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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 “Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan 

diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi.” (Qs. Al-Mujadilla : 11) 

 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk memuntut ilmu maka Allah akan 

memudahkan menuju syurga, sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap-

sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang 

diperbuat” (HR. MUSLIM) 

 

“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh” (Albert 

Einstein) 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

“Kedua orang tua saya Bapak Warsono dan Ibu Siti Musriah yang tiada hentinya 

mendo’akan, memberi semangat dan motivasi” 

“Para sahabat yang telah memberikan dukungan dan bantuan” 
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INTISARI 

 

Pantauan yang dilakukan oleh Indonesia Curruption Watch (ICW) 

menujukkan bahwa angka penindakan korupsi pada semester I tahun 2018 turun 

jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Dalam sektor publik, 

laporan keuangan merupakan suatu alat komunikasi dengan masyarakat sebagai 

bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan secara transparan kepada publik 

mengenai kinerja dari entitas publik. Kecurangan terjadi karena keinginan untuk 

menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan dalam keadaan 

surplusDalam instansi pemerintah sering sekali terjadi kasus penyelewengan aset 

negara atau aset daerah oleh oknum-oknum tertentu. 

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja 

pada dinas provinsi jawa tengah. Dari 105 kuesioner yang disebarkan kepada 

responden hanya 101 kuesioner yang dapat dianalisis untuk pengujian hipotesis. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda menggunakan IBM SPSS 26. Hasil dari penelitian ini membuktikan 

bahwa keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (fraud) Pegawai Dinas Provinsi 

Jawa Tengah, sementara sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kecurangan (fraud) Pegawai Dinas Provinsi Jawa 

Tengah, dan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) 

Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah.
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta  

salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran serta 

dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada : 
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meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam membuat skripsi ini hingga selesai. 
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Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing, mengarahakan, dan 
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Siti Musriah yang ikhlas memberikan doa dan kasih sayang yang tulus dan 

tidak pernah putus, memberikan dukungan, nasihat, bimbingan. 

6. Muhamad Amir Udin selaku kakak yang senatiasa memberikan dukungan, 

motivasi dan semangat kepada penulis. 

7. Terimakasih untuk sahabat saya Isti Puji Rahayu, Hilyatul Asfia, Ivo Istuvia, 
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Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah 

SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna 

karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang 

akuntansi. 
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