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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  

2.1.1 Pengertian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) dalam Udayani dan Sari (2017) 

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 yang tidak semestinya, hal ini sering 

kali 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. 

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan 

berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian 

aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau 

jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap 

aktiva dapat disertai dengan catatan atas dokumen palsu atau yang 

menyesatkan dan menyangkut satu atau lebih individu di antara 

manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.  

Menurut The Association of Certified Fraud Examines (ACFE) dalam 

Abdul Halim (2015:140) kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai 
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dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi 

kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain.  

Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai 

kejahatan kerah putih (white-collar crime). Sutherland, sebagaimana dikutip oleh 

Geis dan Meier (1977) dalam Udayani dan Sari (2017) menjelaskan bahwa 

kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas 

laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan 

dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, 

kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.  

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kecurangan akuntansi merupakan 

penyalahgunaan/penggelapan atau perbuatan yang tidak semestinya, sedangkan 

Sutherland (1940) dalam Udayani dan Sari (2017) sebagai pakar hukum 

menganggap bahwa kecurangan akuntansi sebagai kejahatan.  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) adalah keinginan untuk 

melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak 

jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau 

mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan 

penyalahgunaan aset. 

2.1.2 Tipe-tipe Kecurangan Akuntansi  

Menurut Amin Widjaja (2013) dalam Ananda (2014:11) terdapat dua tipe 

kecurangan akuntansi yaitu :  
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1. Kecurangan eksternal 

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu 

perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap 

usaha, wajib pajak terhadap pemerintah. 

2. Kecurangan internal  

Tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan 

eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan 

tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu 

sendiri.  

2.1.3 Kondisi Penyebab Terjadinya Kecurangan Akuntansi  

Menurut Arens (2008:432), penyebab terjadinya kecurangan disebut 

dengan segitiga kecurangan (fraud triangle), yaitu: 

1. Insentif/tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau 

tekanan untuk melakukan kecurangan. Karyawan mungkin merasa 

mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan 

atau masalah finansial. 

2. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau 

pegawai untuk melakukan kecurangan. Longgarnya pengendalian internal 

dan kurangnya pengasawan dalam suatu perusahaan dapat memicu 

karyawan untuk melakukan kecurangan. Dari longgarnya pengendalian 

dan kurangnya pengawasan tersebut karyawan merasa mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan kecurangan. 
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3. Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai 

etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan 

tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang 

cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang 

tidak jujur.  

2.1.4 Jenis-jenis Kecurangan Akuntansi  

Arens (2008:430-432) menjelaskan bahwa kecurangan menggambarkan 

setiap upaya penipuan yang sengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta 

atau hak orang atau pihak lain. Dua jenis kecurangan akuntansi yang utama 

adalah: 

1. Pelaporan keuangan yang curang 

Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah 

atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud mampu menipu para 

pemakai laporan keuangan tersebut. Sebagian besar kasus melibatkan 

salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Pengabaian 

jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja 

melebihsajikan laba dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban 

lainnya.  

Kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya 

melebihsajikan laba baik dengan melebihsajikan aktiva dan laba atau dengan 

mengabaikan kewajiban dan beban, perusahaan juga sengaja merendahsajikan 

laba. Hal ini mungkin dilakukan dalam upaya mengurangi pajak penghasilan. 

Perusahaan juga mungkin sengaja merendahsajikan laba ketika laba itu tinggi 
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untuk membentuk cadangan laba atau “cookie jar reserve”, yang dapat digunakan 

untuk memperbesar laba dalam periodik mendatang, praktik ini disebut income 

smoothing (perataan laba) dan earnings management (pengaturan laba). 

Pengaturan laba (earnings management) menyangkut tindakan manajemen 

yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba, sedangkan perataan laba (income 

smoothing) merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan 

beban ditukar-tukar di antara periodik-periodik untuk mengurangi fluktuasi laba. 

Salah satu teknik untuk meratakan laba adalah dengan mengurangi nilai 

persediaan dan aktiva lain perusahaan yang diperoleh pada saat akuisisi, yang 

menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika aktiva tersebut nanti dijual.  

2. Penyalahgunaan aktiva 

Penyalahgunaan (misappropriation) aktiva adalah kecurangan yang 

melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak 

semata, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. 

Akan tetapi, pencurian aktiva perusahaan seringkali mengkhawatirkan 

manajemen, tanpa memperhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena 

pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu.  

Istilah penyalahgunaan aktiva biasanya digunakan untuk mengacu pada 

pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam lain organisasi. 

Menurut perkiraan Association of Certified Fraud Examiners, perusahaan rata-

rata kehilangan enam persen pendapatannya akibat kecurangan, meskipun banyak 

dari kecurangan yang melibatkan pihak-pihak luar, seperti pengutilan oleh 

pelanggan dan penipuan oleh pemasok.  
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Penyalahgunaan aktiva biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi 

yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus, manajemen puncak terlibat 

dalam pencurian aktiva perusahaan. Karena manajemen memiliki kewenangan 

dan kendali yang lebih besar atas aktiva organisasi, penyelewengan yang 

melibatkan manajemen puncak dapat menyangkut jumlah yang signifikan.  

2.1.5 Skema Kecurangan Akuntansi  

Berdasarkan Association of Certified Fraud Examiners (Hall Singleton, 

2007:285), skema-skema kecurangan dapat diklasifikasikan dalam berbagai 

bentuk, yaitu: 

1. Kecurangan dalam laporan keuangan 

Kecurangan dalam laporan keuangan ini berkaitan dengan kecurangan 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini, suatu kesalahan 

penyajian keuangan dapat dikatakan sebagai suatu kecurangan dalam 

laporan keuangan, jika laporan tersebut memberikan manfaat langsung 

atau tidak langsung terhadap pelaku kecurangan. 

2. Korupsi 

Korupsi termasuk dalam kejahatan kerah putih. Korupsi merupakan suatu 

tindakan yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh 

pejabat untuk memanfaatkan pekerjaannya sehingga ia mendapatkan 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hak 

dan kewajiaban orang lain. Korupsi meliputi penyuapan, konflik 

kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah, dan pemerasan 

secara ekonomi. 
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3. Penyalahgunaan aset 

Penyalahgunaan aset merupakan skema kecurangan yang paling umum 

dilakukan. Penyalahgunaan aset dapat memberikan manfaat secara 

langsung atau tidak langsung kepada pelakunya. Beberapa aset dapat 

dengan mudah untuk disalahgunakan. Transaksi yang paling rentan untuk 

disalahgunakan adalah kas, akun cek, persediaan, peralatan, perlengkapan, 

dan informasi. 

2.1.6 Indikator Pengukuran Kecurangan Akuntansi 

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kecurangan Akuntansi 

diambil dari SPAP (2011) Seksi 316, yaitu: 

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi ataudokumen 

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajianlaporan 

keuangan. 

2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporankeuangan 

peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. 

3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitandengan 

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 

4. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/ 

penggelapan) terhadap aktiva yang membuatentitas membayar barang/jasa 

yang tidak diterima. 

5. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yangtidak 

semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan ataudokumen palsu 
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dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, 

karyawan, atau pihak ketiga. 

2.2. Pengendalian Internal 

2.2.1Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yangdilakukan 

manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya 

tujuan dan sasaran organisasi. Tindakan/aktivitas pengendalian yang ada dalam 

organisasi dikelompokkan dalam (BPK, 2009): 

1. Pengendalian Pencegahan (preventive controls) bertujuan untukmencegah 

kesalahan (errors) ataupun peristiwa yang tidakdiinginkan terjadi. 

2. Pengendalian Pendeteksian (detective controls) bertujuan untuk 

menginformasikan kepada manajemen galat atau masalah yangsedang 

terjadi atau beberapa saat setelah terjadi. 

3. Pengendalian Pemulihan (corrective controls) biasanya digunakanbersama 

dengan pendeteksian, bertujuan untuk memperbaiki kembali dari akibat 

terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. 

Sistem Pengendalian Internal diartikan oleh Alvin A. Arens (2008:370) 

sebagai berikut: Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur 

yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa 

perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini 

sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian 

internal entitas tersebut. 
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Menurut PP No. 8 Tahun 2006 dalam Adelin (2013:6) pengendalian 

internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, 

efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

keandalan penyajian laporan keuangan. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal adalah keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan instansi yang 

berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi 

operasional dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keefektifan pengendalian internal dapat berperan dalam mencegah dan 

mendeteksi suatu kecurangan akuntansi (fraud) dalam suatu instansi. 

2.2.2 Komponen Pengendalian Intern 

Pengendalian intern mencakup lima komponen dasar kebijakan prosedur 

yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

tujuan tertentu perusahaan dapat dipenuhi. Arens (2010) mengemukakan bahwa: 

“Internal control includes five categories of controls that management design and 

implements to provide reasonable assurance that management’s control 

objectives win be met. These are caned component of internal control and are: 

1. control environment 

2. risk assesment 

3. information and communication 

4. control activities 

5. monitoring” 
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Berikut diuraikan penjelasan kelima komponen pengendalian intern yang 

saling berhubungan, yaitu: 

1. Control Environment 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen yang lain, 

melalui lingkungan pengendalian dapat dipahami bagaimana corak, sikap 

dan kesadaran orang-orang terhadaplingkungan pengendalian internal. 

Faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah: 

a. Integritas dan nilai etik 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Dewan Direksi dan Komite Audit 

d. Gaya manajemen dan gaya operasi 

e. Struktur organisasi 

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

g. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia 

2. Risk Assesment 

Penentuan risiko adalah sebuah aktivitas untuk menganalisis risiko yang 

dapat terjadi selama pencapaian tujuan. Oleh karenanya, risiko yang telah 

diidentifikasikan tersebut harus dibuat pengelolaannya. Beberapa situasi 

yang dapat menimbulkan risiko: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d. Teknologi baru 
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e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

f. Restrukturisasi korporasi 

g. Operasi luar negeri 

h. Standar akuntansi baru 

3. Information And Communication 

Informasi dan komunikasi adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, 

menangkap dan bertukar infomasi dalam bentukdan waktu tertentu dimana 

orang tersebut memungkinkan untukmelaksanakan tanggung jawab 

mereka. Dalam hal ini, sistemakuntansi yang relevan dalam pelaporan 

keuangan adalah sistemakuntansi yang mencakup metode 

pengidentifikasian, penggabungan, proses analisis, pengklasifikasian, 

pencatatan, danpelaporan transaksi. 

4. Control Activities 

Aktivitas pengendalian adalah suatu kebijakan dan prosedur untuk 

memastikan bahwa segala arahan manajemen telahdilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian dapat dikategorikan sebagaiberikut: 

a. Pengendalian pemrosesan informasi 

b. Pemisahan tugas 

c. Pengendalian fisik 

d. Telaah kinerja 

5. Monitoring 

Pemantauan adalah proses untuk menentukan apakah kinerja telah sesuai 

dengan yang diharapkan sepanjang waktunya. Pemantauan sendiri terdiri 
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atas penentuan desain dan operasipengendalian tepat waktu dan 

pengambilan tindakan koreksi.Proses tersebut dilakukan dengan kegiatan 

yang berlangsung terusmenerus, evaluasi yang terpisah atau dengan 

kombinasi keduanya. 

2.2.3 Tujuan Pengendalian Intern 

Tiga (3) tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian yang efektif 

menurut Alvin A. Arens (2008: 370), yaitu: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan 

Manajemen memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan laporan bagi 

para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Oleh karena itu, manajemen 

harus memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Efisiensi dan efektivitas operasi 

Pengendalian memiliki peran mendorong pemakaian sumber daya secara 

efektif dan efisien agar mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan 

penting dari pengendalian ini adalah memperoleh infomasi, baik keuangan 

maupun non keuangan yang akurat berkaitan dengan operasi perusahaan 

untuk pengambilan keputusan. 

3. Kepatuhan pada hukum dan peraturan 

Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba wajib menaati 

berbagai hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan yang harus dipatuhi 

berkaitan langsung dan tidak langsung dengan akuntansi. Hukum dan 

peraturan yang tidak berkaitan langsungdengan akuntansi, seperti UU 
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perlindungan lingkungan dan hak sipil, sedangkan yang berkaitan dengan 

akuntansi adalah peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. 

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal memiliki keterbatasan bawaan yang melekat 

sehingga dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan perusahaan (Sukrisno Agoes, 

2012: 106), yaitu: 

1. Kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan 

dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusakkarena kegagalan 

yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang 

sifatnya sederhana. 

2. Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara duaorang 

atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. 

3. Biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaatyang 

diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubunganmanfaat-biaya 

merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangakan dalam 

pendesaianan intern, pengukuran secaratepat biaya dan manfaat umumnya 

tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi 

kualitatif dankuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan 

biayamanfaattersebut. 

2.3. Pengembangan Mutu Karyawan 

Pengembangan mutu karyawan berarti menyangkut usaha-usaha 

meningkatkan pengetahuan karyawan dan keahlian atau keterampilannya. 

Pengembangan mutu karyawan dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja 
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lebih keras dan baik, berusaha memiliki tingkat moral yang tinggi dan karenanya 

akan menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara efisien. 

Perusahaan bertujuan untuk mengembangkan mutu karyawan agar 

tercapainya engaged performance. Engaged Performance merupakan hasil yang 

dicapai oleh suatu organisasi bisnis dengan cara merangsang antusiasme 

karyawan terhadap pekrjaannya dan mengarahkannya pada kesuksesan organisasi 

tersebut. Dengan kata lain, karyawan yang terlibat sepenuhnya dengan apa yg 

mereka lakukan, dan terhadap organisasi tempatnya bekerja, akan mengerahkan 

upaya ekstra untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi. Keuntungan lain 

dengan memiliki karyawan yg engaged adalah bahwa mereka akan tetap tinggal di 

organisasi dalam jangka waktu yg lama, sehingga organisasi dapat menghemat 

biaya terkait dengan turn over karyawan. Beberapa Hal yang mendukung 

terciptanya EP (engaged performance) 

ialah : 

1. Efektifitas organisasi dan kepemimpinan yang dipersepsikan. 

2. Support dari organisasi kepada karyawan untuk memampukan 

merekadalam menjalankan peran di pekerjaannya. 

3. Kewajaran dan keadilan organisasi dalam pengembangan danpenghargaan 

karyawan. 

Jadi, pada akhirnya, suatu organisasi bisnis yang ingin maju secara 

berkesinambungan, apapun bentuk dan skala usahaya, harus mampu menciptakan 

karyawan yang “engaged”. Sifat pengembangan mutu karyawan, yaitu: 

1. Pengembangan pengetahuan 
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Proses pengembangan dilakukan dengan pengembangan intelektualitas 

dari karyawan, dimana metode pengembangan yang digunakan seperti 

memberikan sekolah ataupun kuliah bagi karyawan dan mengadakan 

Programmed Instruction bagikaryawan terhadap hal-hal baru yang 

berkembang mengenaiperusahaan. 

2. Pengembangan keterampilan 

Proses pengembangannya dilakukan dengan pemberian latihan/praktik 

langsung kepada karyawan, dimana metode pengembangan yang 

digunakan seperti diskusi kasus, permainanbisnis, studi proyek. 

3. Pengembangan sikap 

Proses pengembangan dilakukan dengan pengembangan sifatemosional, 

dimana metode pengembangan yang digunakanseperti melakukan 

permainan, uji sensitivitas dan latihan. 

2.4. Komitmen Organisasi 

2.4.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi diartkan sebagai suatu keadaan dimana seorang 

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 

2007). Bagraim dalam Mehmud et al (2010) menyatakan bahwa komitmen dapat 

berkembang apabila pegawai mampu menemukan harapannya dan memenuhi 

kebutuhannya dalam sebuah organisasi.  

Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengidentifikasi dengan organisasi dan tujuannya (Kreitner & Kinicki, 2008). Hal 
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tersebut merupakan sikap kerja yang penting karena lebih keras untuk mencapai 

tujuan organisasi dan keinginan yang lebih besar untuk tetap dipekerjakan di 

dalam organisasi. 

2.4.2 Komponen Komitmen Organisasi 

Menurut Meyer dan Allen (1997, dalam Kreitner & Kinicki, 2008) terdapat 

tiga komponen dalam komitmen organisasi, yaitu: 

1. Komponen affective 

Komponen ini berkaitan dengan keinginan secara emosional terikat 

dengan organisasi, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan atas nilai-

nilai yang sama. Komitmen afektf karyawan dianggap memiliki rasa dan 

identifikasi yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan 

organisasi, kesediaan mereka untuk mengejar tujuan organisasi dan 

keinginan mereka untuk tetap dengan organisasi. 

2. Komponen continuance 

Komitmen didasari oleh kesadaran akan biaya-biaya yang akan ditanggung 

jika tidak bergabung dengan organisasi. Seorang karyawan mungkin 

berkomitmen terhadap seorang yang memberi pekerjaan karena ia dibayar 

tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari organisasi akan 

menghancurkan keluarganya. 

3. Komponen normative 

Komitmen berdasrkan perasaan wajibsebagai anggota atau karyawan 

untuk tetap tinggal karena perasaan hutang budi. Disini terjadi juga 

internalisasi norma-norma. 
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2.5. Pandangan Islam 

 

Artinya: “1). Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2). (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta 

dipenuhi, 3).dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 

mereka mengurangi. 4). Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan 5). pada suatu hari yang besar, 6). 

(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.(QS. Al 

Muthaffifin : 1-6). 

Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang–orang yang curang 

dalam timbangan (al-muthaffifin) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu 

indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih . Siapakah al-

muthaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang 

jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau 

menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual 

beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari 

yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. 

Asal mendapat keuntungan agak banyak orang tidak segan berlaku curang. 

Baik dalam menyukai dan menggantang ataupun di dalam menimbang sesuatu 

barang yang tengah diperniagakan. Mereka mempunyai dua macam sukat dan 

gantang ataupun anak timbangan; sukat dan timbangan pembeli lain dengan 

timbangan penjual. Itulah orang-orang yang celaka. 
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Dibuatnyalah sukatan atau timbangan yang curang; kelihatan dari luar 

bagus padahal di dalamnya ada alas sukatan, sehingga kalau digunakan, isinya 

jadi kurang dari yang semestinya. Atau anak timbangan dikurangkan beratnya dari 

yang mesti, atau timbangan itu sendiri dirusakkan dengan tidak kentara. 

Pada ayat yang pertama dikatakanlah wailun bagi mereka; artinya 

celakalah atas mereka! Merekalah pangkal bala merusak pasaran dan merusak 

amanah. Dalam ilmu ekonomi sendiri dikatakan bahwa keuntungan yang didapat 

dengan cara demikian tidaklah keuntungan yang terpuji, karena dia merugikan 

orang lain, dan merusak pasaran dan membawa nama tidak baik bagi golongan 

saudagar yang berniaga di tempat itu, sehingga seekor kerbau yang berkubang, 

semua kena luluknya. 

Kerapkali juga wailun itu diartikan neraka! Memang, orang-orang yang 

berlaku curang itu membuat neraka dalam dunia ini, karena merusak pasaran. 

Kecurangan niaga seperti ini adalah termasuk korupsi besar juga.Alangkah 

kecilnya kamu pada hari itu, padahal semasa di dunia engkau membangga dengan 

kekayaan yang engkau dapat dengan jalan kecurangan itu. Di hari kiamat itu 

terbukalah rahasia, bahwasanya kedudukan engkau di hadapan Mahkamah Ilahi, 

tidaklah lebih dan tidaklah kurang daripada kedudukan pencuri atau pemaling, 

yang semasa hidupmu di dunia dapat engkau selubungi dengan berbagai dalih. 
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2.6. Penelitian Sebelumnya 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Hasil penelitian 

1 

Rizky 

Rahmaidha 

(2016) 

Pengaruh Keefektifan 

Pengendalian Internal, 

Ketaatan Aturan 

Akuntansi, Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Kecurangan Akuntansi 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah 

pengendalian intern, 

ketaatan aturan 

akuntansi, dan kepuasan 

kerja. Variabel terikat 

yang digunakan 

kecurangan akuntansi. 

Semua variabel bebas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kecurangan akuntansi. 

2 

Nico Sahap 

Tua 

Simanjuntak 

(2013) 

Pengaruh Keefektifan 

Pengendalian Intern 

Bidang Akuntansi Dan 

Pengembangan Mutu 

Karyawan Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan Akuntansi 

Di Perusahaan 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah 

pengendalian intern 

bidang akuntansi dan 

pengembangan mutu 

karyawan. Variabel 

terikat yang digunakan 

adalah pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

Pengembangan mutu 

karyawan berpengaruh 

terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi, 

sedangkan keefektifan 

pengendalian intern 

dibidang akuntansi 

tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

3 
Rizki Zainal 

(2013) 

Pengaruh Efektivitas 

Pengendalian Intern, 

Asimetri Informasi 

Dan Kesesuaian 

Kompensasi Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi (Fraud) 

Variabel bebas 

penelitian ini adalah 

pengendalian intern, 

asimetri informasi dan 

kesesuaian kompensasi. 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

Pengendalian intern 

dan kesesuaian 

kompensasi 

berpengaruh negatif 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

sedangakan asimetri 

informasi berpengaruh 

positif. 

4 

Anggit 

Purwitasari 

(2013) 

Pengaruh Pengendalian 

Internal dan Komitmen 

Organisasi Dalam 

Pencegahan Fraud 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah 

pengendalian internal 

dan komitmen 

organisasi. Variabel 

terikatnya adalah 

pecegahan fraud. 

Secara parsial maupun 

simultan, kedua 

variabel menunjukkan 

hasil berpengaruh 

signifikan terhadap 

pencegahan fraud. 

5 

Olyvia 

Khristin 

Tambunan 

(2016) 

 

Pengaruh Keefektifan 

Pengendalian  

Internal Bidang  

Akuntansi Dan 

Pengembangan  

Mutu Karyawan 

Terhadap Pencegahan  

Kecurangan Akuntansi  

Di Pt.Perkebunan  

Nusantara IV (Persero) 

Medan 

 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah 

pengendalian intern 

bidang akuntansi dan 

pengembangan mutu 

karyawan. Variabel 

terikatnya adalah 

pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

Secara parsial dan 

simultan hasil 

penelitian 

menunujkkan hasil 

bahwa kedua variabel 

bebas tersebut 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

terikatnya. 
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2.7.Kerangka Pemikiran 

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. 

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 

mengurangipersepsi 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. 

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

perusahaan dan membuat peluang bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. 

Juga adanya pengembangan mutu karyawan. Pengembangan mutu 

karyawan ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih keras dan 

baik, berusaha memiliki tingkat moral yang tinggi dan karenanya akan 

menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara efisien.Adapun kerangka 

pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini: 

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. 

Gambar  2.1 

Desain Penelitian 

Variabel X                                                              Variabel Y             

 

     H1 

     H2 

                                   H3 

  

 H4 

 

Sumber: Data Olahan (2017) 

 

 

Pengendalian Intern 

Pengembangan Mutu 

Karyawan Pencegahan Kecurangan 

Akuntansi 

Komitmen Organisasi 
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Keterangan: 

Menggambarkan pengaruh secara parsial 

Menggambarkan pengaruh secara simultan 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis  

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Parsial  

a. Terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

b. Terdapat pengaruh pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

c. Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

d. Simultan  

Terdapat pengaruh pengendalian intern, pengembangan mutu karyawan dan 

komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. 

2.8. Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan  Kecurangan 

Akuntansi 

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 dalam Adelin (2013:6) pengendalian 

internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, 

efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

keandalan penyajian laporan keuangan. 
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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. Menurut hasil penelitian Zainal (2013) yang 

menyatakan keefektifan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan akuntansi. 

Dari uraian diatas penulis mempunyai hipotesis pertama yaitu: 

H1 : pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

H0 :pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

2.8.2 Pengaruh Pengembangan Mutu Karyawan Terhadap Pencegahan 

Kecurangan Akuntansi 

Pengembangan mutu karyawan ini dimaksudkan untuk mendorong 

karyawan bekerja lebih keras dan baik, berusaha memiliki tingkat moral yang 

tinggi dan karenanya akan menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara 

efisien. Perusahaan bertujuan untuk mengembangkan mutu karyawan agar 

tercapainya engaged performance. Engaged Performance merupakan hasil yang 

dicapai oleh suatu organisasi bisnis dengan cara merangsang antusiasme 

karyawan terhadap pekrjaannya dan mengarahkannya pada kesuksesan organisasi 
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tersebut. Dengan kata lain, karyawan yang terlibat sepenuhnya dengan apa yg 

mereka lakukan, dan terhadap organisasi tempatnya bekerja, akan mengerahkan 

upaya ekstra untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nico (2013) menunjukkan 

hasil bahwa pengembangan mutu karyawan berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan akuntansi. 

Dari uraian diatas penulis mempunyai hipotesis kedua yaitu: 

H2 : pengembangan mutu karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan akuntansi. 

H0: pengembangan mutu karyawan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. 

2.8.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan 

Akuntansi 

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. Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana 

seorang individu mengidentifikasi dengan organisasi dan tujuannya (Kreitner & 

Kinicki, 2008).  

Hal tersebut merupakan sikap kerja yang penting karena lebih keras untuk 

mencapai tujuan organisasi dan keinginan yang lebih besar untuk tetap 

dipekerjakan di dalam organisasi.Ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan 
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oleh Anggi (2009) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. 

Dari uraian diatas penulis mempunyai hipotesis ketiga yaitu: 

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

H0 : komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

2.8.4 Pengaruh Pengendalian Intern, Pengembangan Mutu Karyawan dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi 

 

Faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam 

akuntansi ialah adanya pengendalian intern didalam perusahaan, juga danya 

pengembangan mutu karyawannya didalam perusahaan tersebut. Menurut Arens 

(2008:432), penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan 

(fraud triangle), yaitu: pertama, manajemen atau pegawai lain merasakan insentif 

atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Karyawan mungkin merasa mendapat 

tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah 

finansial; kedua, situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau 

pegawai untuk melakukan kecurangan. Longgarnya pengendalian internal dan 

kurangnya pengasawan dalam suatu perusahaan dapat memicu karyawan untuk 

melakukan kecurangan; ketiga sikap atau rasionalisasi, termasuk dalam hal ini 

komitmen organisasi. Tindakan yang tidak jujur atau tidak memiliki komitmen 

tehadap perusahaan, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan 

yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.  

Dari uraian diatas penulis mempunyai hipotesis keempat, yaitu : 
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H4: pengendalian intern, pengembangan mutu karyawan dan komitmen 

organisasi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

H0 : pengendalian intern, pengembangan mutu karyawan dan komitmen 

organisasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. 

 


