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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Tindak kejahatan dan pelanggaran pasti menyebabkan suatu kerugian yang 

bersifat material atau signifikan dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam 

bidang akuntansi pun terjadi kejahatan dan pelanggaran (tindak pidana) yang oleh 

para akuntan dikenal sebagai kecurangan (fraud). Beberapa tindak pidana yang 

berhubungan dengan bidang akuntansi, antara lain adalah pemerasan dan 

pengancaman, penggelapan, seta menghancurkan atau merusakkan benda. 

Kecenderungan  kecurangan  akuntansi  telahmenarik  banyak  perhatian 

media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. 

Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak  yang dirugikan tersebut dan 

memberikan   keuntungan   bagi   pelaku   kecurangan   (Alison,   2006   dalam 

Rahmawati, 2012). 

Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh Udayani dan Sari 

(2017) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan 

kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara 

sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi 

pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak 

semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau 

penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan
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keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

 
Indonesia. 

 
Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi 

tidak  dapat  dihindarkan.  Perusahaan  akan  menderita kerugian  yang signifikan 

karena hal tersebut. Kecurangan akuntansi biasanya dipicu oleh perusahaan yang 

ingin agar laporan keuangannya terlihat baik.Selain itu, perusahaan juga ingin 

mengurangi persepsi di mata para calon investor bahwa perusahaannya beresiko. 

Saham perusahaan mungkin akan dinilai lebih tinggi jika investor menilai bahwa 

perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko yang rendah, karena mereka tidak 

akan khawatir perusahaan akan bangkrut. 

Terkhusus untuk di Indonesia, kecurangan dalam bidang akuntansi 

yangpaling sering terjadi ialah kejahatan kerah putih (white-collar crime) atau 

yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  korupsi.  Kejahatan  ini  dilakukan  oleh 

seseorang yang memiliki kedudukan dan jabatan penting di lingkungan 

organisasinya. Dimana, dengan memanfaatkan semua yang ia punya, maka akan 

memberikannya kemudahan untuk melakukan kecurangan tersebut tanpa dicurigai 

oleh siapa pun. 

Di Indonesia, seluruh kalangan masyarakat telah menilai korupsi sudah 

menjadi sebagai suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh 

mulai banyaknya kasus-kasus korupsi yang mulai diungkap oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan banyak pihak dari semua 

kalangan, baik dari tingkatan desa hingga pemerintah pusat. Namun kecurangan 

(fraud) bidang akuntansi bukan hanya soal korupsi saja, namun lebih luas lagi
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seperti pengambilan aset secara ilegal dan bahkan dalam penyusunan  laporan 

keuangan sekalipun dapat ditemui kecurangan (fraud) yang biasa disebut salah 

saji yang akan menyesatkan secara material atau signifikan. Dalam hal ini, laporan 

keuangan menyajikan aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya 

(asset/revenueover statements) dan menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah 

dari yang sebenarnya (asset/revenue understatements). 

Fraud   adalah   kejahatan   yang   dapat   ditangani   dengan   dua   cara, 

yaitudengan mencegah dan mendeteksi fraud. Para ahli memperkirakan bahwa 

fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya 

terjadi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya ialah dengan melakukan 

pencegahan pada kecurangan. Karena seperti penyakit padatubuh manusia, maka 

kecurangan lebih baik untuk dicegah daripada diobati. 

Contoh kasus kecurangan akuntansi terjadi di Indonesia, misalnya pada 

tahun 2014 Bank Syariah Mandiri (BSM) melaporkan dua pegawainya ke Polda 

Metro Jaya pada November 2014. Keduanya berdasarkan temuan audit internal 

dan juga implementasi Good Corporate Governance (GCG) melakukan tindakan 

tercela yakni penggelapan uang (www.news.detik.com). Bukti lain, kasus yang 

terjadi  pada  tahun  2015  pada  Kepala  Unit  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI) 

Kecamatan Tapung Raya, Kabupaten Kampar, Riau, yang ditahan oleh Kepolisian 

Resor Kampar karena melakukan transfer fiktif sebesar Rp1,6 miliar. Kasus 

transfer fiktif ini dilaporkan oleh Kepala BRI Kabupaten Kampar dan seorang 

pegawai di BRI. Pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun 

dokumen kegiatan usaha. Laporan atau transaksi rekening bank yang dilakukan

http://www.news.detik.com/
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tersangka sebesar Rp1,6 miliar itu tanpa disertai uangnya. Hanya dalam catatan 

ada transfer uang, faktanya fiktif (www.kompasiana.com). 

Pencegahan terhadap kecurangan dimulai dengan pengendalian intern, di 

samping itu dilakukan pencegahan dengan dua konsep penting lainnya untuk 

mencegah kecurangan yakni menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan 

dan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan Melalui pengendalian intern, 

adanya kecurangan,dan resiko terjadinya kecurangan setiap perusahaan yang 

menjalankan atau menerapkannya berharap untuk dapatmencegah, menghilangkan 

bahkan menekan sedapat mungkin need dan greed yang mengawali terjadinya 

kecurangan yang dilakukan sejak menerima seseorang sebagai karyawan dan 

membantu untuk mengurangi unsur karena ada peluang, yang dapat timbul di 

perusahaan dan membuat peluang bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. 

Pencegahan terhadap kecurangan akuntansi dengan pengendalian intern 

telah dilakukan oleh Anngit (2013) dan Olyvia (2016). Hasil penelitian mereka 

tersebut menunjukkan hasil bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pengendlian intern semakin rendah pula terjadinya kecurangan akuntansi 

dalam suatu perusahaan. 

Begitu juga hal nya dengan pengembangan mutu karyawan. Pencegahan 

kecurangan akuntansi dapat di hindari apabila di suatu perusahaan bisa 

mengembangkan mutu karyawannya. Pengembangan mutu karyawan berarti 

menyangkut usaha-usaha meningkatkan pengetahuan karyawan dan keahlian atau 

keterampilannya. Ini bisa dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

http://www.kompasiana.com/
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Nico (2013) dan Olyvia (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pengembangan 

mutu karyawan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

Selain pengendalian intern dan pengembangan mutu karyawan yang 

diterapkan sebagai salah satu tindakan preventif dalam mencegah kemungkinan 

terjadinya  fraud,  maka  salah  hal  yang  mungkin  dapat  meminimalisir  fraud 

tersebut salah satunya adalah komitimen organisasi. Dalam hal ini, komitmen 

organisasi adalah keinginan pelaku sosial untuk memberikan tenaga dan 

loyalitasnya pada sistem sosial. Keterkaitan seseorang terhadap hubungan sosial 

dimana ia dapat mengekspresikan diri. Dengan tingginya komitmen organisasi 

yang dimiliki oleh setiap individu, maka hal tersebut dapat meminimalisir 

terjadinya fraud. Ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Anggi (2009) 

yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. 

Berdasarkan ketentuan ini, peneliti tertatik untuk meneliti dengan judul 

“Pengaruh Pengendalian Intern Bidang Akuntansi, Pengembangan Mutu 

Karyawan dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan 

Akuntansi (Studi Pada Bank BRI di Kota Pekanbaru)”. 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan adalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.   Apakah   pengendalian   intern   bidang   akuntansi   berpengaruh   terhadap 

pencegahan kecurangan akuntansi di Bank BRI di Kota Pekanbaru?
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2. Apakah pengembangan mutu karyawan berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi di Bank BRI di Kota Pekanbaru? 

3.   Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi di Bank BRI di Kota Pekanbaru? 

4.   Apakah pengendalian intern bidang akuntansi, pengembangan mutu karyawan 

dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan akuntansi di Bank BRI di Kota Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 
1.   Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengendalian intern bidang 

akuntansi  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan  akuntansi  di 

Bank BRI di Kota Pekanbaru. 

2.   Untuk   mengetahui   dan   menganalisa   apakah   pengembangan   mutu 

karyawan  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan  akuntansi  di 

Bank BRI di Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap pecegahan kecurangan akuntansi di Bank BRI di 

Kota Pekanbaru. 

4.   Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengendalian intern bidang 

akuntansi, pengembangan mutu karyawan dan komitmen organsasisecara 

bersama-sama terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di Bank BRI di 

Kota Pekanbaru.
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1.4. Manfaat Penelitian 
 

1.   Bagi Praktisi 

 
Sebagai tambahan informasi yang dapat memberikan pandangan dan 

pengetahuan tentang pengaruh pengendalian intern bidang akuntansi, 

pengembangan mutu karyawan dan komitmen organisasi terhadap 

pencegahan kecurangan akuntansi. 

2.   Bagi Akademis 

 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai 

pengaruh pengendalian intern bidang akuntansi, pengembangan mutu 

karyawan   dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

1.5. Sistematika Penulisan 
 

BAB I :   PENDAHULUAN 

 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan   penelitian,   dan   manfaat   penelitian   serta   sistematika 

penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

pandangan islam, kerangka pemikiran, dan  pengembangan 

hipotesis.
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BAB III : METODE PENELITIAN 

 
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan  sumber  data,  definisi  operasional  dan  pengukuran  variabel, 

serta teknik analisis data. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bagian ini diuraikan obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan dari analisis data 

BAB V :  PENUTUP 

 
Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat 

kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat 

saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan 

peneltian lebih lanjut. 


