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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kecenderungan kecurangan akuntansi  adalah kecenderungan 

perilaku kecurangan pada keuangan, ataupun menayalahgunakan aset, atau 

peerilaku yang ilegall oleh pelanggaran kepercayaan. Kecenderungan 

kecurangan akuntansi sangat menjadi perhatian publik dan mdia di 

Indonesia dan di dunia. Dalam hal ini Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi ditemukan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), maupun di dalam pihak swasta tindakan Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi terjadi pada ketidaktepatan pada pembelanjaan 

dana (Thoyibatun, 2009:2). Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah menjadi 

korban kecurangan akuntansi. 

Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

diteemukan banyak sekali persoalan pada pengelolaan keuangan pada 

tahun 2010 yang belum di informasikan dan belum dikembalikan pada kas 

Negara sebesar Rp 69,33 miliar, tunjangan untuk profesi dan tagihan untuk 

beasiswa belum dibayar sebanyak 61,96 miliar, pembayaran perjalanan 

dinas sebesar Rp 4,7 miliar dan terdapat rekening ilegal (Oin, 2010). 

Terdapat ada dua tipe kecurangan, pertama internal dan eksternal. Menurut 

Amin Widjaja (2013) dalam Ananda (2014:11) kecurangan eksternal 

merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan pihak dari luar 
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perusahaan, seperti kecurangan wajib pajak, sedangkan kecurangan dari 

internal merupakan perilaku tidak legal yang dilakukan para karyawan, 

manager terhadap perusahaan. Kecurangan bisa mengakibatkan kerugian 

yang sangat besar bagi organisasi atau perusahaan. 

Dengan maraknya fenomena yang terjadi di Indonesia, fenomena 

kecurangan di Perguruan Tinggi pada kasus korupsi yang terjadi dan 

dilakukan oleh mantan bendahara Elianty  dan mantan Rektor Universitas 

Jambi, keduanya melakukan kecurangan korupsi Penerimaan Negara 

Bukan pajak (PNBP) untuk Program Studi Kedokteran Universitas Jambi 

pada periode 2006-2009 sebesar 25 miliar dan merugikan negara 1,5 

miliar (Shinta, 2013). Adanya kasus korupsi pembangunan instalansi 

teknologi informasi di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) 

periode 2010-2011 berjumlah kerugian yang sangat sebesar Rp 21 miliar 

melibatkan mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI)  (Muhamad, 

2014). Kasus kecurangan yang diketahui di Kejaksaan Negeri Purwokerto, 

Jawa Tengah yang menetapkan tersangka Rektor Universitas Jendral 

Soedirman (Unsoed) Purwokerto, dalam kasus korupsi penggunaan dana 

pendapatan PT ANTAM (Persero) Tbk untuk keperluan program 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam hibah seharusnya digunakan 

untuk kesejaahteraan rakyat sekitar purwokerto (Umi, 2013). 

Dalam perilaku kecurangan, ada tiga kondisi meliputi adanya  

tekanan untuk berbuat curang, adanya peluang untuk bertindak curangan 

dan adanya perilaku untuk merasionalisasikan perilaku tersebut. Oleh 
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sebab itu perilaku kecurangan akuntasi dijelaskan oleh (Cressey 1953) 

dalam Tuannakota (2013) yang mengatakan teori fraud triangle, 

kecurangan disebabkan oleh 3 kriteria yaitu tekanan (pressure), peluang 

(oppoortunity), dan rasionalisasi (razionalizatioon). Perilaku itu dilakukan 

para karyawan agar dapat melakukan kecurangan di tempat dia bekerja, 

tekanan yang sering terjadiyaitu tuntutan perekonomian dimana para 

karyawan akan bertindak curang untuk memenuhi kebutuhannya. Peluang 

merupakan sebuah tindakan di dalam perusahaan untuk melakukan 

kecurangan dan rasionalisasi merupakan perilaku perusahaan yang 

membenarkan tindakan kecurangan tersebut. 

Pada individu dalam bertindak curang terdapat berbagai macam 

motivasi. Ada beberapa teori yang ada yang menjelaskan kenapa alasan 

individu bertindak curang yaitu teori Fraud Triangle Theory yang ditulis 

oleh Cressey 1953 dalam Tuannakota (2013). Pada teori ini terdapat 3 

komponen penting yaitu peluang, tekanan dan rasionalisasi. Salah satu 

faktornya yaitu tekanan, faktor tekanan ini dapat menyebabkan karyawan 

bertindak curang. Lingkungan dimana karyawan itu bekerja dapat 

menimbulkan tekanan, faktor yang menyebabkan terjadinya tekanan 

adalah kesesuaiain kompensasai di perusahaan (Farizqa 2015). Peluang 

merupakan kondisi yang dapat membuat orang melakukan kecurangan 

sebenarnya kondisi itu bisa dikendalikan perusahaan jika memliki 

pengendalian internal yang baik (Putri, 2013). Menurut Skousen (2009) 

dalam Fatun (2013) rasionalisasi merupakan hal yang penting dalam 
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kecurangan, rasionalisasi membuat orang yang bertindak curang ingin 

mencari pembelaan dari perbuatannya.  Jadi rasionalisasi itu sendiri 

digabungkan dengan pemikiran tentang penalaran moral karyawannya. 

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui terdapat hubungan Fraud 

Triangle Theory dengan kecenderungan kecurangan yang terdapat tiga 

kriteria dari teoriii itu adalah kesempatan,tekanan,rasionalisasi. Dalam 

penelitian kali ini, komponen tekanan terdapat hubungan dengan 

kesesuaian kompensasi terhadap karyawan perusahaan dimana karyawan 

tidak mendapatkan kompensasai yang sesusai dapat menyebabkan tekanan 

para karyawan perusahaa sehingga karyawan dapat melakukan 

kecurangan. Komponen kedua adalah kesempatan, diman karyawan 

mendapatkan peluang di perusahaann maka dengan sangat mudahnya 

karyawan melakukan tindakan kecurangan tetapi hal itu bisa dicegah 

dengan adanya SPI yang baik di perusahaan. Komponen ketiga adalah 

rasionalisasi, pola pikir karyawan diamana karyawan membenarkan setiap 

tindakannya, dalam hal ini merupakan penalaran moral pegawai, jika 

moral pegawainya rendah maka pegawai akan bertindak curang karena 

menurutnya itu adalah perilaku yang normal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andi (2014) bermaksut agar dapat 

mengetahui pengaruh kompensasi dan pengendalian internal pada 

kecurangan di kota Palopo. Penelitian ini menggunakan data primer dan 

dilakukan dengan survey kelokasi di kantor bagian keuangan di 32 satuan 

kerja perangkat daerah pemerintah Kota Paolopo.  
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Maka perbedaan pada penelitian ini dari penelitian terdahulu 

adalah menggunakan responden yaitu karyawan yang bertanggung jawab 

pada bagian keuangan di universitas yang berada di Semarang. Objek 

kaliini dipilih karena dalam penerimaan dana untuk kegiatan proses belajar 

mengajar hanya mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola 

keuangan untuk universitas tersebut. Dalam proses peneriman dana 

tersebut hanya bagian keuangan yang bertugas sedangkan karyawan selain 

bagian keuangan tidak dapat mengetahui proses tersebut. Dalam hal ini 

karyawan bagian keuangan di universitas yang berada di Semarang 

tersebutlah yang bertugas dalam proses mengontrol, perencanaan, 

pencairan serta pelaporan anggaran keuangan untuk universitas. Hal ini 

dikhawatirkan dapat terjadinnya kecurangan akuntansi. 

Penelitian kali ini memperbaiki penelitian terdahulu dengan 

meningkatkan validitas eksternal berdasarkan fenomena yang terjadi 

dengan tempat dan sampel yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang 

ada judul yang di ambil adalah “Pengaruh Pengendalian internal, 

Kesesuaian Kompensasi, dan Penerapan Moral Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Universitas  

di Kota Semarang) ”. 

2. Perumusan Masalah 

2.1 Apakah kesesuaian kompesansi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)? 

2.2 Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud)  ? 
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2.3 Apakah moral berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan (fraud)? 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

3.1 Tujuan Penelitian 

3.1.1 Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud). 

3.1.2  Untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem pengendalian 

internal terhadap kecenderungan kecurangan (fraud)  

3.1.3 Untuk mengetahui pengaruh penalaran moral terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud). 

3.2 Manfaat Penelitian 

3.2.1 Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan bisa membantu universitas dalam 

mencegah kecurangan yang terjadi dalam proses keuangan 

perguruan tinggi tersebut, khususnya terkait dengan keseusaian 

kompensasi, sistem pengendalian internal dan moral reasoring 

atau penalaran moral, yang dapat dilakukan melalui seminar 

maupun training. 

3.2.2 Bagi tenaga pengajar dosen atau guru akuntansi agar dapat 

memberikan pengertian atau mengejarkan para mahasiswa 

sikap penalaran dan pemikiran yang baik supaya tidak 

melakukan tindakan kecurangan di tempat kerjanya. 

 

 


