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Abstract: Fraud is an intentional mistake that can inflict a financial loss to many parties and within the scope of
government, fraud is very detrimental to the public interest. The purpose of this study is to explore the perceptions
of employees in government agencies on the factors that influence the tendency of the accounting fraud such as
internal control and leadership commitment. This study uses primary data in the form of a questionnaire as a data
source. The sample in this study is employees of SKPD in Musi Rawas amounted to 97 respondents. The sampling
technique used is stratified random sampling and multiple linear regression analysis is used as data analysis
method through SPSS tool. The results show that the internal control and leadership commitment are significant
and negative on affecting the accounting fraud. This indicates that with better implementation of internal control,
the individual opportunity to conduct accounting fraud could be minimized. Furthermore, with larger commitment,
individuals tend to not rationalize the acts that contrary to the values and the achievement of organizational goals,
especially the action of the accounting fraud.

Keywords: internal control, leadership commitment, accounting fraud.

Abstrak: Penipuan adalah kesalahan disengaja yang dapat merugikan keuangan bagi banyak pihak dan dalam
lingkup pemerintah, penipuan sangat merugikan kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengeksplorasi persepsi karyawan di instansi pemerintah pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan
kecurangan akuntansi seperti kontrol internal dan komitmen kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan data
primer berupa kuesioner sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan dari SKPD di Musi
Rawas sebesar 97 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified random sampling dan analisis
regresi linear berganda digunakan sebagai metode analisis data melalui alat SPSS. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengendalian dan kepemimpinan internal komitmen yang signifikan dan negatif pada mempengaruhi penipuan
akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan implementasi yang lebih baik dari pengendalian internal, kesempatan
individu untuk melakukan penipuan akuntansi bisa diminimalkan. Selain itu, dengan komitmen yang lebih besar,
individu cenderung untuk tidak merasionalisasi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan pencapaian
tujuan organisasi, terutama aksi penipuan akuntansi.

Kata kunci: pengendalian internal, komitmen kepemimpinan, penipuan akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan akuntansi terjadi
dengan frekuensi dan jumlah kerugian yang besar.
Di sektor pemerintahan dapat dilihat pada kasus
Gayus Tambunan, karyawan pada Direktorat Jenderal
Pajak yang memperoleh kekayaan yang berlimpah

dengan cepat, dengan cara penyalahgunaan terhadap
prosedur perpajakan, dan memanipulasi data dalam
rangka membantu kliennya untuk mengurangi jumlah
pembayaran pajak. Gayus Halomoan Tambunan
divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Jakarta. Terdakwa mafia pajak itu
juga dikenai denda Rp 1 miliar atau jika tidak dibayar
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akan diganti dengan hukuman empat bulan penjara
(Paraqbueq, 2012).

Kecurangan yang terjadi di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, baik
di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
Kasus yang cukup menonjol dan dilaporkan ke KPK
diantaranya dugaan korupsi dana Pekan Olahraga
Nasional (PON) XVI sebanyak Rp 39 miliar dana
yang berasal dari APBN, APBD, dan bantuan
BUMN/BUMD maupun pihak ketiga lainnya
dikorupsi (Indonesia Corruption Watch, 2016).

Kasus penyuapan kepada Hakim Mahkamah
Agung dalam sengketa Pilkada Kota Palembang dan
juga kasus tertangkapnya beberapa anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
tanggal 19 Juni 2015, yang diduga terkait dengan
upaya penyuapan yang dilakukan oleh beberapa
oknum Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD), dalam rangka pembahasan Laporan
Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan
pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Infokorupsi,
2016).

Hal di atas memberikan gambaran bahwa
fraud atau kecurangan tidak hanya terjadi pada sektor
swasta saja , tetapi juga terjadi pada sektor
pemerintahan, termasuk di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa kecurangan yang terjadi di
Kabupaten Musi Rawas antara lain kasus korupsi
dana Revitalisasi Perkebunan (Revbun) tahun 2011
yang dilakukan oleh mantan anggota DPRD dengan
kerugian daerah ditaksir sebesar Rp 3,681 miliar.

Kasus tindak pidana korupsi dalam
penyalahgunaan APBD Kabupaten Mura tahun
anggaran 2009 dalam kegiatan-kegiatan di Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten
Musi Rawas dengan kerugian negara mencapai Rp
428 juta, dan korupsi dana Pemilu Kepala Daerah
(Pilkada) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) 2008

senilai Rp1,3 miliar yang dilakukan oleh Ketua KPU
Musi Rawas (Infokorupsi, 2016).

Kerugian daerah lain adalah karena belum
jelasnya batas lokasi dan luasan serta belum adanya
bukti kepemilikan yang memadai terhadap aset tetap
tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten
Musi Rawas dan masih banyak aset tanah dan
bangunan tersebut yang dikuasai oleh pihak lain.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan
untuk mencegah penyimpangan baik kesalahan
ataupun kecurangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001)
menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam
pelaporan keuangan yaitu salah saji atau
penghilangan secara sengaja jumlah atau
pengungkapan dalam laporan keuangan untuk
mengelabui pemakai laporan keuangan,

2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak
semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut
dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang
berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang
berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai
dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
(PABU) di Indonesia.

Definisi  fraud  menurut Badan  Pemeriksa
Keuangan (BPK)  RI (2007) adalah suatu jenis
tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan
sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara
menipu. Definisi  fraud  di atas menunjukkan aspek
dari  fraud  yaitu penipuan (deception), ketidakjujuran
(dishonest), dan niat (intent).

Kecurangan akuntansi yang terjadi di
pemerintahan menyebabkan data dan informasi
laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah
sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan
pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja
atau bahkan dalam  membuat keputusan. Hal tersebut
akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi
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pemerintahan, yaitu:
a. menjaga keuangan publik dengan mencegah dan

mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan
untuk mencari keuntungan secara tidak beretika,

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan
secara sehat,

c. membantu pemerintah dalam memberikan
akuntabilitas kepada masyarakat (Wilopo, 2006).

Teori keagenan sering digunakan untuk
menjelaskan kecurangan akuntansi (Jensen dan
Meckling, 1976). Adanya asimetri informasi
memungkinkan adanya konflik yang terjadi  antara
principal  dan   agent  untuk saling mencoba
memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Menurut Scott (2000) asimetri informasi
menimbulkan adanya moral hazard yaitu kegiatan
yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya
diketahui oleh pemegang saham, sehingga manajer
dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan
pemegang saham yang melanggar kontrak dan
sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak
layak dilakukan.

Prinsipal  harus melakukan pengawasan
terhadap kinerja manajemen dengan sistem
pengendalian yang efektif  untuk mengantisipasi
tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh
pihak manajemen. Sistem pengendalian tersebut
diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku
menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk
adanya kecurangan akuntansi.

Bologna (1993) menjelaskan fraud dengan
GONE Theory yang terdiri dari 4 (empat) faktor yang
mendorong seseorang berperilaku menyimpang yaitu:
Greed, Opportunity, Need  dan   Exposure.
Opportuni ty  (kesempatan)  dan  Exposure
(pengungkapan) berhubungan dengan organisasi
disebut juga faktor umum seperti elemen pengendalian
internal. Salah satu penyebab adanya kesempatan
untuk melakukan kecurangan akuntansi adalah
kurangnya pengawasan dan lemahnya pengendalian
internal organisasi.

Coram et al. (2008) menjelaskan bahwa
organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan
lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi.
Penelitian Hogan et al. (2008) menemukan bahwa
auditor berperan dalam mengurangi faktor
kesempatan (opportunity) dalam kecurangan
akuntansi.

Selanjutnya menurut Praningrum (2002)
yang dimaksud dengan komitmen adalah tanggung
jawab atau kemauan yang tinggi untuk menjalankan
tugas atau pekerjaan.

Wiyono (1999) menyatakan komitmen
adalah tekad  bulat untuk melakukan sesuatu dengan
sungguh-sungguh. Dalam organisasi komitmen yang
baik haruslah dimulai dari manajemen puncak
organisasi.  Hal ini dikarenakan dalam manajemen
intinya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan terkait
dengan hubungan antar manusia sehingga baik
buruknya manajemen tergantung pada
pimpinannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecurangan (Fraud) Akuntansi

Ikatan  Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan
kecurangan atau fraud akuntansi sebagai berikut:

(1)Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam
pelaporan keuangan yaitu salah saji atau
penghilangan secara sengaja jumlah atau
pengungkapan dalam laporan keuangan untuk
mengelabui pemakai laporan keuangan,

(2)Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak
semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut
dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang
berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang
berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai
dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
(PABU) di Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva
entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara,
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termasuk penggelapan tanda terima barang atau uang,
pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan
entitas membayar barang atau jasa yang tidak
diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya
terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau
dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat
menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai
atau pihak ketiga.

Association of Certified  Fraud  Examiners
(ACFE)   sebagai   salah  satu  asosiasi  di  Amerika
Serikat yang melakukan usaha pencegahan dan
pemberantasan kecurangan akuntansi
mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok
yaitu:

a) Kecurangan Laporan Keuangan (Financial
Statement Fraud)
Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau
eksekutif suatu perusahaan atau instansi
pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang
sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan
dalam penyajian laporan keuangannya untuk
memperoleh keuntungan.

b) Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)
Penyalahgunaan/pencurian aset atau harta
perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk
fraud  yang paling mudah dideteksi karena sifatnya
yang dapat diukur/dihitung (defined value).

c) Korupsi (Corruption)
Jenis  fraud  ini yang paling sulit dideteksi karena
menyangkut kerja sama dengan  pihak lain.  Fraud
jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara
berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan
masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik
sehingga faktor integritasnya masih
dipertanyakan.

Bentuk-bentuk korupsi antara lain:
- penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan

(conflict of interest),
- penyuapan (bribery),
- penerimaan yang tidak sah/ilegal (ilegal

gratuities),
- pemerasan secara ekonomi (economic extortion)

Cressey (1953) mengemukakan tiga
penyebab atau pemicu  fraud  yang dikenal
dengan fraud triangle theory yaitu:

a) Tekanan (Unshareable Pressure/ Incentive)
Tekanan melakukan  fraud, antara lain  faktor
ekonomi, alasan emosional  (iri/cemburu, balas
dendam, kekuasaan, gengsi), nilai (values) dan
karena dorongan keserakahan.

Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis
kondisi yang umum terjadi pada  pressure  yang
dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi
tersebut  adalah   financial stability, external
pressure,      personal   financial   need,    dan
financial targets.

b) Adanya Kesempatan/Peluang (Perceived
Opportunity)
Kesempatan yaitu kondisi atau situasi yang
memungkinkan seseorang melakukan atau
menutupi tindakan tidak jujur.

Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya
internal kontrol perusahaan yang lemah,
kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan
wewenang. Di antara elemen  fraud triangle,
opportunity merupakan elemen yang paling
memungkinkan untuk diminimalisasi melalui
penerapan proses, prosedur, dan  kontrol  serta
upaya deteksi dini terhadap fraud.

c) Rasionalisasi (Rationalization)
Rasionalisasi ditunjukkan saat pelaku mencari
pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan
sesudah melakukan  tindakan tersebut.

Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat
mencerna perilakunya yang ilegal untuk tetap
mempertahankan jati dirinya sebagai  orang yang
dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan,
rasionalisasi ini  ditinggalkan karena sudah tidak
dibutuhkan lagi.

Rasionalisasi atau sikap (attitude) yang paling
banyak digunakan adalah hanya meminjam
(borrowing) aset yang dicuri dan alasan bahwa
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tindakannya untuk  membahagiakan orang-orang
yang dicintainya.

2.2 Pengendalian Internal

Definisi sistem pengendalian internal menurut
Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Boynton et al. (2003) mendefinisikan
aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan
prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah
manajemen telah dilakukan. Aktivitas pengendalian
membantu memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil
untuk pencapaian tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
berdasarkan PP 60 tahun 2008 terdiri dari lima unsur,
yaitu:
a. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi

dalam instansi pemerintah yang dapat membangun
kesadaran semua personil akan pentingnya
pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan
aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya
sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian
internal.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas
mutu kinerja sistem pengendalian internal dan
proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan
audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Coram et al. (2008) menjelaskan bahwa
organisasi yang  memiliki  fungsi audit internal akan
lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi.

Pengendalian merupakan bagian dari sistem
pengendalian internal, meliputi struktur organisasi,
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan
terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
(Bastian, 2006).

Menurut Sawyer (2008) menyatakan bahwa
penerapan pengendalian internal memiliki fungsi
untuk:

a. Preventive, yaitu pengendalian untuk pencegahan
kesalahan-kesalahan baik berupa kekeliruan atau
ketidakberesan.

b. Detective, untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan
dan penyimpangan yang terjadi.

c. Corrective, untuk memperbaiki kesalahan,
kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi.

d. Directive, untuk mengarahkan agar pelaksanaan
aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar.

e. Compensative,  untuk menetralkan kelemahan
pada aspek  kontrol yang lain.

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Vol. 7 No. 1 September 2017           Hal - 5



2.3 Komitmen Pimpinan

Komitmen adalah suatu perjanjian atau
keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik
dalam organisasi atau kelompok tertentu (Aranya dan
Ferris, 1984).

Komitmen sebagai suatu keadaan dimana
seorang individu memihak organisasi serta tujuan-
tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan
keangotaannya dalam organisasi. Semakin tinggi
komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai
tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang
bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Sebaliknya, jika pegawai memiliki komitmen
yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai
cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat
tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya
sendiri. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah
kecurangan. Pegawai tersebut akan merasionalisasi
tindakannya dikarenakan pegawai tersebut tidak
memiliki penerimaan yang baik atas nilai-nilai dan
tujuan organisasi.

Menurut Pasaribu (2008) Komitmen
pimpinan adalah mempertahankan keikutsertaan
pimpinan puncak dalam organisasi yang ditunjukkan
melalui, kemauan untuk memainkan upaya tertentu
atas nama profesi, dan upaya manajemen dalam
melaksanakan tugas pokoknya.

Variabel ini diukur dari upaya manajemen
dalam melaksanakan tugas pokoknya, dengan
mengarahkan, mempengaruhi dan medorong
bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi
termasuk program manajemen mutu terpadu.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian
sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:

H1: Pengendalian internal berpengaruh negatif
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan
akuntansi.

H2: Komitmen pimpinan berpengaruh negatif
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan
akuntansi

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
faktor pengendalian internal dan komitmen pimpinan
terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)
akuntansi.

Dalam pelaksanaannya dibuat suatu hipotesis
dan atas dasar hipotesis yang dibuat akan dilakukan
pengujian dengan hasil analisis bertujuan untuk
mengetahui pengaruh faktor pengendalian internal dan
komitmen pimpinan terhadap kecenderungan
kecurangan (fraud) akuntansi dan hasil dari pengujian
tersebut akan dibuat kesimpulan.

Populasi penelitian ini meliputi pegawai pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada
di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas
yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) SKPD. Terdiri
dari Sekretariat Daerah (1 SKPD), Sekretariat DPRD
(1 SKPD), Inspektorat (1 SKPD), Dinas/Badan (31
SKPD), dan Kantor (2 SKPD).

Dari masing-masing SKPD diambil 3 (tiga)
sampel yang merupakan pejabat dan staf pengelola
keuangan SKPD. Dengan demikian jumlah sampel
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 108 sampel.

3.2 Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan kuesioner dan
wawancara dalam mengumpulkan data yang akan
mewakili setiap variabel penelitian. Adapun variabel-
variabel yang digunakan adalah antara lain:

a) Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu
kecenderungan kecurangan akuntansi.
Pengukuran variabel ini berdasarkan jenis-
jenis kecurangan menurut Association of Certified
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Fraud Examinations (ACFE), yang terdiri dari
kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan
aset dan korupsi. Pengukuran variabel ini
menggunakan skala likert 1 sangat tidak setuju
sampai 5 sangat setuju, semakin tinggi nilai yang
ditunjukkan maka semakin tinggi frekuensi
kecurangan yang terjadi.

b) Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Pengendalian Internal.
Pengukuran variabel ini diukur dengan skala
likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju,
semakin rendah nilai yang ditunjukan maka
pengendalian internal semakin tidak efektif.

Variabel ini diukur dengan indikator:
(1) Lingkungan pengendalian,
(2) Penilaian risiko,
(3) Kegiatan pengendalian,
(4) Informasi dan komunikasi, dan
(5) Pemantauan pengendalian intern

2. Komitmen Pimpinan.
Komitmen Pimpinan digambarkan melalui adanya
penerapan wewenang dan tanggungjawab di
organisasi, mendorong, mengarahkan, dan
evaluasi berkala proses dan sistem akuntansi
sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, monitoring
dan evaluasi secara periodik untuk menghindari
adanya kecurangan akuntansi.

Respons dari responden diukur dengan skala
likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat
setuju, semakin rendah nilai yang ditunjukan
maka semakin rendah dukungan komitmen
pimpinan terhadap pencapaian tujuan
organisasi.

3.3 Model Penelitian

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini
digunakan regresi linier berganda (multivariate
analysis). Analisis regresi linier berganda digunakan
untuk menentukan signifikasi pengaruh faktor
pengendalian internal dan komitmen pimpinan

terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)
akuntansi. Fokus utama persamaan penelitian ini
adalah pada signifikasi indeks koefisien dan sifat
pengaruh variabel-variabel independen terhadap
variabel. Model penelitian yang dibangun dapat
ditulis sebagai berikut:

Y = a  +  b1X1  +  b2X2  +  e

Dimana:

Y = Faktor dependen penelitian (kecenderungan
kecurangan akuntansi)

X1,2 = Variabel-variabel independen (pengendalian
internal dan komitmen pimpinan)

b1,2 = koefisien regresi
a = konstanta
e = standar error

3.4 Analisis Data

1) Uji Signifikasi Simultan (F)
Uji statistik F menunjukkan apakah semua
variabel bebas yang dimasukkan dalam model
penelitian mempunyai pengaruh secara bersama
terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2004).

Uji statistik F dilakukan untuk mengukur dan
mengetahui pengaruh pengendalian internal dan
komitmen pimpinan terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi pada pemerintah kabupaten
Musi Rawas secara simultan. Dalam pengujian
statistik F ini akan dibandingkan antara  Fhitung
dengan Ftabel pada derajat signifikasi 5%.

2) Uji Signifikasi Parsial (t)
Uji statistik t menunjukkan berapa besar pengaruh
satu variabel penjelas secara individu dalam
menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro,
2004).

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan
hasil thitung dengan ttabel pada derajat signifikasi 5%.

3) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa
besar kemampuan model dalam menerangkan
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variasi model terikat (Kuncoro, 2004).
Melalui koefisien determinasi (R2) dapat diketahui
derajat ketepatan dari analisis regresi berganda.
Koefisien determinasi (R 2) menunjukkan
besarnya variasi sumbangan seluruh variabel
bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh
persamaan regresi linear berganda yaitu:

Y =  65,320  – 0,478 X1  – 0,379 X2
t hit =  -2,111   -2,344
n = 97
R2 = 0,553
F hit = 58,102
DW = 1,746

a. Hasil Uji t Variabel Pengendalian Internal

Berdasarkan hipotesis penelitian bahwa
pengendalian internal (X1) berpengaruh terhadap
kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Dari
persamaan regresi linear diketahui bahwa t hitung
untuk variabel pengendalian internal (X1) diperoleh
nilainya sebesar -2,111. Hasil ini lebih kecil dari -t
tabel dengan taraf nyata (á) = 5%, dengan derajat
bebas = 94 adalah sebesar 1,986.

Jika  thitung >  ttabel,  atau  thitung <  -ttabel maka
hipotesis diterima, sedangkan apabila thitung <  ttabel,
atau thitung >  -ttabel maka hipotesis ditolak. Pada
penelitian ini t hitung (-2,111) < -t tabel (-1,986).

Dengan demikian hipotesis diterima yang
berarti bahwa terdapat pengaruh nyata dari variabel
pengendalian internal (X1) terhadap variabel
kecenderungan kecurangan akuntansi (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Signifikasi Parsial (t)

Hasil uji statistik t dengan menggunakan
aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

b. Hasil Uji t Variabel Komitmen Pimpinan

Berdasarkan hipotesis penelitian bahwa
komitmen pimpinan (X2) berpengaruh terhadap
kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Dari
persamaan regresi linear diketahui bahwa t hitung
untuk variabel komitmen pimpinan (X2) diperoleh
nilainya sebesar -2,344.

Hasil ini lebih besar dari -t tabel dengan taraf
nyata (á) =5%, dengan derajat bebas = 94 adalah
sebesar 1,986.  Jika thitung >  ttabel,  atau thitung < -ttabel
maka hipotesis diterima, sedangkan apabila thitung <
ttabel, atau thitung > -ttabel maka hipotesis ditolak. Pada
penelitian ini t hitung (-2,344) < -t tabel (-1,986).

Dengan demikian hipotesis diterima yang
berarti bahwa terdapat pengaruh nyata dari variabel
komitmen pimpinan (X2) terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi (Y).

4.2 Hasil Uji Signifikasi Simultan (F)

Dari pengujian yang telah dilakukan didapat
bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 58,102
sedangkan F tabel dengan taraf keyakinan 95%,  =
5%, df1 = 2 (k-1) dan df2 = 94 (N-k) adalah sebesar
3,09. Karena F hitung (58,102) > F tabel (3,09) maka
hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh antara
pengendalian internal (X1) dan komitmen pimpinan

Tabel 1: Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik t)
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(X2) secara bersama-sama terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengendalian internal dan komitmen pimpinan dengan
tingkat keyakinan 95% mempunyai pengaruh yang
kuat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
sebesar 58,102.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa:
1. Nilai R2 sebesar 0,553 dan lebih mendekati ke arah

angka 1 berarti bahwa 55,3% variabel kualitas
kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi (Y)
dapat dijelaskan oleh pengendalian internal (X1)
dan komitmen pimpinan (X2), sedangkan sisanya
sebesar 44,7% dijelaskan oleh faktor lain.

2. Dilihat dari tabel Anova dimana probabilitas
model adalah 0,000 < 0,05 berarti model regresi
ini dapat dipakai untuk memprediksi
kecenderungan kecurangan akuntansi selanjutnya.

3. Berdasarkan uji F diperoleh hasil nilai F hitung
yang diperoleh adalah sebesar 58,102.  Sementara
F tabel pada kondisi k = 3, dan N= 97 maka df1 =
2 (k-1) dan df2= 94 (N-k) adalah sebesar 3,09.
Berdsarkan kriteria pengujiannya jika F hitung >
F tabel maka hipotesis diterima, sedangkan jika F
hitung < F tabel maka hipotesis ditolak.  Pada
penelitian ini hasil menunjukkan bahwa F hitung
(58,102) > F tabel (3,09) maka hipotesis diterima

Hal ini mendukung hipotesis yang
menyatakan bahwa pengendalian internal dan
komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang
signifikan dan kuat terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi.

Adapun hasil uji statist ik F dengan
menggunakan aplikasi SPSS berikut ini:

artinya bahwa pengaruh pengendalian internal
(X1) dan komitmen pimpinan (X2) secara simultan
berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan
(fraud) akuntansi (Y).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap
Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi

Berdasarkan  hasil analisis statistik
disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern
mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi, yang
ditunjukan dengan nilai t hitung  untuk variabel
pengendalian internal (X1) sebesar -2,111.

Hasil ini lebih kecil dari -t tabel dengan taraf
nyata (á) =5%, dengan derajat bebas = 94 adalah
sebesar 1,986.  Jika t hitung > t tabel, atau t hitung <
-t tabel maka hipotesis diterima, sedangkan apabila t
hitung < t tabel, atau t hitung > -t tabel maka hipotesis

Tabel 2: Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)
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ditolak. Pada penelitian ini t hitung (-2,111) < -t tabel
(-1,986). Dengan demikian hipotesis diterima yang
berarti bahwa terdapat pengaruh nyata dari variabel
pengendalian internal (X1) terhadap variabel
kecenderungan kecurangan akuntansi (Y). Semakin
baik penerapan pengendalian internal maka semakin
rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi
pada instansi tersebut.

Berdasarkan Fraud Triangle Theory bahwa
salah satu faktor yang mendorong individu cenderung
melakukan fraud adalah disebabkan karena faktor
kesempatan (opportunity). Kecenderungan
kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila terdapat
peluang yang besar untuk melakukan tindakan fraud
tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan
kecurangan akuntansi dengan intensitas lebih sering
terjadi.

Puspasari (2012) menyatakan bahwa
kecenderungan kecurangan akuntansi dapat
diturunkan salah satunya dengan meningkatkan
keefektifan pengendalian internal. Hasil ini juga
mendukung penelitian Wilopo (2006) yang
menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif
mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.
Dengan demikian semakin baik penerapan
pengendalian internal maka akan meminimalisir
bahkan menutup kesempatan (opportunity) individu
untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Sistem pengendalian internal adalah
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa
perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya
(Arens, 2008).

Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian
internal memiliki pengaruh yang besar terhadap
kelangsungan instansi, dengan sistem pengendalian
intern yang baik, maka instansi dapat melaksanakan
seluruh aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai,  jika tujuan telah tercapai berarti
tindakan pegawai telah sesuai dengan peraturan dan
tidak ada tindakan yang merugikan. Faktanya
beberapa tindakan  kecurangan terjadi disebabkan
oleh lemahnya sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan
teori yang dinyatakan Tuanakotta (2007), yang
menyatakan bahwa bentuk kecurangan pengambilan
aset secara illegal (asset misappropriation) dalam
bahasa sehari-hari disebut pencurian (larceny) yaitu
bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban
manusia. Di mana peluang untuk terjadinya
penjarahan jenis ini berkaitan dengan lemahnya sistem
pengendalian intern, khususnya yang berkenaan
dengan perlindungan keselamatan  aset.

Dan teori GONE dalam Simanjuntak (2008)
dimana seseorang selalu mempunyai kesempatan
(opportunity) untuk melakukan kecurangan, tetapi
dengan memperkecil kesempatan dapat menurunkan
kecurangan, kesempatan (opportunity)  dapat ditekan
melalui sistem pengendalian intern yang efektif.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan
teori yang diungkapkan Sawyer (2008) yaitu fungsi
dari sistem pengendalian internal untuk mencegah,
mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan serta
mengarahkan terhadap hal-hal yang diinginkan.

Pengungkapan informasi perusahaan secara
transparan menjadi salah satu sarana untuk
menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan.
Dengan sistem pengendalian internal yang efektif
perusahaan dapat terhindar dari kerugian yang besar.
Tanpa sistem pengendalian internal yang efektif,
kendala atau resiko yang dapat menyebabkan
kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa
terdeteksi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun
2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Dengan demikian bahwa setiap SKPD yang
berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
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Rawas diwajibkan untuk melaksanakan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan yang
diamanatkan dalam PP 60 tahun 2008 tersebut.
Dengan harapan dengan semakin efektifnya
penerapan SPIP di Kabupaten Musi Rawas maka
kecenderungan kecurangan yang akan terjadi dapat
diminimalisir.

b. Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap
Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi

Berdasarkan hasil analisis statistik
disimpulkan bahwa komitmen pimpinan juga
mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi, yang
ditunjukan dengan nilai t hitung  untuk variabel
komitmen pimpinan (X2) sebesar -2,344.

Hasil ini lebih kecil dari -t tabel dengan taraf
nyata (á) =5%, dengan derajat bebas = 94 adalah
sebesar 1,986.  Jika t hitung > t tabel, atau t hitung <
-t tabel maka hipotesis diterima, sedangkan apabila t
hitung < t tabel, atau t hitung > -t tabel maka hipotesis
ditolak. Pada penelitian ini t hitung (-2,344) < -t tabel
(-1,986).

Dengan demikian hipotesis diterima yang
berarti bahwa terdapat pengaruh nyata dari variabel
komitmen pimpinan (X2) terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi (Y). Semakin besar komitmen
pimpinan berikan maka semakin rendah tingkat
kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi
tersebut.

Fraud Triangle Theory juga menyatakan
bahwa faktor yang mendorong individu cenderung
melakukan fraud adalah disebakan karena faktor
rasionalisasi (rasionalization). Individu cenderung
melakukan kecurangan disebabkan karena
merasionalisasi dan mencari pembenaran atas
tindakannya seperti mencontoh atasan atau teman
sekerja, merasa sudah berbuat banyak kepada
perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak
seberapa dan hanya sekadar meminjam.

Wilopo (2006) menyatakan bahwa upaya
menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan

kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dilakukan
dengan memperbaiki moral yang diwujudkan dengan
mengembangkan sikap komitmen terhadap organisasi.
Individu cenderung melakukan fraud dikarenakan
memiliki komitmen dan pemahaman yang rendah atas
nilai-nilai dan pencapaian tujuan organisasi sehingga
merasionalisasi dan melakukan pembenaran atas
tindakan kecurangan.

Dengan demikian dengan semakin besar
komitmen yang dimiliki maka individu semakin tidak
merasionalisasikan tindakan yang bertentangan
dengan nilia-nilai dan pencapaian tujuan organisasi
terutama untuk melakukan tindakan kecurangan
akuntansi.

Memiliki komitmen yang tinggi terhadap
instansi berarti pimpinan memiliki dedikasi yang
tinggi terhadap instansi. Dengan demikian, pimpinan
akan cenderung bekerja dengan baik untuk kemajuan
instansi tersebut. Sebaliknya, jika komitmen terhadap
organisasi rendah, maka pimpinan cenderung akan
bekerja kurang baik, dan akan merasionalisasikan hal
tersebut sebagai hal yang wajar dikarenakan
kurangnya komitmen terhadap organisasi.

Hal tersebut juga berarti bahwa pimpinan
kurang peduli dengan nasib instansi sehingga ketika
terdapat suatu tindakan kecurangan, akan dianggap
sebagai hal yang biasa. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen yang
diberikan akan semakin rendah kecenderungan
kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi.

Hal ini didukung oleh pendapat Sari (2011)
menyatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh
terhadap kualitas data akuntansi laporan keuangan.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin
besar komitmen pimpinan yang diberikan maka
semakin tinggi tingkat kehandalan data akuntansi,
yang berarti tingkat kecurangan akuntansi yang
terkandung didalamnya semakin kecil.

Dalam standar akuntasi pemerintahan
dinyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas
mengandung prinsip keterhandalan bahwa informasi
akuntansi yang berkualitas yang dihasilkan bebas
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salah saji dan kecurangan akuntansi yang material
dan tidak menyesatkan pengguna. Dengan demikian
variabel komitmen pimpinan secara tidak langsung
berpengaruh dalam menurunkan kecurangan
akuntansi terutama kecurangan informasi akuntansi
dalam laporan keuangan (fraudulent statement) dan
korupsi (corruption).

Pimpinan adalah orang yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan tugas dan
kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
(bawahan) melalui pola hubungan yang baik guna
mencapai tujuan perusahaan. Dukungan pimpinan
merupakan refleksi sikap positif pimpinan dalam
memberikan respon terhadap suatu objek yang
dihadapi (Anwar, 2011).

Fungsi dukungan pimpinan harus mampu
membantu organisasi dalam memelihara pengendalian
efektif dengan cara memelihara komunikasi yang
baik, memberikan dorongan-dorongan positif baik
secara moril maupun materiil sehingga merasa aman
dan nyaman secara psikologis dalam bekerja yang
nantinya akan mendorong peningkatan pelaksanaan
pengendalian intern secara berkesinambungan.

Seperti yang dikemukakan oleh Susilo (2002)
menjelaskan bahwa komitmen dan dukungan
pimpinan, baik secara moril maupun materiil yang
memadai sangat diperlukan. Komitmen mengandung
pengertian bahwa pimpinan perlu bersikap konsisten
dan konsekuen. Konsisten berarti memberikan
dukungan secara terus menerus dan konsekuen berarti
bersedia memainkan peran yang diharapkan.

Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan
untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Hal
ini merupakan komponen yang sangat penting dan
menjadi unsur dasar di dalam instansi pemerintah.
Dukungan dan komitmen pimpinan untuk
menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang
kondusif akan menjadi motivasi kuat bagi para
pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam
pelaksanaan pekerjaannya. Sebaliknya, pimpinan
yang tidak/kurang kompeten dalam menciptakan
lingkungan yang positif akan berpotensi

mempengaruhi pegawai untuk melakukan hal-hal
negatif yang dapat merugikan instansinya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan dan uraian pada bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai
pengaruh pengendalian internal dan komitmen
pimpinan terhadap kecenderungan kecurangan
akuntansi bahwa:

1. Pengendalian internal memiliki pengaruh yang
negatif dan signifikan terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi yang berarti bahwa semakin
baik pengendalian internal maka kecenderungan
kecurangan akuntansi akan semakin menurun.
Salah satu faktor yang mendorong individu
cenderung melakukan fraud adalah kesempatan
(opportunity).

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat
terjadi apabila terdapat peluang yang
memungkinkan individu untuk melakukan hal
tersebut.  Adanya peluang yang semakin besar
akan membuat kecenderungan kecurangan
akuntansi terjadi dengan intensitas lebih tinggi.
Dengan adanya penerapan pengendalian internal
yang semakin baik maka akan meminimalisir
bahkan menutup kesempatan (opportunity)
individu untuk cenderung melakukan kecurangan
akuntansi.

2. Komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang
negatif dan signifikan terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi yang berarti bahwa semakin
tinggi komitmen yang diberikan maka
kecenderungan kecurangan akuntansi akan
semakin menurun.

Faktor lain yang mendorong individu cenderung
melakukan fraud adalah rasionalisasi
(rasionalization). Individu cenderung
melakukan kecurangan disebabkan karena
merasionalisasi (rasionalize) dan mencari
pembenaran atas tindakannya seperti mencontoh
atasan atau teman sekerja, merasa sudah berbuat
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banyak kepada perusahaan, menganggap bahwa
yang diambil tidak seberapa dan hanya sekadar
meminjam.

Dengan adanya komitmen yang tinggi dimiliki
pimpinan dan seluruh pegawai maka individu pada
instansi tersebut cenderung tidak akan
merasionalisasikan (rasionalize) tindakan yang
bertentangan dengan nilai-nilai dan pencapaian
tujuan organisasi terutama untuk melakukan
tindakan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas
penulis mencoba untuk memberikan saran perbaikan
antara lain:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

memperluas pembahasan penelitian dengan
menambah variabel-variabel lain yang terkait
misalnya demografis partisipan (gender, posisi di
organisasi, pengalaman bekerja, usia, dan
pendidikan) untuk melihat pengaruh variabel-
variabel tersebut terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi. Penelitian selanjutnya juga
disarankan untuk lebih fokus pada desain yang
lebih sempurna agar lebih dapat menggambarkan
kondisi yang lebih nyata.

2. Dapat memperluas ruang lingkup penelitian
dengan memperluas objek pengamatan pada
beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan,
sehingga hasilnya dapat mewakili secara
representatif.

Pada penelitian ini terdapat beberapa
keterbatasan penelitian, yaitu:
1. Kemampuan variabel pengendalian internal dan

Komitmen Pimpinan dalam menjelaskan variabel
kecenderungan kecurangan akuntansi yang
ditunjukkan dari hasil uji determinasi nilainya
relatif masih rendah. Hal ini berarti bahwa masih
terdapat variabel-variabel lain yang berpengaruh
terhadap variabel kecenderungan kecurangan
akuntansi diluar model regresi ini.

2. Penelitian ini dilakukan pada pegawai SKPD di
lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas
harus berhati-hati untuk menggeneralisir hasil

penelitian ini untuk situasi lainnya karena hasilnya
belum tentu sama pada partisipan yang berbeda.
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