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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya jaman yang semakin berkembang, dapat memberikan 

berbagai macam kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, selain 

memberikan kemudahan, kemajuan jaman juga memberikan masalah baru. 

Misalnya saja dalam bidang akuntansi, dengan adanya kemajuan teknologi 

banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah pencatatan hingga 

penyusunan laporan keuangan. Tetapi dibalik semua keuntungan tersebut, 

masih terdapat masalah yang tidak dapat di hindari yaitu kecurangan yang 

di lakukan oleh sumber daya manusia nya sendiri, misalnya kecurangan 

(fraud) dalam pencatatan data persediaan, penjualan, menghilangkan bukti 

suatu transaksi. (Mulia et al., 2017). Berbagai kecurangan tersebut dapat 

mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat 

diandalkan isinya baik oleh para pemegang saham maupun pihak-pihak lain 

yang menggunakan laporan keuangan.  

Menurut William (2016) tingkat korupsi suatu negara dapat 

ditunjukkan dengan adanya kecurangan akuntansi yang terjadi dalam suatu 

negara. Korupsi sendiri sering terjadi pada negara berkembang, contohnya 

saja Indonesia. Hal itu disebabkan karena negara berkembang mempunyai 

ciri-ciri lembaga formal yang lemah dan juga adanya ketidaksinambungan 

antara lembaga formal dan informal dalam pemerintahan. (Williams dan 

Martinez-Perez, 2016). 
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Berdasarkan situs Transparancy International (TI) tahun 2018 yang 

megukur indeks Korupsi di dunia, Indonesia berada pada peringkat 96 dari 

total 180 negara di dunia, dengan indeks 37 dari skala 0 – 100 

(International, 2018). Indeks korupsi yang di miliki oleh Indonesia sendiri 

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2012. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, adanya 

manipulasi pajak (kecurangan pajak), manipulasi anggaran pemerintah 

maupun daerah, money laundering, dan masih banyak lagi. Selain itu, 

adanya peningkatan korupsi di Indonesia juga di dukung oleh data dari 

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menganalisis tingkat korupsi di 

Indonesia. Pada tahun 2017 sendiri, Indonesia mengalami peningkatan 

kasus korupsi dari tahun 2016 berjumlah 482 kasus, dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 menjadi 576 kasus. Dengan jumlah kerugian 

yang dialami negara pada tahun 2017 mencapai 6,5 triliun dan nilai suap 

sebesar 211 miliar (ICW, 2017) 

Grafik 1. Korupsi di Indonesia Tahun 2016 dan 2017 
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Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi dalam lembaga swasta, 

namun juga dari lembaga pemerintahan. Hal tersebut di buktikan dengan 

data dari ICW dalam sektor yang paling banyak terjadi korupsi. Sektor 

pemerintahan sendiri menempati peringkat ke dua dengan jumlah kasus 55 

kasus, dan jumlah kerugian sebesar 255 miliar (ICW, 2017). Peringkat 

korupsi berdasarkan lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa 

pemerintahan kabupaten memiliki kasus korupsi paling banyak yaitu 222 

kasus dengan kerugian mencapai 1,17 triliun. 

Tingkat korupsi suatu negara mencerminkan adanya kecurangan 

akuntansi yang terjadi (Gaviria, 2002). Kecenderungan kecurangan 

akuntansi sendiri dapat di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti penelitian 

yang di lakukan oleh Fauwzi (2011), dimana keefektifan pengendalian 

internal, persepsi kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen 

memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan moralitas 

manajemen dan keefektifan pengendalian internal memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Sehingga ada atau tidaknya pengendalian internal dan juga level 

moralitas individu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi.  

Pada penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Mulia, Febrianto, & 

Kartika (2017) yang menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian 

internal terhadap kecurangan akuntansi dengan desain ekperimen yang di 
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lakukan pada mahasiswa S1 Universitas Andalas. Dalam penelitian tersebut 

peneliti melakukan penelitian terhadap sifat Machaivellian dengan 

menggunakan test Machiavellian. Sifat Machiavellian pertama kali di 

ungkapkan oleh Nicollo Machiavelli pada abad ke 16 dengan memiliki arti 

yang negatif dimana hal itu merupakan sifat seseorang untuk melakukan 

segala cara yang di anggapnya benar untuk mencapai tujuannya. Menurut 

Christie dan Geis (1970) dalam Purnamasari (2006) menyatakan bahwa 

individu dengan sifat Machiavellian yang tinggi cenderung memanfaatkan 

situasi untuk melakukan manipulasi dan kebohongan walaupun dalam 

jangka pendek. Walapun sifat Machiavellian merupakan ukuran etika yang 

divalidasi dengan baik, namun Mach IV tidak umum digunakan dalam 

penelitian etika akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena sifat 

Machiavellian biasanya digunakan dalam presepsi dunia bisnis (Mclean & 

Jones, 1992).  

Dalam peneltian yang dilakukan oleh Sunani (2016), menemukan 

bahwa sifat Machiavellian sebagai ciri kepribadian dasar dari responden 

tidak mempengaruhi persepsi etis mereka. Hal tersebut juga di dukung oleh 

hasil penelitian Prabowo dan Widanaputra (2018) dimana tingginya sifat 

Machiavellian tidak selalu memiliki persepsi etis yang rendah. Selain itu 

mengingat bahwa peran akuntan sendiri adalah untuk memberikan informasi 

yang dapat di andalkan, maka sifat Machiavellian yang tinggi tidak dapat 

dimiliki oleh akuntan. Menurut Kramer (2015) test Machiavellian 

digunakan untuk mengukur sesuatu yang spesifik dari moral seperti 
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kompetensi, ideologi, dan Machiavellian, sedangkan MES 

(Multidimensional Etchis Scale) dikembangkan untuk mengukur etika, dan 

perilaku seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka sifat moralitas individu 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan MES (Multidimensional 

Ethics Scale) sebagai pengukur moralitas seseorang. Dimana 

Multidimensional Ethics Scale (MES) sendiri dapat memberikan 

rasionalisasi secara spesifik alasan dan mengapa responden percaya bahwa 

suatu tindakan adalah tindakan yang etis (Muthmainah, n.d.). 

Multidimensional Ethics Scale (MES) dikembangkan oleh Eric Reidenbach 

dan Robin (1990), dimana dalam MES terdiri dari beberapa dasar pemikiran 

dalam membuat pertimbangan-pertimbangan moral.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam 

situasi terdapat elemen pengendalian dan situasi tidak terdapat elemen 

pengendalian internal? 

2. Apakah semakin tinggi moralitas individu berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi? 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara moralitas individu dan 

sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan kecenderungan kecurangan akuntansi 

dalam situasi terdapat elemen pengendalian dan situasi tidak 

terdapat elemen pengendalian internal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh level moralitas individu terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara moralitas individu dan 

sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini memberikan kontribusi praktik berupa 

saran atau masukan untuk organisasi yang memiliki tingkat 

pengendalian internal yang berbeda dalam menghadapi individu dengan 

berbagai tingkatan moral untuk menghindari adanya kecurangan 

akuntansi. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan 

perusahaan atau organisasi untuk menentukan peraturan dan kebijakan 

terhadap individu yang melakukan penyusunan laporan keuangan. 
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1.4  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan Transparency International (TI) tahun 

2018, Indonesia memiliki pencapaian skor CPI sebesar 37/100. Korupsi di Indonesia sendiri 

mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 482 tahun 2016 menjadi 576 kasus tahun 2017. 

Untuk meningkatkan validitas eksternal, peneliti mereplikasi penelitian Mulia, 

Febrianto, & Kartika (2017) dengan judul: Pengaruh Moralitas Individu dan 

Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 
 

Korupsi terjadi karena adanya kecurangan akuntansi (Gaviria, 2002). Dalam teori 

perkembangan moral Kohlberg, pada tingkat pra-konvensional individu yang 

memiliki moralitas rendah tidak akan melakukan kecurangan karena adanya peraturan 

/ sistem yang berada di masyarakat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulia, Febrianto, & Kartika (2017) yang 

meneliti tentang pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi eksperimen dilakukan dengan menggunakan 

MACH IV test / Test Machiavellian dimana tes tersebut digunakan untuk mengukur 

tingkat Machiavellian seseorang. Sifat Machiavellian sendiri merupakan sifat 

negatif seseorang untuk mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes Multidimensional Ethics 

Scale (MES) untuk mengukur tingkat moralitas seseorang.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mulia, Febrianto, & 

Kartika (2017) yang meneliti tentang pengaruh moralitas individu dan 

pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
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1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Pendahulan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 

dan manfaat penelitian, kerangka piker, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Pada bab ini akan menguraikan berbagai teori, konsep, 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis 

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi menganai obyek dan lokasi ekperimen, partisipan, 

metode pegumpulan data, definisi operasional, pengumpulan 

variabel, desain ekperimen, dan alat analisis data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil Analisis 

Bab ini berisi mengenai hasil dan analisis data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitan ini.  

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan 

keterbatasan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya.  


