. Apakah good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan? 

4. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap good 

governance? 

5. Apakah spiritualitas di tempat kerja memoderasi pengaruh religiusitas 

terhadap pencegahan kecurangan? 

6. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan melalui good governance? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis religiusitas terhadap pencegahan 

kecurangan. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap 

pencegahan kecurangan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh good governance terhadap 

pencegahan kecurangan.  

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap 

good governance. 

5. Untuk menguji dan menganalisis spiritualitas di tempat kerja memoderasi 

pengaruh religiusitas terhadap pencegahan kecurangan.  

6. Untuk menguji dan menganalisis pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap pencegahan kecurangan melalui good governance. 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

1.6.1. Kegunaan Teoritik 

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memverifikasi beberapa 

teori yang dirujuk dalam penelitian, yaitu theory of planned behavior dan 

stewardship theory dalam kaitannya dengan pembuktian empiris faktor-faktor 

yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Variabel yang diteliti adalah 

religiusitas, pengendalian internal, good governance, dan spiritualitas di tempat 

kerja. Dimana good governance memediasi pengaruh pengendalian internal 

terhadap pencegahan kecurangan dan spiritualitas di tempat kerja memoderasi 

religiusitas terhadap pencegahan kecurangan. Apabila pembuktian empiris 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, maka makna theory of planned 

behavior dan stewardship theory dapat diverifikasi dan diimplementasikan dalam 

pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dengan 
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variabel-variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

juga dapat memberikan wacana baru dalam mengembangkan theory of planned 

behavior dan stewardship theory. 

 

1.6.2. Kegunaan Praktik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terkait dengan pencegahan kecurangan. Pertama, bagi 

pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan 

masukan pemerintah desa khususnya di Kabupaten Tegal dalam usaha mencegah 

terjadinya kecurangan, dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan di 

pemerintah desa. Kedua, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat 

memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan dijadikan sebagai acuan dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. Ketiga, bagi peneliti diharapkan penelitian 

ini dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang pencegahan 

kecurangan di sektor pemerintah khususnya di pemerintah desa. 

 

1.7. Orisinilitas Penelitian 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Purnamasari dan Amaliah (2015) 

yang menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan dan spiritualitas di tempat kerja memperkuat pengaruh religiusitas 

terhadap pencegahan kecurangan. Didukung oleh penelitian Soleman (2013) 

tentang pencegahan kecurangan dengan menggunakan variabel yang berbeda, 

yaitu pengendalian internal dan good corporate governance. Kustiawan (2016) 

memperkuat penelitian Soleman (2013) dengan meneliti pengendalian internal, 
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tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan 

kecurangan.  

Orisinilitas penelitian ini yaitu meneliti pencegahan kecurangan dengan 

menambah variabel pengendalian internal dan good governance. Sehingga 

variabel penelitian memuat religiusitas dan pengendalian internal sebagai variabel 

independen, spiritualitas di tempat kerja sebagai variabel pemoderasi, dan good 

governance sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggali 

persepsi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Tegal. Alasan pengambilan objek 

penelitian di Kabupaten Tegal adalah karena Kabupaten Tegal pernah menempati 

posisi teratas sebagai kabupaten terkorup di Jawa Tengah versi Komite 

Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) pada 

tahun 2013 (Jpip.or.id diakses pada 16 Mei 2017). Berdasar hal tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa banyak kecurangan yang terjadi di Kabupaten Tegal tak 

terkecuali di pemerintahan desa. Dibuktikan dengan laporan masyarakat secara 

langsung melalui layanan sms kepada DPRD Kabupaten Tegal per Januari 2017 

bahwa terdapat penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah desa, sehingga masyarakat menuntut BPK dan Inspektorat untuk 

mengaudit dana desa secara teliti (Kabarberitaku.com diakses pada 16 Maret 

2017). Dengan adanya masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu permasalahan kecurangan di pemerintahan desa Kabupaten Tegal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory 

of Reasoned Action (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein 

dan Ajzen pada tahun 1975. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa 

manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala 

informasi yang tersedia. Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat hanya jika 

seseorang memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 1991).  

Penelitian ini memproksikan pencegahan kecurangan sebagai niat dan 

perilaku yang direncanakan. Kecurangan (fraud) diibaratkan sebagai penyakit, 

untuk itu perlu adanya pencegahan yang harus dilakukan daripada harus 

mengobati. Semua organisasi di Indonesia harus membuat kebijakan mengenai 

pencegahan kecurangan agar dapat meminimalisir adanya kecurangan. Dengan 

adanya hal tersebut, maka seluruh pegawai dituntut untuk melaksanakan 

kebijakan anti kecurangan yang telah ditetapkan. Proses seseorang melakukan niat 

dan perilaku pencegahan kecurangan didasari atas attitude toward behavior, 

subjective norms, dan perceived behavioral control.  

Sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward behavior) mengacu pada 

tingkat dimana seseorang mempunyai penilaian mendukung atau tidak 

mendukung perilaku yang dipermasalahkan (Ajzen, 1991). Secara spesifik dalam 
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planned behavior theory, sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the 

behavior) didefinisikan sebagai derajat penilaian positif atau negatif individu 

terhadap suatu perilaku. Attitude toward the behavior ditentukan oleh kombinasi 

antara belief individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif dari 

melakukan suatu perilaku (behavioral beliefs) dengan nilai subyektif individu 

terhadap setiap konsekuensi berperilaku tersebut (outcome evaluation) (Riyanti, 

2015). Secara umum teori menyatakan seorang individu akan memiliki sikap yang 

positif terhadap suatu perilaku pada saat seseorang percaya bahwa perilaku 

tersebut berhubungan dengan tujuan yang positif (Respati, 2011). 

Attitude toward behavior seseorang didasari atas keyakinan (belief) 

seseorang. Dalam hal ini attitude toward behavior didukung oleh religiusitas. 

Religiusitas yang baik akan mendukung seseorang untuk tidak melakukan 

kecurangan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.  

Norma subjektif (subjective norm) didefinisikan sebagai persepsi individu 

tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku 

(Ajzen, 1991). Subjective norm ditentukan oleh kombinasi antara belief individu 

tentang kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang 

penting bagi individu terhadap suatu perilaku, dengan motivasi individu untuk 

mematuhi rujukan tersebut (Riyanti, 2015). Norma subjektif berkaitan langsung 

dengan pengaruh lingkungan. Teori ini secara umum menyatakan bahwa perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh perilaku individu disekitarnya. 

Subjective norms dapat diproksikan sebagai kebijakan dalam organisasi 

yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Ketika semua pegawai di suatu 
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organisasi melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh organisasinya, 

maka seorang individu akan merasakan tekanan sosial dimana hal tersebut dapat 

membuat individu tersebut melakukan perilaku yang sama seperti rekan kerjanya. 

Contoh kebijakan organisasi yaitu pengendalian internal dan good governance. 

Kedua kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di suatu 

organisasi guna terciptanya perilaku pencegahan kecurangan. 

Persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) berkenaan dengan 

perasaan mudah atau sulit melakukan perilaku (Respati, 2015). Dalam berperilaku 

seorang individu tidak dapat mengkontrol perilaku sepenuhnya dibawah kendali 

individu tersebut atau dalam suatu kondisi sebaliknya dimana seorang individu 

dapat mengkontrol perilakunya dibawah kendali individu tersebut. Pengendalian 

seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri 

individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. 

Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada di sekeliling 

individu tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap kontrol 

perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang 

ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya. 

Perceived behavioral control dapat diproksikan sebagai variabel 

spiritualitas di tempat kerja. Spiritualitas di tempat kerja merupakan perasaan 

yang timbul dari diri seorang individu akibat dari aktualisasi diri individu 

terhadap pekerjaannya. Individu yang mempunyai spiritualitas di tempat kerja 

akan mengontrol dirinya untuk tidak berbuat kecurangan, sehingga spiritualitas di 
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tempat kerja yang dimiliki seseorang dapat mendukung sesorang melakukan 

perilaku pencegahan kecurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  Stewardship Theory 

Stewardship theory mempunyai akar psikologis dan sosiologis yang 

didesain untuk menjelaskan situasi manajer sebagai steward dan bertindak sesuai 

kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 1991). Teori  Stewardship adalah 

teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh 

tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi (Lestari, 2013). Dalam stewardship theory manajer 

akan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Raharjo, 2007). Hal tersebut dapat 

digambarkan melalui situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh 

tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi. Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan 

Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior 

Sumber: Ajzen (1991) 
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personal antara steward dan principal dapat diselaraskan melalui pencapaian 

tujuan bersama, ketika kepentingan  steward  dan  principal tidak sama, steward 

akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan bersama dapat dicapai 

(Raharjo, 2007). 

Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 

sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan et al., 1996; Slyke, 2006; 

dan Thornton, 2009) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik 

telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara  

steward dengan principal. Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya 

transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya 

spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi 

semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada 

organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri 

fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi 

pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya 

(capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan 

sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih  

capable dan siap (Zoelisty, 2014). Kontrak hubungan antara steward dan 

principal atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai 

dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi 

sektor publik adalah stewardship theory. 

Implikasi stewardship theory terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan 

eksistensi pemerintahan desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk 
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bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang 

diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan 

tanggung jawab tersebut maka steward (aparatur pemerintah desa) mengarahkan 

semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern 

untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

pengendalian internal dan penerapan good governance terhadap pencegahan 

kecurangan yang akan berimbas pada kinerja suatu organisasi masyarakat, dalam 

hal ini pemerintah desa Kabupaten Tegal. Sesuai dengan teori  stewardship, para 

aparatur pemerintah desa telah dianggap dan dipandang bekerja dengan motivasi 

pelayanan dan pengabdian.  

 

2.2. Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

2.2.1. Definisi Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

Definisi pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

proses atau upaya untuk menolak atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. 

Pencegahan berkaitan dengan hal yang buruk yang seharusnya tidak terjadi. 

Kecurangan (fraud) merupakan upaya penipuan yang disengaja, yang 

dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, et al. 

2008). Kecurangan (fraud) mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang 

meterial dan dilakukan satu pihak lainnya dengan tujuan menipu dan membuat 

pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan baginya 
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(Hall dan Singleton, 2009). Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), 

Webster’s New World Dictionary mendefinisikan kecurangan sebagai terminologi 

umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya 

manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan 

atas orang lain melalui penyajian yang salah. 

Pusdilkatwas BPKP (2008) mengungkapkan bahwa pencegahan kecurangan 

merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab 

kecurangan (fraud triangle) yaitu : 

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan. 

2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi 

kebutuhannya. 

3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak 

kecurangan yang dilakukan. 

Amrizal (2004) mendefinisikan pencegahan kecurangan (fraud) sebagai 

aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem 

dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah 

dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat 

memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok, yaitu 

keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan adalah suatu upaya untuk 

menghilangkan atau meminimalisir segala bentuk kecurangan yang dilakukan 

oleh pegawai yang berdampak pada kerugian bagi organisasi atau orang lain. 
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2.2.2. Upaya Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

Arens, et al. (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga kondisi yang 

menyebabkan kecurangan. Ketiga kondisi tersebut dikenal sebagai segitiga 

kecurangan (fraud triangel). 

1. Insentif/tekanan 

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk 

melakukan kecurangan. 

2. Kesempatan 

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk 

melakukan kecurangan. 

3. Sikap/rasionalisasi 

Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan 

manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau 

mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka 

merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur. 

Arens, et al. (2008) memaparkan bahwa untuk membantu manajemen dan 

dewan direksi dalam upaya memerangi kecurangan, AICPA, bersama dengan 

beberapa organisasi operasional, menerbitkan Management Antifraud Programs 

and Controls: Guidance to Help Prevent, Deter, and Detect Fraud (Program dan 

Pengendalian Antikecurangan: Pedoman untuk Membantu Mencegah, 

Menghalangi, dan Mendeteksi Kecurangan). Pedoman tersebut mengidentifikasi 

tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan yaitu, (1) 
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budaya jujur dan etika yang tinggi, (2) tanggung jawab manajemen untuk 

mengevaluasi risiko kecurangan, serta (3) pengawasan oleh komite audit. 

Upaya untuk mencegah kecurangan yaitu dengan adanya pengendalian 

intern, menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness), dan 

upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (fraud risk assessment) (Tuanakotta, 

2010). Berbeda dengan Pusdiklatwas BPKP (2008) yang menyatakan bahwa 

terdapat beberapa metode pencegahan yang lazim diterapkan oleh manajemen, 

yaitu: 

1. Penetapan kebijakan anti kecurangan (fraud) 

Kebijakan unit organisasi harus memuat a high ethical tone dan harus dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-

tindakan kecurangan dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran 

manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama. Dengan 

demikian, kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik. 

2. Prosedur pencegahan baku 

Manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama 

dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Namun demikian, harus pula 

dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan 

ditetapkan secara baku sebagai media pendukung seperti pengendalian intern, 

adanya prosedur mendeteksi kecurangan, dan sebagainya.  

Memproses dan menindak setiap individu yang terlibat kecurangan secara 

cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (deterence) yang efektif 

bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan 
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tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka 

akan mendorong individu lain untuk melakukan kecurangan. 

3. Organisasi 

Salah satu komponen organisasi yang harus ada dalam pencegahan kecurangan 

yaitu adanya audit internal. Audit internal tersebut bertanggung jawab 

melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara 

berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian 

intern dan tetap waspada terhadap kecurangan pada saat melaksanakan audit. 

Auditor internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran 

eksekutif, paling tidak memiliki akses yang independen terhadap unit rawan 

kecurangan. 

4. Teknik pengendalian 

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi 

sumber atau peluang terjadinya kecurangan, yang pada gilirannya 

menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi. Beberapa teknik pengendalian 

dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yaitu, 

pembagian tugas yang jelas, pengawasan memadai, dan adanya manual 

pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer 

ataupun pembuangan file (disposal) yang sudah tidak terpakai. 

5. Kepekaan terhadap kecurangan (fraud) 

Kerugian dan kecurangan dapat dicegah apabila organisasi atau instansi 

mempunyai staf yang berpengalaman dan mempunyai “SILA” (Suspicious, 

Inquisitive, Logical dan Analytical Mind), sehingga mereka peka terhadap 
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sinyal–sinyal kecurangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh-

kembangkan “SILA” adalah:  

a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila 

dimungkinkan, menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah 

bekerja sama dengan mereka. 

b. Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para 

pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya. 

Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan dan mengurangi 

kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.   

c. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala 

transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga 

yang beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan harus ditumbuhkan. 

Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melapor. 

Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa kecurangan biasanya diketahui 

berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.  

d. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin 

tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan 

Amerika Serikat, lembur dianggap sebagai indikasi ketidakefisienan kerja 

yang sebanyak mungkin harus dikurangi/dihindarkan. Dengan 

penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat 

diselesaikan pada jam-jam kerja. 

e. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun. Biasanya pelaku 

kecurangan memanipulasi sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. 
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Hal ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti 

tahunannya, dan tugas-tugasnya diambil alih oleh karyawan lain. 

f. Bila mungkin, lakukan rotasi pegawai secara periodik untuk tujuan yang 

sama. 

 

2.3. Religiusitas 

2.3.1. Definisi Religiusitas 

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas 

beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Bukan hanya akan berkaitan dengan aktifitas yang tampak 

dan dilihat oleh mata, tapi juga aktifitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati 

seseorang (Ancok dan Suroso, 2011). Agama menurut Glock dan Stark (1966) 

dalam Ancok dan Suroso (2011) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem 

nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada 

persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate 

meaning). Religiusitas merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan 

(belief), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam 

kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai 

tertinggi (Pamungkas, 2014 dalam Glock dan Stark, 1965). Religiusitas 

merupakan komitmen religios (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan 

iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang 

bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Menurut Asih 

(2015) religiusitas adalah nilai sakral dan suci yang pengaruhnya kuat pada 
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pengalaman emosi seseorang, perilaku, pemikiran dan perasaan psikologis yang 

baik. 

Religiusitas dapat disimpulkan sebagai sikap individu dalam 

mempraktekkan ajaran agama mereka ke dalam diri mereka dan menjadi 

kepribadian. Manusia dikatakan religius jika mematuhi norma kebenaran yang 

telah ditentukan dan sesuai dengan kaidah agama. Semakin tinggi religiusitas 

seseorang, maka akan timbul kecenderungan untuk menolak hal-hal yang 

ditentang oleh agama. 

 

2.3.2. Dimensi Religiusitas 

Glock dan Stark membagi religiusitas menjadi lima dimensi, yaitu: 

1. Dimensi keyakinan (ideologis) 

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang 

teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-

doktrin tersebut (Ancok dan Suroso, 2011). Dimensi ini menggambarkan 

sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran 

agamanya, seperti kepercayaan tentang adanya Tuhan, malaikat, surga, dan 

sebagainya. 

2. Dimensi praktik agama (ritualistik) 

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan 

orang untuk menunjukan komitmen terhadap agama yang dianutnya (Ancok 

dan Suroso, 2011). Dimensi ini menggambarkan tingkatan sejauh mana 

seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agamanya, seperti 

sembahyang, zakat, puasa, dan sebagainya. 
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3. Dimensi pengalaman (eksperiensial) 

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa agama mengandung 

pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa 

seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai 

pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan 

terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supranatural) 

(Ancok dan Suroso, 2011). Dimensi ini menggambarkan bentuk perasaan 

tertentu yang dirasakan oleh individu dalam kehidupan religiusnya, misalnya 

merasa takut berbuat dosa, merasa dilindungi Tuhan, merasa dekat dengan 

Tuhannya. 

4. Dimensi pengetahuan agama (intelektual) 

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar 

keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi (Ancok dan Suroso, 

2011). 

5. Dimensi pengamalan (konsekuensi) 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, 

praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari (Ancok dan 

Suroso, 2011). Dimensi ini mengukur sejauh mana perilaku seseorang 

dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Misalnya 

membantu temannya yang sedang mengalami kesusahan. 

Kelima aspek religiusitas di atas dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

religiusitas seseorang. Semakin tinggi penghayatan dan pelaksanaan seseorang 
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terhadap kelima aspek tersebut, maka semakin tinggi tingkat religiusitasnya. 

Tingkat religiusitas seseorang akan tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-

hari yang mengarah kepada perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. 

Allport dan Ross (1967) dalam Pamungkas (2014) membagi orientasi 

religius kedalam dua dimensi, yaitu instrinsic religion orientation (orientasi 

religius instrinsik) dan extrinsic religious orientation (orientasi religius 

ekstrinsik). Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1. Instrinsic religion orientation (orientasi religius instrinsik) 

Religiusitas intrinsik menunjukkan bahwa agama dipikirkan secara seksama 

dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan akhir. Agama dalam 

orientasi intrinsik memiliki kekuatan sendiri dan dalam ukuran tertentu 

memberi arah dalam hidup. Pribadi yang beorientasi pada religiusitas intrinsik 

akan memiliki kesadaran akan nilai-nilai dan norma-norma agama dengan  

menghayati, menginternalisasi dan mengintegrasikan nilai serta norma tersebut 

ke dalam diri pribadinya sehingga menjadi bagian dari hati nurani dan 

kepribadiannya (Pamungkas, 2014). 

2. Extrinsic religion orientation (orientasi religius ekstrinsik) 

Religiusitas ekstrinsik memandang bahwa agama digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang berpusat pada diri sendiri. Pribadi yang memiliki 

religiusitas ekstrinsik akan tergerak bila ada faktor eksternal (luar) yang 

bersifat duniawi memengaruhi dirinya (Pamungkas, 2014). 

Gorsuch dan Mcpherson (1989) lebih lanjut menyatakan terdapat dua 

komponen yang berbeda dari orientasi religius ekstrinsik, yaitu: 
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1. Social extrinsic orientation (Es), yaitu orientasi religius ektrinsik yang 

mengacu pada pencapaian manfaat-manfaat sosial (Flere dan Lavric, 2007). 

2. Personal extrinsic orientation (Ep), yaitu orientasi religius ekstrinsik yang 

menekankan pada penanganan dan kontrol pada masalah-masalah dan tekanan 

psikologis (Flere dan Lavric, 2007). 

 

2.4. Spiritualitas di Tempat Kerja 

2.4.1. Definisi Spiritualitas di Tempat Kerja 

Ashmos dan Duchon (2000) mendefinisikan spiritualitas di tempat kerja 

merupakan pemahaman diri individu sebagai makhluk spiritual yang jiwanya 

membutuhkan pemeliharaan di tempat kerja dengan segala nilai yang ada dalam 

dirinya, mengalami pengalaman mengenai rasa yang bermakna dalam 

pekerjaannya, serta mengalami perasaan saling terhubung dengan rekan kerja dan 

komunitas di tempat individu bekerja. Spiritualitas di tempat kerja melibatkan 

keinginan individu untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan 

menjadi bagian dari komunitas. 

Duchon dan Plowman (2005) mendefinisikan spiritualitas di tempat kerja 

merupakan salah satu jenis iklim psikologis di mana orang-orang (pekerja) 

memandang dirinya memiliki suatu kehidupan internal yang dirawat dengan 

pekerjaan yang bermakna dan ditempatkan dalam konteks suatu komunitas. Unit 

kerja yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi berarti mengalami iklim 

tersebut, dan dapat diduga bahwa unit kerja tersebut akan mengalami kinerja yang 

lebih tinggi. Sedangkan menurut Sufya (2015) spiritualitas di tempat kerja 

merupakan pemenuhan kehidupan batin karyawan akan makna dan tujuan dalam 
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pekerjaan yang dilakukannya, terhubung secara batin setiap individu yang 

terdapat dalam komunitas.  

Spiritualitas di tempat kerja dapat disimpulkan sebagai pengembangan nilai-

nilai individu sebagai makhluk spiritual dengan memahami arti pekerjaannya dan 

merasa terhubung dengan komunitas. Spiritualitas di tempat kerja akan membuat 

pegawai menemukan makna kehidupan yang sebenarnya. Mereka memiliki 

pandangan bahwa mereka bekerja bukan hanya karena uang tetapi karena 

tanggung jawab yang seharusnya dilakukannya. 

 

2.4.2. Dimensi Spiritualitas di Tempat Kerja  

Milliman, et al. (2003) mengungkapkan bahwa spiritualitas di tempat kerja 

mencakup individual level, group level, dan organization level. Individual level 

adalah perasaan individu akan makna dan tujuan kerja dimana individu merasa 

senang dalam pekerjaanya, merasa mendapatkan kekuatan dalam bekerja dan 

mendapatkan tujuan hidupnya dalam bekerja. Group level adalah perasaan 

individu yang merasa terhubung dengan komunitas kerjanya. Organization level 

adalah perasaan individu akan kesesuaian dan pemeliharaan nilai-nilai personal 

dengan nilai-nilai organisasi. 

Ashmos dan Duchon (2000) membagi spiritualitas di tempat kerja menjadi 

tiga dimensi, yaitu: 

1. Kehidupan batin 

Kehidupan batin adalah pemahaman mengenai kekuatan ilahi dan bagaimana 

cara menggunakannya untuk kehidupan lahiriah yang lebih memuaskan. 

Keberadaan kehidupan batin berhubungan dengan dua konstruk perilaku 
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organisasi, yaitu identitas individu dan identitas sosial. Identitas individu 

merupakan bagian dari konsep diri seseorang atau melihat bagian dalam diri 

mereka sendiri dan ekspresi kehidupan batin adalah bagian ekspresi identitas 

sosial (Sufya, 2015). 

2. Makna dan tujuan bekerja 

Hidup dan mata pencaharian bukan dua hal yang terpisah melainkan berasal 

dari sumber yang sama yaitu spirit. Spirit berarti hidup. Hidup maupun 

pekerjaan yang menyangkut kehidupan dengan makna, tujuan, kedamaian dan 

perasaan memiliki kontribusi terhadap komunitas yang lebih luas. Spiritualitas 

kerja menyangkut bagaimana membawa hidup dan pekerjaan berjalan bersama. 

Gerakan spiritualitas di tempat kerja menyangkut kerja yang lebih bermakna, 

hubungan antara jiwa dan pekerjaan, dan bagaimana mendapatkan perhatian 

dari perusahaan bahwa memupuk jiwa pada saat kerja dapat berdampak baik 

bagi bisnis (Sufya, 2015). 

3. Perasaan terhubung dengan komunitas 

Spiritualitas di tempat kerja tidak hanya bagaimana mengekspresikan 

kebutuhan-kebutuhan batin dengan mencari pekerjaan yang bermakna 

melainkan bagaimana hidup dapat terhubung dengan orang lain. Merasa 

menjadi bagian dari suatu komunitas adalah bagian yang penting dalam 

perkembangan spiritual (Sufya, 2015). 

Kinjerski dan Skrypnek (2006) mengukur spiritualitas menggunakan spirit 

at work scale. Spirit at work adalah keadaan yang dikarakteristikan dengan 

perasaan kesejahteraan yang mendalam, adanya keyakinan terlibat dalam 
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pekerjaan yang penuh makna agar memberikan kontribusi dan melibatkan 

perasaan keterikatan dengan orang lain dan tujuan-tujuan bersama, dan kesadaran 

akan ikatan dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya (Kinjerski dan 

Skrypnek, 2006). 

Dimensi spirit at work menurut Kinjerski dan Skrypnek (2006) terdiri atas 

empat dimensi, yaitu: 

1. Engaging work (EW), ditandai dengan perasaan kesejahteraan yang mendalam, 

keyakinan bahwa seorang individu yang tertarik dalam pekerjaan yang 

bermakna akan memiliki tujuan yang lebih tinggi, kesadaran akan 

kesejahteraan antara nilai dan keyakinan seseorang dengan organisasinya, dan 

perasaan untuk menjadi apa adanya. 

2. Sense of community (Soc), ditandai dengan perasaan keterhubungan dengan 

orang lain dan tujuan-tujuan bersama. 

3. Spiritual connection (SpC), dicirikan oleh perasaan terhubung dengan sesuatu 

yang lebih besar daripada dirinya. 

4. Mystical experience (ME), ditandai dengan keadaan energi yang positif atau 

vitalitas, perasaan sempurna, pengalaman di luar pemahaman manusia 

(transendensi), dan pengalaman kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa. 

 

2.5. Pengendalian Internal 

2.5.1. Pengertian Pengendalian Internal 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa sistem 

pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
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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 pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut 

Arens, et al. (2008) pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan 

telah mencapai tujuan dan sasarannya. Sedangkan menurut Tuanakotta (2010) 

pengendalian internal adalah suatu proses dan prosedur yang bertujuan khusus, 

dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, 

untuk mencegah dan mengahalangi (dengan membuat jera) terjadinya kecurangan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah proses yang 

dirancang oleh organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. 

Tuanakotta (2010) menggolongkan pengendalian internal menjadi dua jenis, 

yaitu pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif. Pengendalian 

internal aktif adalah jenis pengendalian internal yang sering digunakan. 

Pengendalian internal aktif disebut sebagai pencegah, dimana jenis pengendalian 

ini diterapkan untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses si calon pelaku 

kecurangan. Namun, bagaimanapun kokohnya pengendalian aktif ini tetap dapat 

ditembus oleh pelaku kecurangan yang cerdik dan mempunyai ketegaran untuk 

melakukannya. 

Pengendalian internal pasif memiliki tujuan yang sama dengan 

pengendalian internal aktif, yakni mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian 
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internal pasif dari luar terlihat tidak ada pengamanan, tidak seperti pengendalian 

aktif yang memiliki banyak pengamanan. Namun dalam pengendalian ini 

memiliki peredam yang membuat pelanggar atau pelaku kecurangan akan jera. 

Peredam ini diumumkan secara luas, dan sistemnya memastikan hal itu.  

 

2.5.2. Komponen Pengendalian Internal 

Pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima komponen, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian 

Merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun 

kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi 

dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal (Haryati, 2016). 

2. Penilaian risiko 

Merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi 

kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses 

atau kegiatan organisasi (Haryati, 2016). 

3. Kegiatan pengendalian 

Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan 

dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan 

mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif (Haryati, 2016). 
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4. Informasi dan komunikasi 

Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian 

pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik 

(Haryati, 2016). 

5. Pemantauan 

Merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan 

proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya 

segera ditindaklanjuti (Haryati, 2016). 

 

2.6. Good Governance 

2.6.1. Definisi Good Governance 

World bank dalam Mardiasmo (2002) mendefinisikan good governance 

sebagai “the way state power is used in managing economic and social recources 

for development and society”. Good governance adalah suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut Zeyn (2011) good governance dapat 

diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat 

diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. 
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Sehingga semua pihak terlibat dalam pelaksanaan good governance guna 

terciptanya tujuan bersama. 

Good governance bagi pemerintah berarti pemerintahan yang baik dalam 

melaksanakan tugas–tugas kenegaraan, berakuntabel terhadap publiknya, bekerja 

secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil (Ngumar, 2000). Hal 

tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta memperbaiki sistem dan kinerja pemerintah. 

Good governance dapat disimpulkan sebagai penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, serta efektif sesuai dengan cita-cita 

yang telah ditetapkan bersama. Makna diterapkannya good governance adalah 

untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang terselenggara secara seimbang 

dengan kerja sama individu dan lembaga, serta antara pemerintah, dunia usaha 

swasta, dan pihak masyarakat (Bappenas, 2007). Hal tersebut berarti masing-

masing pihak harus tahu apa yang dilakukan oleh pihak lainnya. 

 

2.6.2. Prinsip - Prinsip Good Governance 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa 

terdapat lima asas good governance yaitu, transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan 

untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan 

memperhatikan stakeholder. Sedangkan United Nation Development Programme 

(UNDP) dalam Mardiasmo (2002) memberikan beberapa karakteristik 

pelaksanaan good governance, meliputi: 
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1. Participation. Ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang 

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 

melayani stakeholder. 

5. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih 

luas. 

6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesetaraan dan keadilan. 

7. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability. pertanggungjawaban kapada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

9. Strategic vision. Pertanggungjawaban pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi jauh ke depan. 

Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik 

Bappenas (2007) mengungkapkan bahwa terdapat empat belas prinsip good 

governance, yaitu: 
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1. Wawasan ke depan (visionary) 

Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di 

berbagai bidang seharusnya didasarkan visi dan misi yang jelas disertai 

strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat, 

daerah, dan desa perlu memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan di masa mendatang. 

Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya 

visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang 

jelas. 

2. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) 

Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi 

masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta 

hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata 

kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan 

dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui 

publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat 

diakses oleh publik. Demikian pula informasi mengenai kegiatan pelaksanaan 

kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses 

publik. Dalam hal ini aparatur pemerintah desa harus terbuka dan jujur 

memberikan informasi yang dibutuhkan publik. 
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3. Partisipasi masyarakat (participation) 

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar 

penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara 

pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan 

keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Dengan demikian 

kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan 

sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. 

4. Tanggung gugat (accountability) 

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan kebijakan publik dengan 

peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi 

publik yang bersangkutan. Pada dasarnya setiap pengambilan kebijakan 

publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh 

masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun 

langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik 

harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya 

kepada publik. 
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5. Supermasi hukum (rule of law) 

Pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan seringkali terjadi pelanggaran 

hukum, seperti yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan dalam bentuk KKN, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Dalam hal ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak 

secara hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

6. Demokrasi (democracy) 

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat, daerah, dan desa 

dilakukan melalui keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga 

eksekutif maupun legislatif, dan keputusan kedua lembaga tersebut harus 

didasarkan pada konsensus. Kebijakan publik yang diambil sebaiknya benar-

benar merupakan hasil keputusan bersama. 

7. Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency) 

Pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan perangkat 

pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu. Oleh 

karenanya dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparatur pemerintah desa 

secara tepat, dengan memperhatilkan kecocokan antara tuntutan pekerjaan 

dan kualifikasi atau kemampuan. Tingkat kemampuan dan profesionalisme 

aparatur pemerintah desa yang ada perlu selalu dinilai kembali. Berdasarkan 

penilaian tersebut, dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui pendidikan, pelatihan, 

lokakarya, dan sebagainya. 
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8. Daya tanggap (responsiveness) 

Masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu menghadapi berbagai 

masalah dan krisis dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari perubahan 

situasi dan kondisi. Dalam situasi seperti ini, aparatur pemerintah desa tidak 

sepantasnya memiliki sikap “masa bodoh”, tetapi harus cepat tanggap dengan 

mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 

Aparatur pemerintah desa juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat 

sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan/kebijakan, kegiatan, 

proyek, atau program. 

9. Efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness) 

Tata kepemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat, daerah 

maupun desa dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur 

ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan 

seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta 

menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan 

yang ada juga harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan 

memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien.  

10. Desentralisasi (decentralization) 

Wujud nyata dari prinsip desentralisasi dalam tata pemerintahan desa adalah 

pendelegasian urusan pemerintahan desa disertai sumber daya pendukung 

kepada lembaga dan perangkat yang ada di bawahnya untuk mengambil 

keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.  
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11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and 

civil society partnership) 

Tata kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan dibentuknya 

masyarakat madani, serta khususnya dalam rangka otonomi daerah, peranan 

swasta dan masyarakat sangatlah penting. Karena itu, masyarakat dan sektor 

swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan 

antara pemerintah dengan dunia swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan 

antara dunia usaha swasta dengan masyarakat. 

12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality) 

Kesenjangan ekonomi yang juga menunjukkan adanya kesenjangan tingkat 

kesejahteraan, merupakan isu dan permasalahan penting saat ini. Kesenjangan 

ekonomi baik yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar 

daerah, maupun antar golongan pendapatan merupakan salah satu penyebab 

lambatnya proses pemulihan ekonomi dewasa ini. 

13. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (commitment to 

environmental protection) 

Masalah lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi isu sangat penting, 

baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada 

kenyataan bahwa daya dukung lingkungan semakin lama semakin menurun 

akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Tanpa adanya komitmen untuk 

menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berkelanjutan. 
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14. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market) 

Pengalaman kebijakan yang tidak berkomitmen pada pasar telah 

membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi 

seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan 

merusak pasar. Bantuan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian 

masyarakat seringkali tidak diikuti oleh pembangunan atau pemantapan 

mekanisme pasar.  

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Purnamasari dan Amaliah 

(2015) 

“Fraud Prevention: 

Relevance to Religiosity and 

Spirituality in the 

Workplace” 

Variabel Indpenden: 

- Religiusitas 

 

Variabel Pemoderasi: 

- Spiritualitas di 

Tempat Kerja 

 

Variabel Dependen: 

- Pencegahan 

Fraud 

Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan 

antara religiusitas dan 

spiritualitas di tempat 

kerja terhadap 

pencegahan fraud. Hal 

ini terbukti spiritualitas 

di tempat kerja 

memberikan efek positif 

dan signifikan sebagai 

variabel yang 

memperkuat religiusitas 

dan pencegahan fraud. 

2. Soleman (2013) 

“ Pengaruh Pengendalian 

Internal dan Good 

Corporate Governance 

Terhadap Pencegahan 

Fraud” 

Variabel Independen: 

- Pengendalian 

Internal 

 

Variabel Pemediasi: 

- Good Corporate 

Governance 

 

Variabel Dependen: 

- Pencegahan 

Fraud 

Pengendalian internal 

dan GCG berpengaruh 

positif terhadap 

pencegahan fraud dan 

pengendalian internal 

berpengaruh positif 

terhadap GCG. 

3. Kustiawan (2016) 

“Pengaruh Pengendalian 

Variabel Independen: 

- Pengendalian 

Pengendalian internal, 

tindak lanjut temuan 
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Intern dan Tindak Lanjut 

Temuan Audit Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

yang Berimplikasi Terhadap 

Pencegahan Fraud” 

Internal 

- Tindak Lanjut 

Temuan Audit 

 

Variabel Pemediasi: 

- Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

Variabel Dependen: 

- Pencegahan 

Fraud 

audit, dan kualitas 

laporan keuangan 

berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. 

4. Ananda, dkk. (2016) 

“Pengaruh Pengendalian 

Internal dan Religiusitas 

Terhadap Pencegahan 

Fraud” 

Variabel Independen: 

- Pengendalian 

Internal 

- Religiusitas 

 

Variabel Dependen: 

- Pencegahan 

Fraud 

Pengendalian internal 

dan religiusitas baik 

secara parsial maupun 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

pencegahan fraud. 

5. Ahmad dan Omar (2014) 

“Reducing Deviant Behavior 

through Workplace 

Spirituality and Job 

Satisfaction” 

Variabel Independen: 

- Spiritualitas di 

Tempat Kerja 

 

Variabel Pemediasi: 

- Kepuasan Kerja 

 

Variabel Dependen: 

- Perilaku 

Menyimpang di 

Tempat Kerja 

Spiritualitas di tempat 

kerja berpangaruh 

terhadap kepuasan kerja. 

Spiritualitas di tempat 

kerja dan kepuasan kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap perilaku 

menyimpang. 

6. Sulastri dan Simanjuntak 

(2014) 

“Fraud pada Sektor 

Pemerintah Berdasarkan 

Faktor Keadilan 

Kompensasi, Sistem 

Pengendalian Internal, dan 

Etika Organisasi 

Pemerintah” 

Variabel Independen: 

- Keadilan 

Kompensasi 

- Sistem 

Pengendalian 

Internal 

- Etika Organisasi 

Pemerintah 

 

Variabel Dependen: 

- Fraud pada 

Sektor 

Pemerintah 

Keadilan kompensasi dan 

sistem pengendalian 

internal memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap fraud pada 

sektor pemerintah. 

Sebaliknya, variabel 

etika organisasi 

pemerintah tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap fraud pada 

sektor pemerintah. 

7. Aprijana, dkk. (2014) 

“Pengaruh Pemahaman 

Good Governance dan 

Variabel Independen: 

- Pemahaman 

Good 

Pemahaman Good 

Governance dan 

Keahlian Profesional 
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Keahlian Profesional 

terhadap Pencegahan dan 

Pendeteksian Kecurangan 

Penyajian Laporan 

Keuangan” 

Governance 

- Keahlian 

Profesional 

 

Variabel Dependen: 

- Pencegahan dan 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

berpengaruh positif 

terhadap pencegahan 

dan pendeteksian 

kecurangan penyajian 

laporan keuangan baik 

secara parsial maupun 

simultan. 

8. Lestari (2013) 

“Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Pengendalian 

Intern Terhadap Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance” 

Variabel Independen: 

- Budaya 

Organisasi 

- Pengendalian 

Intern 

 

Variabel Dependen: 

- Penerapan 

Prinsip-Prinsip 

GCG 

Budaya organisasi dan 

pengendalian intern 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

penerapan prinsip-

prinsip GCG 

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu 

 

2.8. Kerangka Berpikir 

2.8.1. Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan Kecurangan 

Religiusitas menunjukkan seberapa patuh seseorang terhadap ajaran-ajaran 

agama yang dinilai dari perilaku sehari-hari. Religiusitas tiap-tiap individu 

berlainan, tetapi pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa religiusitas. 

Sehingga, tidak salah kalau masih ada orang yang “beragama” masih memiliki 

“moral” yang dalam pandangan manusia lainnya adalah kurang baik dan 

menyimpang dari aturan yang telah ditentukan (Adhim, 2009).  

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh faktor utama dari diri individu yaitu niat perilaku (behavioral 

intention). Niat dalam berperilaku sendiri dapat dipengaruhi oleh tingkat 
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religiusitas seseorang. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin baik 

perilaku seseorang dalam bertindak. 

Agama mempunyai peranan penting dalam mengontrol perilaku individu. 

Self control atau kendali diri yang kuat berdampak pada sikap dan perilaku yang 

benar dan baik, sehingga perilaku menyimpang tidak terjadi (Sulistyo, 2014). 

Religiusitas dimaknai tentang seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, 

pelaksanaan, dan penghayatan atas agama. Seseorang yang mempunyai 

pemahaman yang baik tentang agamanya, tidak akan melakukan tindakan yang 

dilarang oleh Tuhan. Religiusitas yang baik yang dimiliki oleh individu, akan 

membawa individu tersebut merasakan bahwa semua tindakan yang dilakukannya 

dipantau oleh Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Maha Mengetahui setiap 

gerakan hati, ucapan, dan perbuatan, baik yang tersembunyi maupun 

dinampakkan (Sulistyo, 2014). 

Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tidak akan 

melakukan tindakan yang tidak etis. Kecurangan (fraud) merupakan tindakan 

tidak etis yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi dan pihak lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas dapat mencegah terjadinya 

kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Purnamasari dan Amaliah 

(2015) dan Ananda, dkk. (2016).  

 

2.8.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan 

Pemerintah desa yang telah melaksanakan pengendalian internal secara 

efektif dapat dikatakan telah melaksanakan tugas sebagai steward terhadap 

kepentingan principal, karena semua prosedur kerja telah dilakukan dengan baik 
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dan menghasilkan kinerja yang baik pula. Selain itu, pengendalian internal yang 

efektif juga dapat mencerminkan bahwa seluruh aparatur pemerintah desa telah 

berperilaku baik dalam mencegah kecurangan. Kecurangan (fraud) dapat terjadi 

jika pengendalian internal di suatu organisasi belum dilaksanakan secara efektif. 

Karena masih terdapat peluang atau kesempatan bagi individu untuk melakukan 

kecurangan (fraud). Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya 

pencegahan kecurangan (Widjaja dan Mustamu 2014). Sejalan dengan Sawyer, et 

al. (2005) yang menyatakan bahwa fungsi dari pengendalian internal dapat 

mencegah dan mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan (fraud) serta 

mengarahkan terhadap hal-hal yang diinginkan. 

Penelitian Sulastri dan Simanjuntak (2014) menunjukkan hasil bahwa 

efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap terjadinya 

kecurangan di sektor pemerintah. Hasil penelitian Widilestariningtyas dan Karo 

(2016), Hermiyetti (2009), Arfah (2011), dan Kustiawan (2016) menyimpulkan 

bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan. Artinya, pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan 

pencegahan kecurangan. Semakin baik pengendalian internal di suatu organisasi 

maka semakin baik pula pencegahan kecurangan yang dilaksanakan. 

 

2.8.3. Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan 

Good governance digunakan sebagai tujuan organisasi baik perusahaan 

swasta maupun pemerintah. Dengan menjalankan prinsip-prinsip good 

governance, maka suatu organisasi dapat dikatakan sudah baik dalam 

melaksanakan kinerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soleman 
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(2013) mengatakan bahwa good corporate governance digunakan dalam rangka 

mencegah potensi kecurangan yang terjadi pada perusahaan maupun organisasi 

sektor publik. Secara prinsip good corporate governance adalah bentuk kode etik 

dan prinsip-prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan 

yang bertentangan dengan hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good 

governance di pemerintahan desa, maka pemerintah desa telah melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dengan baik. Sehingga sulit untuk aparatur pemerintah 

desa melakukan kecurangan karena semua tindakan aparatur pemerintah desa 

dipantau oleh masyarakat umum dan pihak yang berkepentingan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aprijana, dkk (2014) dan Soleman (2013) 

menemukan bukti yang mendukung adanya hubungan positif antara good 

governance dan pencegahan kecurangan. Artinya, semakin baik penerapan good 

governance di suatu organisasi maka semakin baik pencegahan kecurangan yang 

dilakukan. Ratnayani dkk. (2014) menyimpulkan bahwa implementasi good 

governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Artinya, 

semakin baik implementasi yang dilakukan oleh suatu organisasi maka semakin 

rendah kecurangan yang terjadi. Sehingga, secara tidak langsung suatu 

pencegahan kecurangan akan terlaksana dengan baik. 

 

2.8.4. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Good Governance 

Penerapan Good governance dapat dijelaskan dalam stewardship theory. 

Dalam penelitian ini stewardship theory dapat dilihat dari pemerintah desa 

sebagai steward yang harus melayani principal yang dalam hal ini adalah 

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Wiratno, dkk. (2011) 



52 

 

 

 

penerapan good governance diduga tidak dapat tercapai tanpa dukungan dari 

pengendalian internal yang jelas dalam suatu organisasi. Pengendalian internal 

merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kegiatan yang ada di organisasi 

untuk menjaga organisasi dan meminimalkan hambatan yang akan dihadapi 

organisasi (Lestari, 2013). Dengan adanya sistem pengendalian internal pada 

organisasi, maka hal tersebut dapat mendorong dan membantu organisasi untuk 

melaksanakan good governance dalam kegiatannya (Widjaja dan Mustamu, 

2014). Artinya, dengan adanya pengendalian internal di pemerintahan desa, maka 

hal tersebut dapat mendorong pemerintah desa melaksanakan good governance.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) menemukan bahwa 

pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan good governance. Artinya, 

semakin baik pengendalian internal di lingkungan pemerintah maka akan 

menaikkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Lestari (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap penerapan good governance. Oleh karena itu, ketika pengendalian 

internal dalam organisasi berjalan dengan baik, maka praktik good governance 

yang baik dan benar dapat secara otomatis ditingkatkan (Soleman, 2013).  

 

2.8.5. Spiritualitas di Tempat Kerja Memoderasi Pengaruh Religiusitas 

terhadap Pencegahan Kecurangan 

Spiritualitas merupakan faktor dari dalam diri individu yang dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang. Spiritualitas di tempat kerja dapat dikatakan 

sebagai faktor yang mempermudah seseorang dalam berperilaku baik di tempat 

kerja, karena spiritualitas di tempat kerja merupakan perasaan positif individu 
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terhadap pekerjaan dan tempat kerjanya. Spiritualitas berbeda dengan agama atau 

sistem kepercayaan tertentu tetapi sebaliknya, spiritualitas ini tentang 

pengembangan karyawan menjadi individu yang memahami arti kehidupan 

kerjanya dan memiliki empati terhadap sesama individu lainnya dalam sebuah 

organisasi.  

Spiritualitas dan religius adalah dua hal yang berbeda namun keduanya 

memiliki relevansi. Seorang individu yang memiliki pemahaman tentang 

religiusitas yang baik maka akan dengan mudah memiliki spiritualitas yang tinggi 

dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Spiritualitas di tempat kerja tercermin 

dari perilaku seseorang dalam bekerja. Seseorang yang memiliki spiritualitas di 

tempat kerja akan mencari makna tentang pekerjaan yang dilakukannya. Untuk 

mendapatkan makna tersebut, individu akan memahami visi dan misi organisasi 

tempat mereka bekerja dan akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi 

budaya dalam organisasi tersebut. Mereka akan mencoba menjadi bagian dari 

organisasi, dan menjalin interaksi yang baik dengan rekan kerja. Berdasar hal 

tersebut, maka spiritualitas di tempat kerja dapat mencegah tindakan kecurangan 

yang akan dilakukan. Karena seseorang yang mempunyai spiritualitas di tempat 

kerja, merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga komunitas tempatnya 

bekerja.  

Spiritualitas di tempat kerja dikatakan sebagai variabel pemoderasi yang 

dalam hal ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh religiusitas terhadap 

pencegahan kecurangan. Purnamasari dan Amaliah (2015) menyatakan bahwa 

spiritualitas di tempat kerja secara positif dapat memperkuat pengaruh religiusitas 
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terhadap pencegahan kecurangan. Didukung oleh Ahmad dan Omar (2014) 

dimana spiritualitas di tempat kerja memiliki hubungan negatif dengan perilaku 

menyimpang. Artinya, semakin tinggi spiritualitas di tempat kerja maka hal 

tersebut dapat mengurangi kecurangan yang terjadi. 

 

2.8.6. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan 

melalui Good Governance 

Good governance dapat tercipta dengan adanya pengendalian internal yang 

efektif dalam suatu organisasi (Wiratno, dkk. 2011). Disamping itu, pengendalian 

internal yang efektif merupakan cara untuk mencegah terjadinya kecurangan 

(Tuanakotta, 2010). Dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal dan good governance dapat mencegah terjadinya 

kecurangan. Ketika pengendalian internal di pemerintahan desa dilaksanakan 

secara efektif, maka hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan good governance. 

Dengan adanya good governance, maka dapat diasumsikan bahwa semua kegiatan 

dan kinerja pemerintahan desa dapat tercapai dengan baik. Sehingga, pemerintah 

desa sebagai steward telah melaksanakan wewenang dari principal. 

Hasil penelitian Sari (2012) dan Lestari (2013) menyimpulkan bahwa 

pengendalian internal mempunyai pengaruh positif terhadap good governance. 

sedangkan hasil penelitian Aprijana, dkk (2014) menyebutkan bahwa good 

governance berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga secara tidak 

langsung pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan melalui good governance. Didukung oleh penelitian Soleman (2013) 

yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 
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pencegahan kecurangan, good governance berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

good governance. Hal tersebut mendukung pernyataan bahwa pengendalian 

internal suatu organisasi dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 

melalui penerapan good governance. 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

 

2.9. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.2. 

adalah sebagai berikut: 

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan  

H2 : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan 

H3: Good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan 

H4: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap good governance 

H5: Spiritualitas di tempat kerja memoderasi pengaruh religiusitas terhadap   
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pencegahan kecurangan  

H6: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan  

melalui good governance. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di 

pemerintahan desa Kabupaten Tegal.  

2. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 

di pemerintahan desa Kabupaten Tegal.  

3. Good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di 

pemerintahan desa Kabupaten Tegal. 

4. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan 

di pemerintahan desa Kabupaten Tegal. 

5. Spiritualitas di tempat kerja memoderasi pengaruh religiusitas terhadap 

pencegahan kecurangan di pemerintahan desa Kabupaten Tegal. 

6. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan 

melalui good governance di pemerintahan desa Kabupaten Tegal. 
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5.2. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai skor rata-rata jawaban responden terhadap variabel religiusitas dan 

spiritualitas di tempat kerja dalam penelitian ini pada kategori baik. Namun, 

hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan spiritualitas di tempat kerja 

adalah berpengaruh positif. Diharapkan bagi aparatur pemerintah desa 

Kabupaten Tegal untuk mempertahankan spiritualitas di tempat kerja yang 

sudah berjalan dengan baik. Jika spiritualitas di tempat kerja aparatur desa 

baik, maka kemungkinan perilaku aparatur desa dalam melaksanakan proses 

akuntansi pemerintahan desa baik. 

2. Nilai skor rata-rata jawaban responden terhadap variabel pengendalian 

internal dan good governance dalam penelitian ini pada kategori baik. 

Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengendalian internal 

tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan good 

governance adalah berpengaruh positif. Diharapkan bagi pemerintah desa 

Kabupaten Tegal untuk mempertahankan good governance yang sudah 

berjalan dengan baik. Jika pemerintah desa menerapkan good governance, 

maka kemungkinan informasi akuntansi yang dihasilkan baik. 

3. Penentuan desa menjadi objek penelitian belum dilakukan secara random 

karena ditentukan berdasarkan jarak dan waktu. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat memperbaiki penentuan desa sebagai objek penelitian 

secara random, misalnya melalui undian. 
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