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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Media massa hampir setiap hari menayangkan berita tentang kasus 

kecurangan (fraud) akuntansi yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, seakan 

kecurangan sudah menjadi budaya yang semakin sulit untuk dihilangkan. (Gaviria, 

2001) menyebutkan bahwa kecurangan akuntansi dapat ditunjukan dari tingkat 

korupsi suatu negara, besarnya suatu tingkat korupsi pada suatu negara 

mengindikasikan bahwa penjualan, investasi, dan pertumbuhan lapangan kerja pada 

suatu negara tersebut bertumbuh dengan cara yang tidak sehat. Sedangkan Dalam 

beberapa dasawarsa terakhir, korupsi menjadi permasalahan terbesar pada negara-

negara berkembang khususnya di Indonesia, terutama pada era Jokowi. (Risnawati, 

2019) berpendapat bahwa pemerintahan era Jokowi-Jk tidak memiliki perhatian 

khusus terhadap agenda pemberantasan korupsi, sedangkan selama masa kampanye 

pilpres tahun 2014 Jokowi-Jk menjanjikan bahwa nantinya jika Jokowi-Jk terpilih, 

mereka akan melakukan pemberantasan korupsi secara masif dan menyeluruh, serta 

memperkuat posisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri dan lembaga-

lembaga lainnya yang memiliki peran besar terhadap pemberantasan korupsi, namun 

dalam kenyataannya pemerintahan Jokowi-Jk hanya berfokus dengan menciptakan 

iklim investasi yang sehat, sedangkan program pemberantasan korupsi pada sektor 

yang lain tidak diprioritaskan. Kasus awal dari kinerja pemberantasan korupsi era 

Jokowi-Jk hanya sebatas janji saja, berawal dari terpilihnya salah satu orang yang 
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terindikasi skandal korupsi dan telah mendapat raport merah dari KPK terpilih 

menjadi calon tunggal Kapolri, setelah itu berlanjut dengan adanya kasus konflik 

KPK vs Polri, lalu berlanjut kasus kriminalisasi komisioner KPK, dan kasus-kasus 

yang lainnya., pendapat-pendapat tersebut dapat dibuktikan melalui data yang 

ditampilkan pada website transparency international (www.transparency.org) dimana 

skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dari tahun 2015-2019 berturut 

turut adalah 36, 37, 37, 38 dan 40 dari 100. 

 

Gambar 1 Indonesian’s Score Over Time 

 

Data tersebut menunjukan bahwa skor CPI Indonesia mengalami pergerakan 

yang cukup lamban, dari pergerakan yang cukup lamban tersebut menandakan 

Indonesia dalam pemerintahan era Jokowi-Jk masih berada pada posisi darurat 

korupsi. 

http://www.transparency.org/
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dewi (2017) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada 

Kecurangan Akuntansi”, penelitian tersebut membahas mengenai perbedaan 

kecenderungan dalam melakukan kecurangan akuntansi antar individu yang memiliki 

level penalaran moral yang tinggi dan sebaliknya, selain itu penelitian tersebut juga 

membahas perbedaan kecenderungan dalam kecurangan akuntansi antar individu 

yang terdapat pengendalian internal dan tidak.  

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa adanya perbedaan 

kecenderungan individu dalam melakukan sebuah kecurangan akuntansi antar 

individu yang memiliki level moral tinggi maupun rendah, selain itu penelitian 

tersebut menghasilkan pernyataan bahwa terdapat sebuah perbedaan kecenderungan 

individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki 

elemen pengendalian internal maupun yang tidak memiliki. Penelitian tersebut juga 

berpendapat bahwa elemen pengendalian internal mampu menjadi salah satu alat 

yang berfungsi untuk menghindari sikap kecenderungan kecurangan akuntansi 

Selain itu, penelitian tersebut berpendapat bahwa masih ada faktor-faktor lain 

dalam kecurangan akuntansi, serta pada penelitian tersebut memberi rekomendasi 

untuk peneliti selanjutnya menggunakan faktor-faktor yang terkait demografis 

partisipan seperti gender, pengalaman, usia, pendidikan, dan posisi di organisasi.  

Dari pendapat dan rekomendasi penelitian sebelumnya tersebut, peneliti 

melakukan pengembangan pada penelitian ini dengan memasukan faktor-faktor 
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demografis partisipan yang direkomendasikan pada penelitian Dewi (2017) seperti 

Pendidikan Etika Bisnis (sebagai faktor pendidikan), Perilaku kecurangan akademik 

(sebagai faktor pengalaman), dan gender. Faktor demografis partisipan tersebut 

merupakan faktor yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian 

sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai faktor-

faktor internal pada kecurangan akuntansi, sedangkan penelitian ini menggunakan 

faktor demografis partisipan atau dalam arti lain diartikan sebagai faktor eksternal 

pada kecurangan akuntansi. 

Pendidikan saat ini menjadi pemegang peranan terpenting dalam mencegah 

kecurangan, karena Pendidikan memberikan pengetahuan dalam banyak hal sehingga 

dapat terbentuk suatu sudut pandang mana yang benar dan salah, selain itu 

pendidikan merupakan suatu proses pengembangan diri dari nol hingga terciptanya 

individu yang cerdas, berkualitas dan terhindar dari kebodohan. Khususnya 

Pendidikan Etika Bisnis. Velasquez (2006) dalam penelitian Malau (2009) 

menyatakan bahwa Etika Bisnis dapat didefinisikan sebagai studi yang dikhususkan 

mengenai moral yang benar dan salah, studi ini berkonsentrasi pada standar moral 

sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Sehingga dari 

situ diharapkan setiap individu yang mempelajari mengenai Pendidikan Etika Bisnis 

dapat membedakan kinerja bisnis menjadi lebih menarik, etis dan logis selain itu 

pendidikan etika bisnis tersebut dapat membangun bisnis yang berkarakter dan 

memiliki integritas yang tinggi, dimana nantinya individu yang mempelajari 
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pendidikan etika bisnis mampu menerapkan dan berperilaku sesuai dengan kode etik 

yang berlaku. Sehingga mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada 

seperti kecurangan akuntansi. Dari pendapat tersebut faktor Pendidikan Etika Bisnis 

dimasukan untuk diuji dalam penelitian ini, guna untuk mengetahui apakah 

Pendidikan Etika Bisnis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

Selain itu, faktor pengalaman seperti perilaku kecurangan akademik yang 

termasuk kedalam salah satu perilaku tidak etis juga bisa berpengaruh terhadap 

kecurangan akuntansi, menurut  Harding et al. (2004) dalam penelitian Artani & 

Wetra (2017) menyatakan bahwa perilaku tidak etis di lingkungan kerja seperti 

kecurangan sangat berkaitan dengan tingkat kecurangan akademik di masa mudanya. 

Sierra & Hyman (2008) dalam penelitian Purnamasari & Irianto (2017) juga 

menyatakan bahwa pelajar yang selalu melakukan kecurangan akan cenderung 

terlibat dalam situasi serupa ketika menemui kesempatan di dunia kerja nantinya. 

Sehingga dari pendapat tersebut kecurangan akademik dinilai akan memberikan 

dampak yang negatif terhadap pelakunya, mahasiswa yang sudah terbiasa melakukan 

kecurangan akademik tidak menutup kemungkinan kebiasaan tersebut terbawa 

sampai dunia kerja, sehingga faktor perilaku kecurangan akademik dimasukan 

kedalam penelitian ini untuk menguji apakah faktor tersebut memiliki pengaruh 

terhadap kecurangan akuntansi. 

Gender merupakan salah satu faktor terakhir yang dimasukan kedalam 

penelitian ini, karena faktor gender sebelumnya pernah diteliti oleh Merawati & 
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Mahaputra (2017) dan beberapa peneliti lain dengan hasil penelitian bahwa faktor 

gender menjadi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, peneliti ingin meneliti 

Kembali faktor tersebut karena mengacu pada pendapat Ni Luh Arjani (2020) pada 

makalah “kesetaraan dan keadilan gender (kkg) dan tatangan global” menunjukan 

bahwa pada masa kini kesetaraan gender sudah dijunjung tinggi sehingga perbedaan 

perspektif mengenai tuntutan gender perlahan lahan sudah mulai menghilang, 

sehingga dari pernyataan tersebut peneliti ingin menguji Kembali apakah perbedaan 

gender masih menjadi salah satu pengaruh dalam kecurangan akuntansi. 

Penelitian ini nantinya dilakukan dengan menggunakan studi eksperimen pada 

mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata Semarang, dengan metode ekperimen 

semu (Quasi Eksperiment), dimana responden akan diposisikan menjadi salah satu 

karyawan atau pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan dan nantinya responden 

diminta untuk mengisi kuisioner untuk mendapatkan hasil penelitian, alasan 

digunakannya studi eksperimen pada penelitian ini adalah mengacu pada pendapat 

Sukardi (2013: 179-180) dalam Nuraina et al. (2018) yang berpendapat bahwa studi 

eksperimen merupakan sebuah metode penelitian yang paling produktif dibanding 

yang lain, karena jika studi eksperimen tersebut dilakukan dengan baik dan tepat 

maka eksperimen tersebut dapat menjawab hipotesis utamanya yang berkaitan 

dengan hubungan sebab-akibat, selain itu untuk meningkatkan validitas dari 

responden yang diposisikan menjadi karyawan dari suatu perusahaan, nantinya akan 

dilakukan pilot test terlebih dahulu terhadap beberapa mahasiswa untuk mengetahui 
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apakah kasus tersebut nantinya dapat dipahami oleh responden atau partisipan. 

Penelitian menggunakan studi eksperimen dengan responden mahasiswa yang 

diposisikan sebagai karyawan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti seperti (Prabowo & Priantinah, 2018), (Lahaya, 2019), dan (Putri & Sari, 

2019) 

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan, judul dari penelitian 

ini adalah “Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis, Perilaku Kecurangan Akademik, 

dan Gender terhadap  Kecurangan Akuntansi” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pendidikan Etika Bisnis memiliki pengaruh terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi? 

2. Apakah Perilaku Kecurangan Akademik memiliki pengaruh terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi? 

3. Apakah Gender memiliki pengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 



8 
 

1. Untuk menguji pengaruh Pendidikan Etika Bisnis terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi  

2. Untuk menguji pengaruh Kecurangan Akademik terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi  

3. Untuk menguji pengaruh Gender terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi  

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menambah wawasan atau edukasi mengenai ilmu Akuntansi pada bidang 

Akuntansi Audit mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan 

akuntansi dan cara meminimalisir terjadinya suatu fraud itu sendiri  

2. Memberi bukti empiris apakah Pendidikan Etika Bisnis, perilaku kecurangan 

akademik, dan gender memiliki pengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi  

3. Memberi suatu referensi terhadap pihak lain untuk memperbaiki atau 

melanjutkan penelitian ini di lain hari atau di masa yang akan datang 
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1.5.  Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 2 kerangka Pikir 

 Kecurangan akuntansi merupakan sebuah keinginan dalam melakukan sesuatu 

untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur, oleh sebab itu untuk 

mengetahui kecenderungan kecurangan akuntansi diperlukan beberapa indikator-

indikator yang dianggap berpengaruh, sehingga dari indikator-indikator tersebut 

dapat diketahui apakah faktor tersebut merupakan suatu penyebab kecenderungan 

kecurangan atau tidak sehingga Tindakan-Tindakan penyebab kecurangan 

tersebut dapat dicegah 

 Pendidikan Etika Bisnis, merupakan salah satu indikator mencegah terjadinya 

kecurangan, dengan telah mengambilnya Pendidikan Etika Bisnis diharapkan 

individu bisa memahami mengenai etika-etika dalam berbisnis sehingga bisa 

menciptakan good governance dalam berbisnis dan mencegah kecenderungan 

untuk melakukan kecurangan Akuntansi, sehingga dapat terlihat dalam Gambar 

Kecenderungan 
Kecurangan 
Akuntansi

Pendidikan Etika 
Bisnis

Perilaku 
Kecurangan 
Akademik

Gender

H1(-) 

H2(+) 

H3(+) 
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1.2 dimana pendidikan etika bisnis memiliki pengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi 

 Perilaku Kecurangan Akademik, merupakan salah satu indikator terjadinya 

kecurangan karena dengan seseorang telah melakukan kecurangan baik itu dalam 

kecurangan bidang akademik, maka tidak menutup kemungkinan nantinya di 

dalam dunia kerja timbul keinginan untuk melakukan kecurangan yang sama 

dengan tingkat kecurangan yang lebih besar seperti kecurangan akuntansi, 

sehingga dari Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa perilaku kecurangan akademik 

memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

 Gender, merupakan salah satu indikator terjadinya kecurangan karena 

menurut  Beutell & Brenner (1986) dalam penelitian Basri (2014)  menyebutkan 

bahwa dari perbedaan sosialisasi yang beragam mengenai laki-laki dan 

perempuan dimana khususnya kaum laki-laki dituntut lebih, sehingga laki-laki 

dinilai lebih mementingkan uang, maka dapat diambil kesimpulan gender 

memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sesuai 

yang tertera pada Gambar 1.2   

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 
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BAB I berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan 

masalah penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka pikir 

penelitian, dan sistematika penulisan penelitian 

 BAB II LANDASAN TEORI 

BAB II berisi tentang tinjauan Pustaka dimana didalamnya terdapat landasan 

teori hingga pengembangan hipotesis penelitian 

 BAB III METODE PENELITIAN 

BAB III berisi tentang bagaimana metode penelitian ini dilakukan, seperti 

populasi dan sampel, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional serta metode Analisis data 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV berisi tentang analisis-analisis perhitungan guna menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini  

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran bagi penelitian 

selanjutnya 
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