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 Dosen pembimbing. 

 Rekan-rekan kerja, teman-teman dan sahabat yang selalu memberi 
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INTISARI  

 

Kecenderungan (fraud) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak-

pihak tertentu yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungn 

pribadi maupun golongan. Dalam ruang lingkup ekonomi, kecurangan (fraud) 

merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh 

organisasi atau perusahaan. Kecurangan (fraud) umumnya dilakukan dalam tiga skema 

yaitu : (1) Laporan keuangan tipuan, (2) koupsi, dan (3)  penyalahgunaan aset Hall 

(2009).  

Banyaknya kasus kecurangan (fraud) didorong oleh faktor-faktor antara lain 

dijelaskan dalam Teori Fraud Diamond. Kecurangan akuntansi terjadi akibat dari 

lemahnya pengendalian internal yang mengakibatkan pelaku dengan leluasa 

melakukan tindakan kecurangan (fraud) yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu 

tidak sesuainya kompensasi yang diterima karyawan akan memicu terjadinya 

kecurangan (fraud) akuntansi. Hal tersebut dikarenakan adanya tekanan (pressure) dan 

kebutuhan (need) dari dalam diri karyawan. Asimetri informasi juga merupakan salah 

satu faktor terjadinya kecurangan (fraud) yang ditandai dengan adanya perbedaan 

kepentingan dan motivasi  antara agent dan principal. Sehingga akan mengakibatkan 

kesenjangan informasi yang kemudian dijelaskan dalam Teori Keagenan (Agency 

Theory). Merujuk pada Teori Keagenan (Agency Teori) maka konflik kepentingan 

selalu ada  antara agent dan peincipal. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen 

perusahaan seharusnya melaksanakan aturan akuntansi dengan benar Wilopo (2006). 
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Secara teoritis, ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban. Sebab, jika 

laporan keuangan disajikan tanpa memperhatikan standar dan aturan akuntansi yang 

berlaku, kondisi tersebut dianggap sebagai suatu kegagalan dan akan menimbulkan 

kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan pengendalian internal, 

kesesuaian kompensasi, asimeteri informasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT X yang berkantor pusat di Purwokerto. 

Populasi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pemakai anggaran baik kantor 

pusat maupn kantor cabang dengan mengunakan metode convinience sampling. 

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data adalah regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

variabel keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel asimetri 

infomasi akuntansi berpegaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Sedangkan variabel ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.   
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