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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi
pemerintahan mengenai kecenderungan kecurangan terjadinya (fraud) akuntansi
disektor pemerintahan mengenai faktor-faktor seperti keefektifan pengendalian
intern,kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, komitmen organisasi,
penegakan peraturan hokum, asimetri informasi, dan perilaku tidak etis. Penelitian
ini dilakukan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten sukamara
kalimantan tengah.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan koesioner dengan
sampel sebanyak 117 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan
convenience sampling. Teknis Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan
adalah regresi linier berganda dengan bantuan alat analisis data SPSS (Statistical
Product and Service Solutions).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatip
keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi,
penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi disektor
pemerintahan. Terdapat pengaruh positif asimetri informasi, perilaku tidak etis
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi disektor pemerintahan, dan tidak
terhadap pengaruh negative yaitu budaya etis organisasi terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Saran untuk mengetahui kesediaan
objek penelitian dan menambahkan faktor lainyang mempengaruhi kecenderungan
kecurangan (fraud) akuntansi disektor pemerintahan.
Kata Kunci: kecenderungan kecurangan akuntansi, keefektifan pengendalian
internal,kesesuaian kompensasi,budaya etis organisasi,komitment
organisasi,penegakan peraturan,asimetri informasi, dan perilaku tidak
etis.
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Abstract
The study has purposed to explore of employees perception in goverment
agency regarding the tendency of corruption occur (fraud) accounting in
goverment sector concerned factors such as effectiveness of internal control
suitability of compensation, cultural ethnic organization, commitment
organization, law enforcement, asymmetry information , and unethical behavior,
the study has conducted in local goverment organization (OPD) in Sukamara
regency of central kalimantan.
The data collection in this study using questionnaire with as many samples
177 respondent. Sampling technique using to convenience sampling. Data
analysis technique in this study using multiple linear regression with the help of
data analysis tools SPSS (Statistical Product and Service Solutions).
The result of the study show that there was a negative influence
effectiveness of internal control, suitability of compensation, commitment
organization, law enforcement towards the tendency of corruption (fraud)
accounting in goverment sector. advice to knowing the willingness of the object of
study and add other factors that influence the tendency of corruption (fraud)
accounting in goverment sector.
Keyword : the tendency of corruption accounting, effectiveness of internal
control, suitability of compensation, cultural ethnic organization,
commitment organization, law enforcement, asymmetry information ,
and unethical behavior.
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INTISARI
Akuntabilitas kinerja diinstansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu
kebijakan yang strategis diindonesia, karena perbaikan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance.
Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di indonesia selama
ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu maraknya
praktik kecurangan (fraud) yang terjadi diberbagai instansi pemerintah.
Kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) bagian kecil dari seluruh
kecurangan yang tejadi disuatu negara. Kecurangan yang banyak terjadi dapat
dicegah

dengan

banyak

cara

dengan

membudayakan

kejujuran,saling

terbuka,saling membantu antar satu sama lain, saling menghormati. Semua itu
merupakan upaya utama yang seharusnya sejak dini dilakukan sebagai solusi
upaya pencegahanannya.
keefektifan

pengenalian

Upaya pencegahan kecurangan dapat dimulai dari
internal,

kesesuaian

kompensasi,budaya

etis

organisasi,komitmen organisasi,penegakan peraturan hokum,asimetri informasi
dan perilaku tidak etis diorganisasi pemerintah daerah OPD.
Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah segitiga
kecurangan (Fraud Triangle). bahwa terjadinya fraud disebabkan oleh tiga faktor
yaitu faktor tekanan (pressure), kesempaan (opportunity), dan pembenaran
(rationalization). Tekanan(pressure) adalah faktor-faktor penyebab kecurangan
akuntansi oleh kondisi yang didasari psikologi pelaku Tekanan menyebabkan
seseorang melakukan kecurangan. Tekananan dapat berupa bermacam-macam
termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain.
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Kesempatan adalah

peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal
kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan
wewenang. Ketidakefektifan kebijakan-kebijakan proses untuk pengendalian
karyawan serta terjadinya asimetri informasi yang disebabkan karena principal
tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen dan agen yang memiliki
informasi-informasi keuangan lebih banyak akan membuka peluang bagi
karyawan untuk bertindak kejujuran. Pembenaran (rationalization) adalah sikap
atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk
merasionalkan tindakan kecurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang
mencari pembenaran (rationalization) atas tindakannya melakukan kecurangan.
Populasi dari penelitian ini adalah semua pihak karyawan yang berwenang
dan bertanggung jawab dan terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan,
pelaksanaan akuntansi, dan orang yang bertugas berkaitan dengan laporan
keuangan dan laporan pertanggungjawaban di instansi kabupaten Sukamara. Unit
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala Sub bagian
keuangan,serta staf bagian keuangan di instansi OPD yang ada di kabupaten
Sukamara. Sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian
ini diambil dengan metode convenience sampling. Sampel yang dipilih dalam
penelitian ini adalah di instansi OPD yang ada diKabupaten Sukamara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa keefektifan pengendalian internal memiliki
pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud),
kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
Kecenderungan Kecurangan, budaya etis organisasi tidak memiliki pengaruh
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negatif yang signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan, komitmen
organisasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kecenderungan
Kecurangan, penegakan peraturan hukum memiliki pengaruh negatif yang
signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan, asimetri informasi memiliki
pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan, perilaku
tidak etis memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kecenderungan
Kecurangan.
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