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INTISARI 

 

Pemerintahan di Indonesia masih dianggap kurang baik oleh sebagian 

rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan maraknya praktik-praktik terjadinya fraud 

dalam pemerintahan. Tindak kecurangan yang sering kali dilakukan adalah 

memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan 

keuangan atau perekonomian negeri. Untuk mengurangi masalah tersebut, maka 

diperlukan tindakan tegas dalam memberantas kecurangan yang terjadi pada sektor 

pemerintahan.  

Kecurangan merupakan konsep hukum yang memiliki cakupan luas. 

Kecurangan menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih 

oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan 

penyajian yang salah/palsu. Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara 

licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain. Teori ini mendasari 

penelitian adalah teori fraud triangle, dimana berdasarkan teori tersebut ada tiga 

faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan yaitu tekanan 

(pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rasionalization). 

Pressure adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang untuk 

melakukan kecurangan. bentuk tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi 

kehidupan nyata yang dihadapi oleh pegawai. Opportunity adalah situasi yang 

membuka peluang bagi pegawai yang memungkinkan terjadi kecurangan. 

kemungkinan peluang akan timbul karena pengendalian internalnya lemah, 

penegakan peraturan yang buruk, pengawasan yang kurang baik atau melalui 
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penggunaan posisi jabatan. Rasionalization adalah sikap karakter atau serangkaian 

nilai-nilai etis yang memperbolehkan pegawai melakukan tindakan yang tidak 

jujur yang cukup menekan untuk merasionalkan tindak kecurangan.  

  Dampak dari kecurangan tersebut sangat besar dan terbukti merugikan 

banyak pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan 

distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan 

peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan spiritualitas terhadap 

kecenderungan kecurangan. faktor-faktor tersebut berperan besar terhadap 

banyaknya skandal akuntansi di dunia.  

  Penelitian tentang kecenderungan kecurangan telah banyak dilakukan 

dengan berbagai faktor-faktor untuk meningkatkannya baik yang memberikan 

hasil konsisten maupun belum konsisten. Dari penelitian tersebut diantaranya 

adalah penelitian dari (Adinda, 2015), (Yulianti, 2016), dan (Arsad, 2018) tentang 

keadilan distributif. Penelitian dari (Adinda, 2015), (Yulianti, 2016), dan (Arsad, 

2018) tentang keadilan prosedural. Adapun penelitian dari (Adinda, 2015), 

(Chandra, 2015), (Bilqisari, 2018), (Arsad, 2018), dan (Febriani & Suryandari, 

2019) tentang sistem pengandalian intern pemerintah. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Yulianti, 2016), (Sari, 2018), (Bilqisari, 2018), serta (Febriani & Suryandari, 

2019) tentang penegakan peraturan. Penelitian dari (Chandra, 2015), (Adinda, 

2015), (Virmayani et al., 2017), dan (Febriani & Suryandari, 2019) tentang 

komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Virmayani et al., 2017), 

(Luh et al., 2017), dan (Sari, 2018) tentang budaya organisasi. Serta penelitian 

yang dilakukan oleh (Luh et al., 2017) dan (Bilqisari, 2018) tentang spiritualitas 
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  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang 

bertanggungjawab dalam laporan keuangan akuntansi di OPD kabupaten Jepara. 

Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 75 responden. Metode 

pengambilan sampel dari penelitian ini adalah purposive sampling dengan 

melakukan penyebaran kuesioner yang diolah dengan SPSS versi 25.  

  Hasil penelitian menunjukkan keadilan distributif berpengaruh positif 

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (hipotesis diterima), keadilan 

prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecenderungan 

kecurangan (hipotesis ditolak), sistem pengendalian intern pemerintah 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

(hipotesis ditolak), penegakan peraturan berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan (hipotesis ditolak). Komitmen organisasi 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

(hipotesis ditolak). Budaya organisasi berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan (hipotesis ditolak). Dan spiritualitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (hipotesis 

diterima). 
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