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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini informasi tidak hanya bisa didapatkan dengan bertatap muka secara 

langsung, namun informasi bisa didapatkan hanya dengan pencarian melalui 

internet dengan perantaraan telepon genggam atau komputer. Dalam dunia 

akuntansi sendiri telah dikenal sistem yang memiliki basis komputer, dimana 

sistem ini dibuat untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi atau yang 

serng kita kenal dengan istilah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (Mujilan, 2012).  

SIA ialah sistem yang dianggap paling penting dalam suatu perusahaan dalah hal 

memproses, menyimpan serta mendistribusikan informasi. Kualitas data dalam 

SIA sangatlah penting, karena digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

perusahaan sehingga bila kualitasnya buruk, hal itu juga berpengaruh pada 

keputusan yang diambil. Untuk mendapatkan kualitas data yang baik serta akurat 

dalam SIA diperlukan adanya pengendalian internal yang baik pula dalam 

perusahaan (Xu, 2010). 

Pengendalian internal merupakan suatu proses didalam sebuah perusahaan 

karena meresap pada aktivitas operasi perusahaan, selain itu juga merupakan 

bagian integral dari aktivitas manajemen (B.Romney & Steinbart, 2015). Menurut 

PP No. 8 Tahun 2006, pengendalian internal merupakan proses dari adanya 

pengaruh manajemen dalam  memberikan keyakinan bagi tercapainya suatu 

organisasi yang  efektif , efisien, taat pada peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, serta andal dalam  menyajikan  laporan keuangan (2006 Peraturan 

Pemerintah Tahun, 2006) . Manajemen mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pembangungan serta melaksanakan fungsi pengendalian internal dalam seluruh 

rangkaian sistem dalam suatu perusahaan untuk menjamin bahwa kegiatan dalam 

perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. (Murtin, 2015) . 

COSO pada tahun 1992 mengeluarkan gagasan mengenai struktur dalam 

pengendalian internal perusahaan, dimana struktur tersebut terbagi ke dalam 5 

komponen. Komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian (Control 

Environment), penilaian terhadap resiko (Risk Assessment), aktivitas pengendalian 

(Control Activities) , informasi dan komunikasi (Information and Communication)  

serta pengawasan (Monitoring). Komponen – komponen tersebut kembali terbagi 

dalam 17 prinsip, dimana dalam komponen lingkungan pengendalian juga 

terdapat pula prinsip mengenai pengawasan pengendalian internal yang dilakukan 

oleh manajemen (B.Romney & Steinbart, 2015). Oleh sebab itu peran manajemen 

serta kepemimpinan yang baik sangatlah dibutuhkan  dalam perusahaan sebagai 

faktor pendukung yang penting bagi terciptanya pengendalian internal perusahaan 

yang baik pula.  

Fraud merupakan sebuah masalah yang masih menjadi fenomena hingga saat 

ini, oknum yang melakukan fraud sendiri tidak terbatas pada golongan yang 

mempunyai jabatan tinggi, namun juga mulai menyentuh golongan pegawai 

bawah (ACFE Indonesia, 2016). Pada survai yang dilakukan oleh Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2016, menyatakan bahwa 22,9% pelaku 

fraud di Indonesia adalah karyawan. Dimana, terjadinya fraud oleh karyawan 
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tersebut sebesar 30,3% disebabkan karena sikap atasan yang tidak bisa menjadi 

teladan. (ACFE Indonesia, 2016). Fraud sendiri didefinisikan sebagai penyajian 

fakta yang salah dan kesalahan tersebut bersifat material yang dilakukan oleh satu 

pihak terhadap pihak lain, tujuannya untuk membohongi dan memberikan 

pengaruh pihak lain untuk mempercayai fakta tersebut , walaupun akan 

merugikan. Jenis fraud yang disoroti dalam penelitian ini fokus kepada 

penyalahgunaan aktiva perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena 

penyalahgunaan aset merupakan fraud yang lebih mudah untuk dilakukan. Selain 

itu karyawan yang melakukan tindakan tersebut biasanya tidak menyadari bahwa 

tindakan penyalahgunaan aktiva tersebut adalah tindakan yang termasuk dalam 

golongan fraud.  Berikut merupakan kerugian yang disebabkan oleh fraud 

menurut data survai ACFE Indonesia (2016) : 

No Jumlah Kerugian Korupsi 

Penyalahgunaan 

Aktiva / 

Kekayaan 

Perusahaan 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

1 < Rp 10 Juta 5 2 0 

2 

Rp 10 Juta sampai dengan Rp 

< 50 Juta 11 6 0 

3 

Rp 50 Juta sampai dengan Rp 

< 100 Juta 18 7 0 

4 

Rp 100 Juta sampai dengan Rp 

< 500 juta 36 11 0 

5 

Rp 500 Juta sampai dengan Rp  

1 Milyar 32 7 2 

6 

Rp 1 Milyar sampai dengan 

Rp 5 Milyar 29 4 1 

7 

Rp 5 Milyar sampai dengan 

Rp 10 Milyar 16 2 0 

8 > Rp 10 Milyar 23 9 4 

Sumber : ACFE Indonesia (2016) 

Tabel 1.1 

Kerugian Akibat Fraud 
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Dengan adanya fenomena fraud tersebut maka peran dari sistem 

pengendalian internal sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan karena 

pengendalian internal mempunyai 3 fungsi penting didalam perusahaan yaitu, 

fungsi prefentif yang mengatasi atau menyingkirkan masalah yang muncul dalam 

perusahaan. Yang kedua adalah fungsi detektif yang dirancang untuk menemukan 

masalah pengendalian yang tidak dapat atau belum dicegah. Serta yang ketiga 

adalah fungsi korektif, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta 

memulihkan aktivitas dalam perusahaan dari kesalahan yang telah terjadi 

(B.Romney & Steinbart, 2015). 

Peran penting sumber daya manusia dalam suatu perusahaan tentunya sudah 

tidak diragukan lagi, bahkan merupakan kebutuhan utama yang harus dimiliki. 

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dipengaruhi salah satunya oleh kinerja 

sumber daya manusia yang ada didalamnya. Sumber daya manusia yang 

dimaksud meliputi karyawan dan pemimpin. Perusahaan yang berhasil tidak 

hanya berkat kinerja karawan yang sukses dalam menjalakan pekerjaannya, 

namun juga karena adanya arahan dan dukungan dari sang pemimpin. Pemimpin 

memiliki peranan penting untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk 

bekerja lebih baik serta  optimal. Proses memberikan pengaruh, memotivasi 

perilaku karyawan serta memperbaiki kinerja untuk mencapai tujuan dapat disebut 

dengan kepemimpinan (Tampubolon, 2007).  

Kepemimpinan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

pengendalian internal perusahaan memiliki peran yang penting. Dalam hal 

kepemimpinan sendiri, gaya atau cara pemimpin dalam menjalankan suatu 
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perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap jalannya kegiatan dalam 

perusahaan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya pun belum tentu sama, karena hal tersebut bergantung pada 

banyak hal salah satunya ialah tergantung pada diri sang pemimpin sendiri. Gaya 

kepemimpinan dalam perusahaan yang sama bahkan bisa berubah apabila 

pemimpin dalam perusahaan tersebut turut berubah. 

Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin memberikan pengaruh 

terhadap para karyawan atau bawahannya untuk berusaha lebih baik dalam 

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

gaya dari seorang pemimpin dalam menggerakkan karyawannya merupakan hal 

yang penting dalam suatu perusahaan (Heriyanti, 2007). Dengan demikian 

pengaruh pemimpin terhadap karyawan juga membawa dampak bagi lingkungan 

pekerjaan dalam perusahaan. Dampak lingkungan tersebut bisa dari segi etika 

yang berlaku dalam perusahaan sampai kepada kinerja karyawan terhadap 

pekerjaan serta tanggung jawabnya dalam suatu perusahaan. Tanggung jawab 

seorang pemimpin juga berkaitan dengan  budaya organisasi yang telah dimiliki 

oleh perusahaan yang juga berkaitan dengan etika yang berkembang dalam 

perusahaan. Seperti dikatakan oleh Ronald R Sims bahwa sebuah perusahaan 

harus membuat serta terus memelihara budaya organisasinya guna mendukung 

dan menghargai perilaku etis. (Sims, 1991) 

Budaya etis dalam perusahaan salah satunya dibentuk dengan adanya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan 

kegiatan sehari hari. Turut andilnya pemimpin dalam hal etika merupakan suatu 
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proses yang disebut sebagai pelembagaan. Seperti dikatakan Goodman dan Dean 

(1981) bahwa tindakan pelembagaan ialah perilaku yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih yang berkembang dari waktu ke waktu serta merupakan bagian dari 

rutinitas harian organisasi (Floyd, 2010) . Hal tersebut juga berlaku pada 

pelembagaan etika suatu perusahaan yang mendapat pengaruh dari adanya gaya 

kepemimpinan sang pemimpin yang kemudian berkembang dan dilakukan oleh 

para karyawan sehingga menjadi bagian dari rutinitas dalam perusahaan . 

Pelembagaan etika sendiri merupakan hal yang penting untuk sebuah perusahaan 

karena diharapkan secara efektif dapat menanggulangi semakin sering terjadinya 

perilaku tidak etis atau ilegal. (Sims, 1991).  Sementara itu, ada dua dimensi 

pelembagaan yang membangun etika itu sendiri yaitu pelembagaan eksplisit dan 

implisit (Singhapakdi & Vitell, 2007) 

Dengan adanya pelembagaan etika serta adanya gaya kepemimpinan dalam 

perusahaan tentunya juga akan berpengaruh pada iklim kerja yang ada di 

perusahaan itu sendiri. Ronald R Sims (2003) dalam bukunya “Ethics and 

corporate social responsibility: Why giants fall” menjelaskan bahwa pemimpin 

mengkomunikasikan pesan yang kuat kepada karyawannya tentang nilai-nilai 

melalui tindakannya. Melalui proses percontohan serta pembinaan, pemimpin 

memperkuat nilai-nilai itu sebagai cara untuk mendukung budaya organisasi 

(Floyd, 2010) . Pada akhirnya karyawan meniru perilaku pemimpin dan melihat 

serta menirukan perilaku yang sesuai. Oleh sebab itu , pemimpin dengan gaya 

kepemimpinannya dapat mengarah pula pada pengembangan iklim kerja yang 

etis. 
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  Robbins 2001 mengatakan bahwa tindakan pimpinan adalah faktor yang 

paling penting yang memberikan pengaruh pada perilaku etis maupun tidak etis 

dalam suatu perusahaan (Sukiman, 2002) . Iklim kerja etis dapat didefinisikan 

sebagai sistem normatif yang dirasakan oleh karyawan yang memungkinkan para 

karyawan untuk menanggapi masalah etika atau moral yang terjadi di perusahaan 

tempat mereka bekerja.(Floyd, 2010) . Dengan demikian maka iklim kerja etis 

yang terbentuk dalam perusahaan merupakan interaksi antara pimpinan dan 

karyawan. Iklim kerja etis ini sendiri juga bisa memberikan pengaruh terhadap 

kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari – harinya dalam suatu 

perusahaan. Menurut pendapat dari Forehand dan Glimer (1964) iklim kerja 

merupakan perpaduan dari karakteristik – karakteristik dalam suatu perusahaan 

yang terintegrasi secara konseptual. Karakteristik ini sendiri masuk dalam 

kepribadian suatu perusahaan guna memberikan pengaruh pada motivasi serta 

tingkah laku dari anggota dalam suatu perusahaan (Srivastav, 2006). 

Iklim kerja yang ada dalam suatu perusahaan memberikan pengaruh pada 

motivasi serta tingkah laku atau sikap karyawan dalam perusahaan, hal ini berarti 

interaksi yang dilakukan dalam perusahaan juga memberikan pengaruh pada 

karyawan terhadap sikap mereka terhadap kasus – kasus etis yang mungkin timbul 

dalam perusahaan. Salah satu kasus etis yang mungkin timbul adalah masalah 

kecurangan akuntansi (fraud). Wilopo (2006) menyatakan bahwa  beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan pada kecurangan akuntansi 

ialah ketaatan aturan akuntansi , keefektifan pengendalian intern, kesesuaian 

kompensasi , asimetri informasi, serta moralitas manajemen. Moralitas 
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manajemen termasuk salah satu faktor yang berpengaruh, seperti apa yang 

dikatakan oleh Hitt (1990) yaitu apa yang dilakukan oleh manajemen melalui 

gaya kepemimpinan ,yang berjalan beriringan dengan etika, dimana suatu etika 

lingkungan adalah hasil langsung dari kepemimpinan yang efektif, dan 

kepemimpinan yang efektif kondusif untuk etika dapat membentuk iklim etis dan 

iklim etis bisa memberikan pengaruh terhadap kecenderungan terjadinya 

kecurangan akuntansi (fraud) (Floyd, 2010) . 

Untuk itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan melalui Pelembagaan Etika, Iklim Kerja Etis serta Sikap 

Karyawan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)”. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari model yang diteliti oleh Floyd (2010), 

dimana konteks perilaku dalam penelitian Floyd (2010) adalah penyalahgunaan 

teknologi informasi. Floyd (2010) menemukan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap penyalahugunaan teknologi informasi melalui variabel 

pelembagaan etika serta iklim kerja etis. Model yang digunakan dalam penelitian 

Floyd (2010) akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku 

tidak etis dalam konteks fraud. Selain itu, responden yang akan diteliti juga 

berbeda, dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian pada karyawan 

perusahaan yang memiliki jabatan staff. Hal tersebut disebabkan bahwa variabel 

dependen yang akan diuji sendiri juga berakaitan dengan kecurangan akuntansi 

(fraud).    
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1.2.1 Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap pelembagaan etika 

eksplisit ? 

1.2.2 Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap pelembagaan etika 

implisit ? 

1.2.3 Apakah pelembagaan etika eksplisit berpengaruh terhadap iklim kerja etis ? 

1.2.4 Apakah pelembagaan etika implisit berpengaruh terhadap iklim kerja etis ? 

1.2.5 Apakah terdapat hubungan antara iklim kerja etis dan sikap karyawan 

dengan kecurangan akuntansi (fraud) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan dengan 

pelembagaan etika eksplisit  

1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan dengan 

pelembagaan etika implisit  

1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara pelembagaan etika eksplisit dengan 

iklim kerja etis  

1.3.4 Untuk mengetahui hubungan antara pelembagaan etika implisit dengan 

iklim kerja etis  
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Gaya 

Kepe-

mimpina

n 

Implisit 

Eksplisit 

Iklim 

Kerja 

Etis 

Sikap 

Karyawan 

Terhadap 

Kecurangan 

Akuntansi  

1.3.5 Untuk mengetahui hubungan antara iklim kerja etis dan sikap karyawan 

dengan kecurangan akuntansi (fraud) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menambah referensi 

mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kasus etis yang terjadi 

terutama terhadap kecurangan akuntansi (fraud) 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

bagi perusahaan, mengenai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

terjadinya kecurangan akuntansi (fraud) yang dilakukan oleh karyawan, 

sehingga bisa mencegahnya dengan mengimplementasikan gaya 

kepemimpinan yang baik. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 Pelembagaan 

      Etika 
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1.6 Sistematika Penulisan 

1.6.1 BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,kerangka pikir serta sistematika penulisan 

1.6.2 BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori serta pengembangan hipotesis. 

1.6.3 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan desain analisis 

data. 

1.6.4 BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA 

Berisi  perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian 

1.6.5 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya 

  

 

  




