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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini pada organisasi sektor pemerintahan di Indonesia sedang marak isu 

yakni lembaga – lembaga publik diharuskan dapat menciptakan akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas 

berhasil atau tidaknya kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Contoh bentuk 

pertanggungjawaban yang dimaksud salah satunya adalah pemerintah 

mempublikasikan laporan keuangannya dan membuat laporan keuangan tersebut 

menjadi bersifat transparan, yang artinya laporan keuangan dapat diketahui 

pengelolaannya oleh masyarakat luas. Dengan begitu maka segala informasi dalam 

laporan keuangan dapat terpantau, sehingga tidak memberikan celah kecurangan 

dapat terjadi. Dikarenakan akan banyak pihak yang menggunakan informasi dalam 

laporan keuangan untuk pedoman pengambilan keputusan, informasi laporan 

keuangan juga harus disajikan dengan baik, benar dan andal. Akan tetapi masih saja 

sering terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan tersebut menjadi salah, tidak sesuai dan tidak 

dapat diandalkan. Kecurangan pada laporan keuangan sering disebut dengan 

kecurangan akuntansi (fraud). 

 Fraud menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah 

perilaku – perilaku menentang hukum yang dilakukan atas kesadaran atau dengan 
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sengaja yang memiliki tujuan memalsukan atau memberikan laporan yang salah dan 

tidak semestinya kepada pihak – pihak yang menggunakan laporan tersebut. Perilaku 

menyimpang ini dilakukan oleh orang luar maupun orang dalam organisasi demi 

memperoleh keuntungan pribadi hingga kelompok tertentu yang secara langsung 

maupun tidak langsung menimbulkan kerugian pada pihak lain. Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE) juga mengelompokkan  kecurangan dalam tiga 

(3) kategori yaitu: (1) kecurangan dalam laporan keuangan, (2) penyalahgunaan 

aktiva dan (3) korupsi. Jika menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud 

Auditing, fraud merupakan penipuan yang disengaja sehingga memberikan 

keuntungan bagi pelaku kecurangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang 

dirugikan tanpa disadarinya. Umumnya kecurangan terjadi karena terdapat tekanan 

untuk melakukan kecurangan atau karena munculnya dorongan akibat adanya 

kesempatan. Alison (2006) secara garis besar mengelompokkan kecurangan dalam 

dua (2) jenis di pihak perusahaan, yaitu: (1) manajemen untuk kepentingan 

perusahaan dan (2) pegawai untuk kepentingan individu. 

Sampai saat ini tindakan fraud masih saja sering terjadi pada lembaga – 

lembaga publik yang dapat berupa penyuapan, pemalsuan data laporan keuangan, 

penggelapan aset dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari banyak terjadinya 

kasus korupsi dalam berbagai bentuk sektor pemerintahan yang telah menimbulkan 

kerugian. Misalnya saja yang baru – baru ini sempat menjadi viral yaitu kasus suap 

RAPBD Jambi 2018 oleh mantan aktor Zumi Zola yang menjabat sebagai Gubernur 

Jambi. Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Jambi Zumi Zola 
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melakukan korupsi sebesar 6 miliar rupiah dalam proyek – proyek di Jambi, dikutip 

dari kompas.com. Tidak hanya itu, sebelumnya juga pernah viral kasus korupsi 

Gubernur Banten Ratu Atut dan masih banyak lagi contoh kasus - kasus yang 

tergolong dalam tindakan fraud pada lembaga – lembaga publik. Sebenarnya fraud 

ini tidak hanya terjadi pada sektor publik saja tetapi juga pada sektor privat bahkan 

lembaga – lembaga kecil sekalipun, tidak terlepas dari yang namanya fraud dan 

tindakan fraud ini masih belum bisa diberantas sepenuhnya walaupun pemerintah 

juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi fraud adalah implementasi good 

governance. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya isu yang marak pada sektor 

organisasi pemerintahan terlebih di Indonesia yaitu lembaga – lembaga publik 

diharuskan dapat menciptakan akuntabilitas public guna meminimalkan tindakan 

fraud yang mana akuntabilitas publik ini merupakan bagian dari penerapan good 

governance. Pada penelitian Syakhroza (2003) dalam Puspita, Novita, Suwardi, Eko. 

(2015) juga mengatakan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu pilar utama bagi 

sistem good governance.  

Good governance memiliki arti pemerintahan yang baik dimana pelayanan 

pemerintah terhadap masyarakat atau publik bersifat adil, terbuka dan bertanggung 

jawab serta efektif. Apabila di sangkut pautkan dengan tata kelola pemerintahan, 

good governance memiliki arti yakni tata cara yang dijadikan pedoman bagi 

pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 

efektif dan bersih sesuai dengan harapan terciptanya suatu masyarakat yang mandiri, 
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sejahtera serta makmur, hal tersebut dikemukakan oleh UNDP atau United Nation 

Development Program. UNDP juga mengemukakan didalam good governance 

emengandung beberapa prinsip yakni diantaranya adalah efektifitas dan efisiensi, 

berkeadilan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, daya tanggap, 

tegaknya supremasi hukum, visi strategis, berorientasi konsensus yang saling 

berkaitan satu sama lain. Prinsip – prinsip tersebut sangat penting dikarenakan dapat 

membuat laporan keuangan semakin berkualitas dan jika laporan keuangan 

berkualitas maka akan jauh dari praktik kecurangan. Apabila implementasi good 

governance ini dilaksanakan lalu berjalan dengan baik, maka dapat terciptalah 

laporan keuangan yang baik pula serta berkualitas sehingga fraud dapat 

diminimalisir. 

Krisna Saputra, Gede , Nyoman Ari Surya Dharmawan dan Gusti Ayu 

Purnamawati (2015) juga memaparkan bahwa implementasi good governance dapat 

mempengaruhi fraud. Didalam hasil penelitiannya implementasi good governance 

berpengaruh signifikan negatif terhadap  fraud pada LPD di Kabupaten Buleleng 

Bagian Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa jika implementasi good governance 

sudah dijalankan dengan tepat, maka fraud  pada LPD di Kabutapen Buleleng Bagian 

Timur akan menurun. 

Fraud juga bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan lemahnya 

peraturan – peraturan yang dibuat oleh suatu keorganisasian, sehingga memberikan 

peluang atau kesempatan kepada para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan 

fraud dengan mudahnya. Suatu pengawasan dan penyusunan peraturan – peraturan ini 
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termasuk dalam pengendalian internal. Apabila pengendalian internal diterapkan 

dengan tepat maka pengawasan otomatis dilakukan secara ketat, sehingga akan 

memperkecil kesempatan atau tidak memberikan celah kepada pihak – pihak tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan tindakan fraud sehingga fraud ini dapat 

terminimalisir. Jadi pengendalian internal merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi fraud. Bologna (1993) juga menjelaskan dengan GONE Theory 

bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang melakukan fraud atau 

berperilaku menyimpang, diantaranya adalah : Greed, Opportunity, Need dan 

Exposure. Faktor Opportunity (kesempatan) dan Exposure (pengungkapan) 

berhubungan dengan elemen pengendalian internal dalam organisasi. 

Menurut Elder, Randal J. et al (012:316) pengendalian internal memiliki 

makna yakni suatu sistem yang tersusun dari prosedur serta pembentukan kebijakan 

tertentu yang sebelumnya telah direncanakan agar manajemen lebih yakin dalam 

rangka upaya tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan atau entitas tersebut. 

Menurut Mulyadi (2002:183) di bukunya Auditing menyebutkan bahwa ada lima (5) 

unsur pokok atau dimensi pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, 

penetapan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, serta 

pemantauan. Sistem Pengendalian Internal (Control Intern) yang efektif harus 

disusun untuk menyelesaikan permasalahan fraud dengan melakukan pengawasan 

terhadap kinerja suatu organisasi untuk mengantisipasi tindakan menyimpang. Dapat 

tercapainya pengendalian internal apabila perusahaan atau entitas terus mengevaluasi 

serta memantau ulang kebijakan dan prosedur yang telah disusun secara 
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berkesinambungan. Sistem Pengendalian Internal juga membutuhkan dukungan dari 

semua pihak serta komponen yang mewakilinya. Jika Sistem Pengendalian Internal 

lemah maka akan berpotensi memicu munculnya praktik fraud kemudian aset 

perusahaan keamanannya tidak terjamin. 

Eliza, Yuliana (2015) dalam hasil penelitiannya juga memaparkan bahwa 

pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat fraud 

SKPD kota Padang. Pengaruh ini bersifat  negatif artinya semakin efektif 

pengendalian internal maka terjadinya fraud semakin berkurang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jika pengendalian internal sudah diterapkan dengan ketat dan 

tepat, maka fraud pada SKPD kota Padang dapat menurun. 

Bologna (1993) menjelaskan dengan GONE Theory bahwa terdapat 4 (empat) 

faktor yang mendorong seseorang melakukan fraud atau berperilaku menyimpang, 

diantaranya adalah : Greed, Opportunity, Need dan Exposure. Jika faktor Opportunity 

(kesempatan) dan Exposure (pengungkapan) berhubungan dengan elemen 

pengendalian internal dalam organisasi, maka faktor yang lainnya yaitu Greed 

(keserakahan) dan Need (kebutuhan) berhubungan dengan moralitas individu.Jadi 

faktor moralitas individu dapat mempengaruhi fraud. Penelitian dari Hernandez dan 

Groot (2007) juga mengemukakan bahwa etika yang erat kaitannya dengan moralitas 

individu dan lingkungan pengendalian adalah dua hal yang sangat penting atau 

memiliki pengaruh besar terhadap fraud. Moralitas individu merupakan pedoman 

atau acuan yang dimiliki individu atau kelompok tentang apa yang benar dan apa 

yang salah berdasarkan standar moral. Sedangkan standar moral adalah standar yang 
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berhubungan dengan persoalan yang dianggap memiliki konsekuensi serius, 

didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas kekuasaan, melebihkan 

kepentingan pribadi, tidak memihak dan pelanggarannya diasosiasikan dengan 

perasaan bersalah, malu, menyesal, dan lain - lain. Moralitas dapat berasal dari 

sumber tradisi atau adat istiadat, agama, sebuah ideologi atau kolaborasi dari 

beberapa sumber. 

Bernardi (1994) dan Ponemon (1993) dalam Moroney (2008) menemukan 

bahwa semakin tinggi level moral individu akan semakin sensitif terhadap isu - isu 

etika. Jadi jika moral individu tinggi, maka akan dapat mengurangi tindakan fraud 

terjadi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa jika moralitas individu tinggi, tingkat 

fraud akan rendah disebabkan seseorang yang memiliki moralitas individu yang 

mumpuni cenderung tidak akan memiliki rasa untuk melakukan tindakan fraud sebab 

dia tau tindakan fraud itu salah dan dia tidak akan melakukan hal yang salah. Hasil 

penelitian Wilopo (2006) juga mengatakan bahwa semakin tinggi level penalaran 

moral individu akan semakin cenderung tidak melakukan tindakan fraud. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Eliza, Yuliana (2015). Didalam penelitian Eliza, Yuliana (2015) mengemukakan hasil 

bahwa faktor moralitas individu dan pengendalian internal sama – sama berpengaruh 

negatif terhadap fraud, yang artinya apabila moralitas individu dan pengendalian 

internal diwujudkan dengan baik maka akan mengurangit erjadinya fraud. Yang 

menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini dilakukan pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah 
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(BPKAD) di Pemerintahan Kota Semarang. Selain itu dalam penelitian ini 

menggabungkan dari penelitian sebelumnya oleh Eliza, Yuliana (2015) dengan 

penelitian Krisna Saputra, Gede , Nyoman Ari Surya Dharmawan dan Gusti Ayu 

Purnamawati  (2015) serta menambahkan satu (1) variabel lagi yaitu kesesuaian gaji 

(kompensasi) sebagai variabel independen yang mempengaruhi fraud. 

Motivasi peneliti menambahkan variabel kesesuaian gaji (kompensasi) adalah 

karena kesesuaian gaji (kompensasi) dirasa dapat juga mempengaruhi fraud. Apabila 

seorang pekerja atau karyawan atau yang lain sebagainya mendapat kompensasi yang 

tidak adil dimana kompensasinya tidak sesuai dengan hasil kerjanya atau 

kontribusinya atau jabatannya, maka akan memunculkan motivasi untuk melakukan 

tindakan fraud demi memuaskan diri sendiri, sebagai akibat merasa tidak puas 

dengan ketidaksesuaian kompensasi yang telah diterimanya, sehingga hal itu akan 

menyebabkan angka fraud bertambah. Sebaliknya, jika adanya kesesuaian gaji 

(kompensasi) maka akan dapat mengurangi angka fraud karena seseorang yang telah 

merasa kompensasinya sesuai dan adil , seseorang tersebut tidak akan terdorong 

untuk melakukan fraud sebab sudah merasa cukup dan puas. 

Akan tetapi ditemukan hasil penelitian Aryanto, Mohammad Suharyadi, Tri 

Hesti Utaminingtyas dan Ratna Anggraini ZR (2013) dalam Suryaningtyas, Rani 

(2016) dimana hasil penelitian mereka berbeda dengan asumsi penulis dan hasil 

penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Aryanto, Mohammad Suharyadi, Tri Hesti 

Utaminingtyas dan Ratna Anggraini ZR (2013) dalam Suryaningtyas, Rani (2016) 

tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan kompensasi, tidak 
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berpengaruh terhadap fraud. Padahal jika dilogika pengendalian internal dan 

kompensasi ini dapat mempengaruhi fraud serta sebagian besar penelitian mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi fraud, pengendalian internal dan kompensasi ini 

hasilnya sangat berpengaruh terhadap fraud. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan 

hasilnya berbeda – beda terkait dengan faktor – faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap fraud, peneliti termotivasi serta terdorong untuk melakukan penelitian 

kembali guna membuktikan faktor – faktor mana saja  yang sebenarnya berpengaruh 

terhadap  fraud. Selain itu, fraud menarik dan penting untuk dilakukan penelitian 

karena kecurangan akuntansi atau fraud ini telah menyedot banyak perhatian media 

dan menjadi isu mencolok serta penting di  mata aktor bisnis seluruh  dunia, ditambah 

dari zaman dahulu sampai zaman modern sekarang fraud masih terus saja terjadi 

seperti tidak ada hentinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang kecurangan akuntansi (fraud) 

masih saja tering terjadi. Ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

fraud diantaranya implementasi good governance dimana jika good governance 

dilaksanakan dengan baik akan memperkecil kemungkinan terjadinya fraud, begitu 

juga dengan faktor yang lain yaitu pengendalian internal, moralitas individu dan 

kesesuaian gaji (kompensasi). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Implementasi good governance berpengaruh terhadap fraud ? 

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud ? 

3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap fraud  ? 

4. Apakah kesesuaian gaji (kompensasi) berpengaruh terhadap fraud ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bukan tidak memiliki tujuan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan faktor implementasi good 

governance, pengendalian internal, moralitas individu dan kesesuaian gaji 

(kompensasi), apakah berpengaruh negatif atau berpengaruh positif terhadap fraud. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dipaparkan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan apakah Implementasi good governance berpengaruh 

terhadap fraud. 

2. Untuk membuktikan apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap 

fraud. 

3. Untuk membuktikan apakah moralitas individu berpengaruh terhadap  

fraud. 

4. Untuk membuktikan apakah kesesuaian gaji (kompensasi) berpengaruh 

terhadap fraud. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni memberikan informasi 

untuk mahasiswa dan masyarakat umum mengenai berbagai macam 

skandal akuntansi serta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Terlebih 

untuk mahasiswa sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pendidik untuk 

mengembangkan konsep pendidikan etika kepada murid atau 

mahasiswanya sehingga fraud dapat terminimalis karena telah dibentuk 

perilaku yang baik kepada murid atau mahasiswa sebagai calon akuntan 

sejak dini. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni memberikan informasi 

mengenai faktor – faktor yang dapat menyebabkan kecurangan akuntansi 

(fraud) timbul atau terjadi kepada auditor – auditor dan lembaga yang 

bersangkutan yang mungkin terjadi sehingga kemudian dapat mencegah 

sekaligus meminimalkan fraud terjadi. 

 

 

 


