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ABSTRAK 

 

Agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal 
(pemegang saham). Motivasi yang tidak sama antara manajemen dan pemegang 
saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang 
saham, antara lain cenderung melakukan kecurangan akuntansi dalam pelaporan 
keuangan. Selain kurangnya pengawasan dan pengendalian internal, kecenderungan 
kecurangan akuntansi juga disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan 
tanggung jawab moral perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi 
penanggung jawab penyusunan laporan keuangan pada PT TELKOM dan PDAM 
untuk mengetahui kecenderungan kecurangan akuntansi serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu 
keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, 
asimetri informasi, moralitas manajemen. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei yang menggunakan data primer 
melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan yang 
bekerja di PT.TELKOM dan PDAM Pati. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala 
bagian, supervisor, staff bagian akuntansi dan keuangan yang bekerja di 
PT.TELKOM dan PDAM Pati. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode purposive sampling (dengan kriteria tertentu). Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik dianalisis data menggunakan uji 
validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji 
koefisien determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keefektifan pengendalian internal 
berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. (2) Kesesuaian 
kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. (3) 
Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi. (4) Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi. (5) Moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas 
manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
Sedangkan  kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi tidak berpengaruh 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

 

Kata kunci:  Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Keefektifan Pengendalian 

Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, 

Asimetri Informasi, Moralitas Manajemen  
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk 

di Indonesia. Di USA kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas 

(Sobel, 1977: 1). Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA kecurangan 

akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh 

industri. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah 

menurunnya akuntabilitas manajemen (Pritchard, 1999) membuat para 

pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap 

manajemen.Umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. 

Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah 

memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Tindakan ini 

merupakan bentuk kecurangan akuntansi.   

2. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu 

keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan 

akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk 

menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan 
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dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah 

problem yang muncul bila a) keinginan atau tujuan dari principal dan agen 

bertentangan, dan b) bila principal merasa kesulitan untuk menelusuri apa 

yang sebenarnya dilakukan oleh agen.  

2. Kecurangan Akuntansi 

IAI (2001) menjelaskan 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, (2) Salah saji yang 

timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut 

dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva 

entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

3. Keefektifan Pengendalian Internal 

Menurut Mulayadi dan Pura diredja (1998), Sistem pengendalian 

internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi.. 

4. Kesesuaian Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi 

kepada karyawan, yang dapat bersifat financial maupun non financial pada 

periode yang tetap..  

5. Ketaatan Pada Aturan Akuntansi 
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Aturan menurut kamus bahasa Indonesia merupakan suatu cara 

(ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.  

6. Asimetri Informasi 

Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan 

informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan 

pihak yang membutuhkan informasi (Scott, 2003:7-8). 

7. Moralitas Manajemen 

Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk 

melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai 

(Baron, 2006).  

8. Peneletian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari dan Wilopo (2002) yang 

meneliti pengaruh pengendalian internal dan perilaku tidak etis terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi.  

Penelitian lain yang telah dilakukan yaitu penelitian dari Wilopo (2006) 

yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi.  

Penelitian yang dilakukan Siti Thoyibatun (2008) yang meneliti 

pengaruh keefektifan pengendalian internal dan sistem kompensasi terhadap 

perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.  

C. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 
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 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang dikumpulkan melalui pengiriman kuisioner pada responden.  

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi Penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja di PT. 

TELKOM dan PDAM Pati. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel dari penelitian ini yaitu kepala bagian, supervisor, staff bagian 

akuntansi dan keuangan. 

c. Teknik Sampling 

menurut Sugiyono (2010:218). Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Karyawan bagian akuntansi dan keuangan  

2. Karyawan bagian akuntansi dan keuangan yang telah bekerja minimal 

2 tahun. 

3. Karyawan bagian akuntansi dan keuangan yang bersedia menjadi 

responden. 

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

b. Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) 

i. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan 

kecurangan akuntansi terdiri dari lima item pertanyaan yang 



8 
 

dikembangkan oleh Wilopo (2006) dari SPAP, seksi 316 IAI, 2001. 

Skala Likert 1 – 5 digunakan untuk mengukur respons dari responden.  

c. Variabel Independen ( Variabel Bebas ) 

1. Keefektifan Pengendalian Internal 

Keefektifan pengendalian internal diukur dengan lima item 

pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dari Mulyadi (2002) 

dengan skala Likert 1 – 5.  

2. Kesesuaian Kompensasi 

Respons dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5. Setiap 

instrumen pertanyaan mewakili sebuah indikator yang digunakan untuk 

mengukur kesesuaian kompensasi.  

3. Ketaatan Pada Aturan Akuntansi 

Ketaatan akuntansi diukur dengan delapan item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh penelti dari IAI (1998) dalam Wilopo (2006) 

mengenai kode etik akuntan dengan skala Likert 1 – 5.  

4. Asimetri Informasi 

Asimetri informasi diukur dengan enam item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh peneliti dari Dunk (1993) dalam Wilopo (2006) 

dengan skala Likert 1 – 5. 

5. Moralitas Manajemen 

Moralitas manajemen diukur dengan enam item pertanyaan yang 

mengukur setiap tahapan moralitas manajemen melalui kasus etika 

akuntansi.  
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D. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2006), statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum dan minimum. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

i. Uji Validitas  

Ghozali (2006) mendefinisikan uji validitas sebagai alat untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

ii. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  

3. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square 

(OLS). Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis.  

i. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data memiliki sebaran yang normal. 

ii.  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.  

iii. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.. 

4. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 

dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari 

observasi (tidak terkontrol).  

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

Y      =  a +b1 X1 + b2  X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

KKA =  a + b1 KPI + b2 KK + b3 KAA + b4 AI + b5 MM + e  

5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t) 

Menurut Ghozali (2009), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen.  

6. Uji signifikansi Simultan (Uji statistik F) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan digunakan uji f.  

7. Koefisien Determinasi ( R
2
 ) 

Koefisien determinasi ( R
2
 ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

i. Pengujian Kualitas Data  

1. Uji Validitas 
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Dari hasil uji validitas seperti yang disajikan pada tabel IV.7 

menunjukkan bahwa semua item pernyataan valid karena nilai rproduct 

moment diterima pada taraf signifikansi 5% atau lebih besar rtabel (0,284), 

jadi semua item pertanyaan berkorelasi dengan skor skor totalnya.  

2. Uji Reliabilitas 

Sesuai dengan pendapat Ghozali (2001) bahwa pernyataan dinyatakan 

reliabel (handal) jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Hasil 

perhitungan di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian 

ini reliabel. 

ii. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui 

bahwa p-value dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar dari  

(0,915>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki 

distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

yang memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas 

memiliki nilai VIF kurang dari 10 (<10).  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai t berada tidak signifikan pada taraf 

signifikansi 5%.  
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iii. Pengujian Hipotesis  

1. Analisis Regresi Berganda 

Model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun adalah 

sebagai berikut:  

KKA = 50,779 - 0,291 KPI - 0,097 KK - 0,133 KAA - 0,149 AI - 

0,249 MM - e  

iv. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan 

bahwa sekitar 89,2% variasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Sedangkan 10,8% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

v. Uji F 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai F sebesar 78,369, 

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan def= (6;41) adalah sebesar 

2,34. Dikarenakan Fhitung lebih besar dari Ftabel (78,369 > 2,34) dengan nilai p-

value sebesar 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%.  

vi. Uji t (Uji Hipotesis) 

Variabel keefektifan pengendalian internal memiliki nilai t = -3,203. 

Nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu (3,203 > 2,021) dengan nilai p-value 

sebesar 0,003 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). H1 dinyatakan 

diterima.  

Variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai t = -0,978. Nilai t hitung 

lebih kecil dari ttabel yaitu (0,978 < 2,021) dengan nilai p-value sebesar 0,334 

ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). H2 dinyatakan ditolak.  



13 
 

Variabel ketaatan aturan akuntansi memiliki nilai t = -2,184. Nilai 

thitung lebih besar dari ttabel yaitu (2,184 > 2,021) dengan nilai p-value sebesar 

0,035 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). H3 dinyatakan diterima.  

Variabel asimetri informasi memiliki nilai t = -1,955. Nilai thitung lebih 

kecil dari ttabel yaitu (1,955 < 2,021) dengan nilai p-value sebesar 0,057 

ditolak pada taraf signifikansi 5% (p > 0,05). H4 dinyatakan ditolak.  

Variabel moralitas manajemen memiliki nilai t = -2,231. Nilai thitung 

lebih besar dari ttabel yaitu (2,231 > 2,021) dengan nilai p-value sebesar 0,031 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p< 0,05). H5 dinyatakan diterima.  

F. Kesimpulan Dan Saran 

1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil uji hipotesis memperoleh 

nilai t = -3,203 terbukti signifikan dengan nilai p < 0,05 dan H1 

diterima.  

2. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hasil uji hipotesis memperoleh nilai t sebesar -

0,978 tidak signifikan dengan nilai p > 0,05 dan H2 ditolak.  

3. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hasil uji hipotesis memperoleh nilai t = -2,184 

terbukti signifikan dengan nilai p < 0,05 dan H3 diterima.  
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4. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hasil uji hipotesis memperoleh nilai t sebesar -

1,955 tidak signifikan dengan nilai p > 0,05 dan H4 ditolak.  

5. Moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hasil uji hipotesis memperoleh nilai t = -2,231 

terbukti signifikan dengan nilai p < 0,05 dan H5 diterima.  

2. Saran  

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya daerah penelitian lebih diperluas 

lagi, yaitu tidak terbatas di Kabupaten Pati saja tetapi lebih luas lagi 

pada tingkatan propinsi, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.  

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya instrumen dan analisis data lebih 

diperdalam dan dikembangkan lagi sehingga kemampuan mengukur 

dari instrumen dan analisis data lebih baik dan mendalam.  

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya menambah variabel lain di luar 

keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan 

aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen karena 

pada dasarnya masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan akuntansi, seperti motivasi, dukungan 

manajemen, kualitas sistem informasi, dan lain-lain. 
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