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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI 

DENGAN PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING 

(Studi Empiris pada Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

 Kecurangan akuntansi sering terjadi dan semakin meningkat di beberapa negara 

dan organisasi. Tindakan tersebut membawa kerugian bagi perusahaan dan 

investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem 

pengendalian internal, tekanan, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel 

intervening.Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada karyawan 

bagian keuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 40 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis jalur (path analysis).Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara keefektifan sistem 

pengendalian internal terhadap perilaku tidak etis, terdapat pengaruh negatif 

antara tekanan terhadap perilaku tidak etis, tidak terdapat pengaruh antara 

ketaatan aturan akuntansi terhadap perilaku tidak etis, terdapat pengaruh positif 

antara keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan 

kecurangan akauntansi, tidak terdapat pengaruh antara tekanan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi, tidak terdapat pengaruh antara ketaatan 

aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat 

pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

 

Kata Kunci: efektifitas sistem pengendalian internal, tekanan, ketaatan aturan 

akuntansi, perilaku tidak etis, kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

 

Abstract 

The accounting fraud is frequentin increase in many countries and organization. 

It brings a loss to firms and investors. This study aims to analyze the effect of 

effectiveness of internal control system, pressure and compliance to accounting 

rules to accounting fraud tendencies with unethicl behavior as a intervening 

variable.Questionaires are used for collecting the data from accounting staff in 

the Muhammadiyah University of Surakarta. Total sampel used for this study are 

40 sampels. The data obtained were analyzed by using path analysis.The results 

showed that there is no effect of theeffectivenessof internal control system with 

unethical behavior, there is a negative effect of the pressure with unethical 

behavior, there is no effect of the compliance to accounting rules with unethical 

behavior, there is a positive effect of the effectivenessof internal control system 
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with accounting fraud tendencies, there is no effect of the pressure with 

accounting fraud tendencies, there is no effect of the compliance to accounting 

rules with accounting fraud tendencies, there is a positive effect of the unethical 

behavior with accounting fraud tendencies. 

 

Keywords: effectivenessof internal control system, pressure, compliance to 

accounting rules, unethical behavior, accounting fraud tendencies. 

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk 

memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditor dan pengguna 

laporan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Bagi pihak manajemen, 

laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

rencana kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang, sedangkan bagi 

investor laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting 

untuk mengambil keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga bermanfaat bagi 

manajemen untuk pelaksanaan kegiatan operasi sehari-hari. Informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan memberi dasar bagi manajemen untuk membuat 

perencanaan.Namun demikian pada kenyataannya masih terjadi tindakan 

penyimpangan pada laporan keuangan suatu instansi/lembaga, sehingga informasi 

yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat 

diandalkan. 

Menurut Karyono (2013:4-5) kecurangan akuntansi adalah kecurangan 

yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum 

(illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya 

menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain yang 

dilakukan oleh seseorang  baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang 

secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Kasus kecurangan 

yang sering terjadi didalam suatu instansi/lembaga  tidak hanya melibatkan orang-

orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga melibatkan orang-orang yang 

dibawahnya.  

Selain kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis juga dapat mempengaruhi 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan di Indonesia. Beu dan Buckley 
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(2001:57-73) menjelaskan perilaku tidak etis adalah satu sikap atau perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu di 

mana tujuan tersebut berbeda dari tujuan utama yang telah disepakati sebelumnya. 

Menurut penelitian Robinson dalam Kusumastuti (2012)  perilaku tidak etis dapat 

berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi (abuse position), penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse power), penyalahgunaan sumber daya organisasi (abuse 

resources), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action). 

Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor 

penyebab terjadinya kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah atau 

longgar dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan kecurangan 

akuntansi yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga, untuk itu suatu 

instansi atau lembaga harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif di 

mana setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan dalam instansi atau 

lembaga tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat. Dengan adanya 

pengendalian internal yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-

tindakan penyimpangan yang dapat merugikan instansi/lembaga. 

Selain keefektifan sistem pengendalian internal, tekanan(pressure)juga 

mempengaruhi tindak kecurangan akuntansi. Dalam Statement of Auditing 

Standard (SAS) No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada 

tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas 

keuangan (financial stability), tekanan eksternal (external pressure), kebutuhan 

pribadi (personal financial need), dan target keuangan (financial targets). 

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, ketaatan aturan 

akuntansi juga dapat mempengaruhi tindak kecurangan akuntansi.Dalam PP RI 

Nomor 24/2005 menyebutkan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan 

akuntansi adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan ketaatan aturan 

akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset 

organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan 

beserta semua bukti pendukungnya dengan aturan yang ditentukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Shintadevi (2015) dengan mengganti variabel kesesuaian kompensasi dengan 

variabel tekanan. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh keefektifan 

sistem pengendalian internal, tekanan, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel 

intervening. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

PopulasidalampenelitianiniadalahkaryawanUniversitasMuhammadiyah 

Surakarta.Penelitian ini mengambil sampel karyawan yang berwewenang sebagai 

pengguna anggaran, penyelenggara akuntansi, pembuat laporan akuntabilitas di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah judgement sampling atau pemilihan sampel berdasarkan 

pertimbangan. 

2.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dari hasil survey kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah skor dari masing-masing indikator variabel yang 

diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada karyawan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.3 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

a. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

Variabel kecenderungan kecurangan akuntansi diukur dengan menggunakan 10 

item pertanyaan yang diadaptasi dari Shintadevi (2015). 

b. Perilaku Tidak Etis 

Variabel perilaku tidak etis diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan yang 

diadaptasi dari Shintadevi (2015). 

c. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

Variabel keefektifan sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan 10 

item pertanyaan yang diadaptasi dari Shintadevi (2015). 
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d. Tekanan 

Variabel tekanandiukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi 

dari Irphani (2017). 

e. Ketaatan Aturan Akuntansi 

Variabel ketaatan aturan akuntansi diukur dengan menggunakan 10 item 

pertanyaan yang diadaptasi dari Shintadevi (2015). 

2.4 Metode Analisis Data 

Untuk menguji pengaruh variabel interveningdigunakan metode analisis jalur 

(path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda. yang digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel 

(model casual) yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 

2011:249). Persamaan model regresi dalam penelitian ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

PTE  = α + β1SPI + β2TKN + β3KAA + e 

KKA = α + β1PTE + β2SPI + β3TKN + β4KAA + e 

Keterangan: 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

KKA = Kecenderungan kecurangan akuntansi 

SPI = Keefektifan sistem pengendalian internal 

TKN = Tekanan 

KAA = Ketaatan aturan akuntansi 

PTE = Perilaku tidak etis 

e  = Error term 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Kualitas Data 

3.1.1 Uji Validitas 
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Alat uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau 

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas kuesioner 

dengan menggunakan program SPSS 20.0 menujukkan hasil seluruh variabel 

dalam penelitian VALID. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 

maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebuthandal atau reliabel 

(Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20.0 

didapatkan hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel adalah RELIABEL. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas menggunakan kolmogorov smirnov 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 

persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang 

normal, sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas 

seperti terlihat pada tabel I. 

Tabel I. HASIL UJI NORMALITAS 

Variabel 
Kolmogorov-

smirnov 
p-value Keterangan 

Model 1 

Unstandarized Residual 

 

.539 

 

.934 

 

Normal 

Model 2 

Unstandarized Residual 

 

.456 

 

.986 

 

Normal 

Sumber data primer yang diolah, 2017 
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3.2.2 Uji Multikolinieritas 

Dalam pengujian multikolinearitas tidak terjadi adanya multikolinearitas, 

karena nilai VIF semua variabel kurang dari 10, sedangkan Tolerance Value di 

atas 0,10. 

3.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Diketahui bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, sistem 

pengendalian intern, sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, perilaku tidak 

etis, keefektifan sistem pengendalian internal, tekanan dan ketaatan aturan 

akuntansi bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3.3 Uji Hipotesis 

3.3.1 Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) dilakukan 

untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Tabel II. PERSAMAAN 1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 22.148 8.383  2.642 .012 

SPl .672 .276 .503 2.434 .019 

TKN -.231 .136 -.241 -1.693 .098 

KAA -.034 .270 -.026 -.127 .900 

a. Dependent Variable: PTE 

PTE=  22.148 + 0,672SPI – 0,231TKN – 0,034KAA + e 
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Tabel III. PERSAMAAN 2  

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

 

(Constant) 3.611 8.593  .426 .672 

SPI .851 .280 .568 3.043 .004 

TKN -.132 .134 -.123 -.989 .329 

KAA -.291 .255 -.194 -1.141 .261 

PTE .417 .148 .371 2.814 .008 

a. Dependent Variable: KKA 

KKA= 3,611 + 0,851SPI– 0,132TKN– 0,291KAA + 0,417PTE + e 

3.3.2 Analisis Jalur (path analysis) 

Model yang baik dalam analisis jalur adalah besarnya nilai pengaruh tidak 

langsungnya suatu variabel. Jika nilai koefisien beta dari pengaruh langsung > 

koefisien beta pengaruh tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

intervening tidak memediasi variabel independen terhadap variabel dependen, 

sebaliknya jika nilai koefisien beta dari pengaruh tidak langsung > koefisien 

betapengaruh langsung, maka dapat dikatakan bahwa variabel intervening 

memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan variabel 

independen terhadap dependen melalui variabel intervening dapat dilihat pada 

tabel IV. 

Tabel IV. PERHITUNGAN VARIABEL INTERVENING 

Variabel 
Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Keterangan 

SPI 0,568 0,186 Tidak memediasi 

TKN -0,123 -0,089 Memediasi 

KAA -0,194 -0,009 Memediasi 

Sumber data primer yang diolah, 2017 



 

9 
 

3.4 Pembahasan 

3.4.1  Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

perilaku tidak etis. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keefektifan sistem 

pengendalian internal berpengaruh terhadap perilaku tidak etis yang ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 5%, sehingga H1 

diterima.Artinya keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku tidak etis. 

3.4.2  Tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh 

terhadap perilaku tidak etis yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,019 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 ditolak. Artinya tekanan tidak berpengaruh  

terhadap perilaku tidak etis.  

3.4.3 Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap perilaku 

tidak etis. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi 

tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 5%, sehingga H3 ditolak. Artinya 

ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh  terhadap perilaku tidak etis. 

3.4.4 Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keefektifan sistem 

pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 5%, 

sehingga H4 diterima. Artinya keefektifan sistem pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3.4.5 Tekanan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 5%, sehingga H5 ditolak. Artinya 

tekanan tidak berpengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3.4.6 Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi 

tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 5%, sehingga 

H6 ditolak. Artinya tekanan tidak berpengaruh  terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

3.4.7 Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keefektifan sistem 

pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi 

yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 5%, 

sehingga H7 diterima. Artinya keefektifan sistem pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3.4.8 Perilaku tidak etis merupakan variabel intervening antara tekanan 

dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku tidak etis 

memediasi tekanan dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien pengaruh langsung 

variabel tekanan sebesar -0,123 < -0,089 pengaruh tidak langsungnya dan nilai 

koefisien pengaruh langsung variabel ketaatan aturan akuntansi sebesar -0,194 < 

-0,009 pengaruh tidak langsungnya. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
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1. Terdapat pengaruh positif antara keefektifan sistem pengendalian internal 

terhadap perilaku tidak etis. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara tekanan dengan perilaku tidak etis. 

3. Tidak terdapat pengaruh antara ketaatan aturan akuntansi dengan perilaku 

tidak etis. 

4. Terdapat pengaruh positif antara keefektifan sistem pengendalian internal 

dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. 

5. Tidak terdapat pengaruh antara tekanan dengan kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

6. Tidak terdapat pengaruh antara ketaatan aturan akuntansi dengan 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

7. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

8. Variabel perilaku tidak etis merupakan variabel intervening antara variabel 

tekanan dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecenderungan 

kecurangan akuntansi.  

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian  yang  dilakukan  ini  memiliki  keterbatasan, sehingga perlu 

diperhatikan bagi peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun keterbatasan penelitian 

yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil jika dibandingkan 

dengan jumlah seluruh pegawai Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

sehingga belum memberikan gambaran hasil yang maksimal. 

2. Responden penelitian merespon pernyataan-pernyataan yang terdapat pada 

kuesioner dengan memberikan penilaian terhadap diri sendiri yang 

kemungkinan jawaban responden tidak menunjukkan keadaan yang 

sesungguhnya sehingga memungkinkan data yang dihasilkan bias. 

3. Penelitian ini terbatas pada variabel yang dipergunakan yaitu hanya keefektifan 

sistem pengendalian internal, tekanan, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku 

tidak etis, sehingga faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan akuntansi tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang 

akan digunakan, sehingga akan mendapatkan hasil yang signifikan dan lebih 

mendekati kondisi yang sebenarnya. 

2. Untuk menghindari terjadinya data yang bias karena responden penelitian 

yang memberikan penilaian terhadap diri sendiri, peneliti selanjutnya 

diharapkan memberikan kuesioner kepada Pimpinan/antar karyawan untuk 

melakukan penilaian terhadap bawahan/karyawan lain dan bukan menilai 

dirinya sendiri. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang 

berhubungan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga akan 

mendapatkan hasil yang lebih banyak dan luas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi seperti asimetris 

informasi, kepuasan kerja, dan moralitas manajemen. 
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