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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia akuntansi yang berkembang tidak hanya berdampak baik bagi 

masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif, seperti masalah penipuan, baik  

dari skala besar maupun kecil, masalah penipuan menjadi semakin marak di 

segala jenis kehidupan. Fraud adalah perbuatan seseorang atau suatu kelompok 

yang dilakukan dengan sengaja, tujuannya adalah untuk memberikan dampak 

pada laporan keuangan dan menimbulkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. 

Kecenderungan kecurangan akuntansi adalah dengan sengaja melakukan tindakan 

menambah atau menghapus sejumlah aset tertentu, yang berujung pada salah saji 

dalam laporan keuangan (Rahma, 2017). 

Organisasi yang mempunyai peluang sangat besar terjadinya kecurangan 

(Fraud) ialah organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan atau di lembaga 

keuangan. Kecenderungan Kecurangan akuntansi seringkali memicu di beberapa 

di instansi pemerintahan daerah yang ingin agar laporan keuangannya tampak 

lebih baik. Beberapa instansi pemerintah menciptakan persepsi atau tindakan yang 

baik menggunakan stategi yang biasanya licik dengan melakukan penipuan.  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007) menjelaskan fraud (kecurangan 

akuntansi) sebagai (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan 

keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan 

keuangan, dan (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap 

aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan) berkaitan dengan pencurian 
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aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat 

diandalkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesalahan penyajian 

dalam laporan keuangan (Chandrayatna, 2019). Terdapat dua jenis kesalahan 

penyajian yaitu kecurangan dan kekeliruan. Istilah kecurangan berbeda dengan 

istilah kekeliruan. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut 

kecurangan dan jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka 

disebut kekeliruan. 

Kecurangan dalam lingkup akuntansi merupakan penyimpangan dari 

standar akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh suatu organisasi. 

Kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dapat didefinisikan sebagai suatu 

tindakan yang mengakibatkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan atau 

tindakan kesengajaan dalam menggunakan sumber daya organisasi secara tidak 

wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat menimbulkan kerugian yang besar 

bagi suatu perusahaan dan mampu menciptakan masalah moral di tempat kerja 

dan kerugian tersebut merupakan masalah serius yang perlu dikendalikan. 

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan khusunya Bank 

Perkreditan Rakyat, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru yang 

tertuang dalam POJK Nomor 15/POJK.03/2021 yang berisi tentang rencana bisnis 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini berkaitan 
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dengan rencana bisnis. Selain itu, aturan baru tersebut juga untuk meningkatkan 

efisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS serta mendukung 

pengaturan yang berbasis prinsip atau principal based guna mengurangi adanya 

tindak kecenderungan kecurangan akuntansi yang masih terjadi pada beberapa 

BPR di Kabupaten Kudus. Tindak kecenderungan kecurangan akuntansi dapat 

ditunjukkan dari hasil internal fraud terkait dengan proses kerja dan operasional 

BPR yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan dan 

meruigikan. Adapun hasil internal fraud yang terjadi pada BPR di Kabupaten 

Kudus tahun 2020 disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Temuan Internal Fraud Tahun Berjalan 2020 

Internal 

Fraud 

Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh 

Pengurus Manajemen Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 

Thn 

Sebelumnya 

Thn 

Berjalan 

Thn 

Sebelumnya 

Thn 

Berjalan 

Thn 

Sebelumnya 

Thn 

Berjalan 

20 BPR 

Kabupaten 

Kudus 

4 3 Nihil Nihil Nihil Nihil 

Sumber: Hasil Audit BPR di Kabupaten Kudus, (2021). 

Berdasarkan hasil temuan audit sebanyak 20 BPR atas laporan keuangan 

periode tahun 2020 masih ditemukan beberapa kasus internal fraud yang 

dilakukan oleh pengurus manajemen yang dikarenakan adanya kekosongan 

jabatan direktur utama dan tidak adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab 

antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan 

penunjang operasional. Selain itu, pada tahun 2020 pihak pengurus manajemen 

mengalami kegagalan dalam melakukan mitigasi terhadap risiko kredit yang 

mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan BPR. Sehingga kecenderungan 

kecurangan akuntansi (fraud) dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
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kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, budaya etis 

organisasi, perilaku tidak etis dan gaya kepemimpinan. 

Faktor pertama kesesuaian kompensasi, merupakan pengaturan 

keseluruhan pemberian balas jasa yang diterima oleh setiap pegawai dan para 

atasan baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima 

oleh setiap pegawai (Rahmi dan Helmayunita, 2019). Kesesuaian kompensasi 

adalah bentuk yang diterima oleh pegawai sebagai pemberian balas jasa yang 

diberikan untuk organisasi. Jika suatu organisasi baik perusahaan maupun 

instansi, mempunyai kompensasi yang tinggi maka akan rendah potensi terjadinya 

kecurangan. Semakin tinggi kesesuaian kompensasi yang diterima seseorang, 

maka kecil kemungkinan seseorang melakukan tindakan kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita (2017), Rahma (2017), Suarcaya 

(2017), Indriani (2018) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya hasil berbeda 

pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), Yulian (2017), Siregar (2018) 

yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Faktor kedua, efektivitas sistem pengendalian internal adalah aktivitas 

manajemen yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bertujuan untuk 

memperoleh laporan keuangan yang wajar, efektivitas dan efisiensi operasional, 

serta jaminan kepatuhan yang wajar terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Rahma, 2017). Adanya pengendalian internal yang tinggi akan 

mengurangi kesempatan yang dimiliki karyawan untuk melakukan kecurangan 
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akuntansi. Sebaliknya ketika pengendalian internal buruk dalam sebuah instansi, 

maka semakin besar pula peluang seseorang melakukan kecurangan akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita (2017), Rahma (2017), Sumbayak 

(2017), Dewi (2017), Indriani (2018), Siregar (2018) menyatakan bahwa 

efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Rizki (2017), Yuliam (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Faktor ketiga, budaya etis organisasi suatu pola tingkah laku, kepercayaan 

yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi (Pramita, 2017). 

Banyak organisasi saat ini yang merasa perlu untuk mengubah budaya pada 

instansi guna menjamin kelangsungan hidupnya atau untuk memperoleh manfaat 

yang lebih kompetitif. Budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang 

sedikitpun bagi individu untuk melakukan fraud karena budaya organisasi yang 

baik akan membentuk orang-orang di dalam organisasi memiliki sense of 

belonging (rasa ikut memiliki) dan sense of identitiy (rasa bangga sebagai bagian 

dari organisasi). 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita (2017), Indriani (2018), Siregar 

(2018) menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi (2017), Rizki (2017), Yulian (2017) yang menyatakan bahwa budaya 

etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
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Faktor keempat, perilaku tidak etis merupakan perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan 

tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Rizki, 2017). Perilau tidak 

etis juga disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan tanggung jawab 

moral perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial, yang 

pada tingkat operasional, tanggung jawab moral diwakili oleh manajemen. 

Menurut Rahma (2017) perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan 

kedudukan/posisi (abuse position), penyalahgunaan kekuasaan (abuse power), 

penyalahgunaan sumber daya organisasi (abuse resources) serta perilaku yang 

tidak berbuat apa-apa (no action). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2017), Suarcaya (2017), Yuliani 

(2018) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki 

(2017) menyatakan bahwa perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Faktor kelima, gaya kepemimpinan merupakan proses memengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya (Indirani, 2018). 

Gaya kepemimpinan dapat membentuk perilaku etis bawahannya melalui 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam oraganisasi sehingga perilaku yang 

etis dapat meminimalkan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 

bawahan. Gaya Kepemimpinan atasan yang memotivasi bawahan misalnya 
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dengan pemberian bonus, pujian, promosi, jabatan, dan pendelegasian tugas yang 

jelas dapat mengurangi kecurangan pada organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumbayak (2017) berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yulian (2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2018), Calsia (2019) menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa 

hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Dalam 

penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal terdahulu yang dilakukan oleh 

Pramita (2017) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, 

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap 

Terjadinya Fraud. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

tedahulu terletak pada penambahan variabel independen yakni perilaku tidak etis 

dan gaya kepemimpinan. Kemudian penelitian sebelumnya dilakukan di 

Perusahaan Bidang Penjualan Tunai dan Kredit Di Kecamatan Buleleng, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Kudus. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul  

  



8 

 

 

 

 

 

  

“PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, EFEKTIVITAS 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ETIS ORGANISASI, 

PERILAKU TIDAK ETIS DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP 

TERJADINYA FRAUD (STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT 

DI KABUPATEN KUDUS). 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi beberapa masalah 

agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan 

langsung pada Bank Perkreditan Rakyat se Kabupaten Kudus. 

2. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat se 

Kabupaten Kudus. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud dibatasi pada variabel 

independen yaitu kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian 

internal, budaya etis organisasi, perilaku tidak etis dan gaya kepemimpinan. 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud? 

2. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

terjadinya fraud? 

3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud? 

4. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya fraud? 
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5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap terjadinya fraud? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya 

fraud. 

2. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal 

terhadap terjadinya fraud. 

3. Untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap terjadinya 

fraud. 

4. Untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis terhadap terjadinya fraud. 

5. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap terjadinya 

fraud. 

1.5  Kegunaan penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak 

-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Kudus untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan 

untuk mencegah tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi di dalam 

perusahaan dan mengatasi kemungkinan terjadi praktik kecenderungan 

kecurangan akuntansi oleh pegawai perusahaan. 
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2. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, budaya 

etis organisasi, perilaku tidak etis dan gaya kepemimpinan terhadap 

terjadinya fraud. 

3. Bagi pembaca  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi dan 

pengetahuan tentang berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan serta wawasan bisa digunakan sebagai acuan untuk peneliti 

selanjutnya. 

  


