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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota memberikan 

kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan 

penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan 

kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh 

potensi dan sumber daya yang tersedia Mahmudi(2010). Wewenang dan tanggung 

jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah memerlukan adanya aparat birokrasi 

yang bertanggung jawab, karena pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan 

ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan 

mengawasinya sendiri. 

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapi 

tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai dengan 

munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia 

dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat 

maupun daerah. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas 

pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi 

pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. 
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Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem 

pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terstrukur sesuai dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan 

pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang 

berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat. 

Membangun persepsi yang baik adalah sebuah keniscayaan terutama 

disektor publik/pemerintah. Permasalahan disektor publik Indonesia setelah 

reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, 

baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2009).  Akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. Institusi pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya. Laporan keuangan adalah media utama untuk 

menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Reformasi pemerintah 

juga memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan 

secara mandiri. 

Pemerintahan sebagai pengemban kepercayaan dari masyarakat 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, 

salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara terkelola dengan baik. 

Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik penyimpangan yang secara 

langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan 

masyarakat. 
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Penyimpangan yang terjadi kebanyakan dalam bentuk kecurangan. 

Kecurangan (fraud) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. 

Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (fraud) merupakan penyimpangan 

dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Menurut 

Singleton (262:2009), kecurangan (fraud) adalah penipuan yang disengaja, 

penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi 

keuntungan pelakunya. Fraud juga dapat diartikan sebagai representasi tentang 

fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan 

ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. Menurut Statement of auditing 

standart No. 99 mendefinisikan fraud sebagai tindakan kesengajaan untuk 

menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek 

audit. 

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki 

motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang 

motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori Fraud Triangle 

yang dikembangkan oleh Cressey dalam Tuanakotta (320:2013), hal ini bahwa 

fraud disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (pressure), kesempatan 

(opportunity), dan pembenaran (rationalization). 

Salah satu bentuk fraud adalah tindakan korupsi. Menurut Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan 

melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan 
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maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Banyak berita tentang kasus-kasus kecurangan dalam tindakan korupsi 

yang telah melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di 

jajaran lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Berbagai usaha telah 

dilakukan Pemerintah Indonesia baik dengan memberdayakan secara maksimal 

lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. 

Bahkan  Pemerintah juga telah membentuk dan memberdayakan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di 

Indonesia. Di tahun 2015, berdasarkan data di CPI (Coruption Perseption Indeks)  

Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36,  meningkat dari tahun 

2014, yaitu dengan peringkat ke 107, ini mengindikasikan bahwa Indonesia 

mampu menekan atau memberantas kasus korupsi, namun sayangnya hasil yang 

di dapat masih belum sesuai dengan harapan, karena skor yang didapat masih lah 

skor dibawah rata-rata skor persepsi dunia, dan ditahun 2016 kembali mengalami 

penurunan, yaitu menduduki peringkat ke 90 dan Indonesia masih berada dibawah 

Singapore, Malaysia, dan Thailand (Tranparency International Indonesia : CPI ). 

Penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum dominan 

dilakukan di daerah. Sepanjang 2014, tersangka korupsi terbanyak adalah pejabat 

atau pegawai pemda/kementerian. Khusus semester II 2014, urutan terbanyak 

tersangka korupsi adalah Pelaksana Proyek (PP), Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). Sementara pada semester I 2014, urutan terbanyak kedua 
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adalah direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta. Dua kelompok ini 

sama-sama garda depan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dan sepanjang 

tahun 2015, ICW menemukan pelaku yang paling banyak diadili oleh Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah, baik di 

Kotamadya, Kabupaten dan Provinsi (Indonesia Corruption Watch, 7 Februari 

2016). 

Pernyataan dari ICW tersebut dibuktikan dengan kasus yang terjadi di 

salah satu Kabupaten Kota di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, dimana 

Kasus ini berawal dari keputusan Gubernur Riau, Nomor Kpts.133//II/2012 

tanggal 02 Februari 2012 tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten 

Bengkalis tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD atas 

perubahan anggaran bansos/hibah, dimana ditemukan kasus penggelapan dana 

hibah/bansos senilai Rp272 Milyar yang dilakukan oleh Bupati Bengkalis, priode 

2009-2014. Kemudian perkembangan kasus terakhir, kasus ini  juga melibatkan 

Ketua DPRD dan Bupati Bengkalis periode 2009-2014. (Harianberantas.co.id , 3 

Januari 2017). 

Selain kasus penggelapan dana bansos/hibah di Kabupaten Bengkalis, 

telah terjadi kasus korupsi di Kabupaten Kampar. Kasus dugaan korupsi dana 

belanja rutin di Dinas PU Cipta Karya ini bermula dari adanya laporan rekening 

gendut milik tersangka berinisial Y. Laporan itu disampaikan PPATK, yang 

mencurigai adanya rekening Rp 3,5 miliar milik Y, yang statusnya hanya PNS 

golongan III. Dari hasil pemeriksaan, Rp 3,5 miliar tidak semuanya bisa 

dipertanggungjawabkan. Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 



6 

 

1,4 miliar. Berdasarkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan Bendahara 

Dinas PU Cipta Karya Pemkab Kampar tersebut karena diduga terlibat korupsi Rp 

1,4 miliar. Dugaan korupsi dana rutin ini dilakukan sejak 2010-2014. (detik.com, 

1 mei 2017).  

Fraud bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian kompensasi. Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan (Hasibuan, 2009:118) dalam Rizki (2013). Didalam penelitian 

Risqi (2016) menyebutkan bahwa instansi yang memberikan kompensasi yang 

pantas atas kinerja yang baik dari pegawai akan meminimalkan terjadinya  

kecurangan(fraud). Karena pegawai merasa memperoleh imbalan yang 

semestinya sesuai dengan hak dan tugas yang telah diselesaikan secara baik. 

Menurut penelitian  Mustika (2016) kesesuaian kompensasi tidak memiliiki 

pengaruh terhadap kecurangan dan tidak dapat menekan terjadinya kecurangan, 

karena kasus fraud yang terjadi di sektor pemerintahan kebanyakan dilakukan 

oleh para pejabat atau pegawai yang memiliki gaji yang tinggi dan penyebab 

pegawai melakukan tindakan kecurangan adalah keserakahan (greed). 

Faktor yang selanjutnya adalah asimetri informasi. Scote dalam Mustika 

(2016) mengatakan asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah 

(pemerintah daerah/eksekutif) sebagai penyedia informasi/agent dengan pihak 

pemberi amanah (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) sebagai pengguna 

informasi/Principal. Didalam penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa 
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tingginya asimetri informasi yang terjadi dapat menyebabkan kecurangan dan 

Nicholson (1997) dalam Kusumastuti (2012) mencatat bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen terkait fraud dipengaruhi oleh situasi asimetri 

informasi. Hasil ini berbeda dengan penelitian Mustika (2016) yang memberikan 

hasil bahwa asimetri informasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (fraud) 

karena terdapat perbedaan informasi (asimetri informasi) antara atasan dan 

bawahan yang dapat mempengaruhi bawahan dengan mengambil kesempatan dari 

partisipasi anggaran. 

Faktor yang selajutnya adalah prilaku tidak etis. 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). Thoyibatun 

(2009) dalam Shintadevi (2015) menjelaskan perilaku tidak etis adalah satu sikap 

atau perilaku penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu di mana tujuan tersebut berbeda dari tujuan utama yang telah 

disepakati sebelumnya. Didalam Zulkarnain (2013) menyebutkan semakin etis 

perilaku pegawai instansi pemerintahan maka akan dapat menekan terjadinya 

fraud di sektor pemerintahan. Menurut penelitian Wilopo (2006) menemukan 

bahwa semakin tinggi level perilaku etis individu akan semakin cenderung tidak 

berbuat kecurangan. 

Faktor yang selanjutnya adalah penegakan hukum, dalam hal ini agar 

kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dibuatlah 

peraturan organisasi. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai, 
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apabila terjadi pelanggaran biasanya pelaku akan diberi hukuman atau sanksi agar 

di masa mendatang pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Jika dalam organisasi 

penegakan peraturan/hukum atas pelanggaran dinilai baik maka perilaku 

menyimpang seperti kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi dapat 

diminimalkan Mustika(2016). Menurut penelitian Mustika(2016) menyatakan 

bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi, hal ini disebabkan lemahnya penegakan peraturan dalam suatu instansi, 

akan membuka peluang bagi pagawai yang bekerja dalam instansi tersebut untuk 

melakukan tindakan kecurangan. Praktik kecurangan akan terus berulang dalam 

suatu entitas jika pegawai tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Faktor selanjutnya adalah budaya  organisasi. Menurut Robert P.Vecchio 

(618:1995) dalam Wibowo (14:2016) budaya organisasi adalah nilai-nilai dan 

norma-norma bersama yang terdapat dalam satu organisasi dan mengajarkan pada 

pekerja yang datang. Definisi ini menganjurkan bahwa budaya organisasi 

menyangkut keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam perilaku dan 

proses historis untuk meneruskan nilai-nilai dan norma-norma. Menurut Risqi 

(2016) budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, 

hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013). Menurut 

Risqi (2016) Budaya organisasi pada penelitiannya lebih cenderung pada 

konsistensi dan duplikasi. Karena para pegawai menjadikan perilaku pimpinan 

sebagai panutan. Seorang individu lebih sering mengikuti tindakan yang 

dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan 

apalagi melihat bahwa pimpinan juga melakukan hal yang sama. Terkadang 
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individu merasa apa yang dilakukan sudah benar karena sebagian besar rekannya 

melakukan hal yang sama walaupun yang dilakukan itu suatu bentuk kecurangan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Mustika(2016) 

yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi, asimetri informasi tidak 

berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan penegak hukum 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun 

perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Risqi(2016) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi, penegak 

hukum, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Namun asimetri informasi memiliki pengaruh yang 

siknifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Mustika(2016) dan Risqi(2016) penulis 

berniat melakukan penelitian ulang dengan lokasi penelitian yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis 

mengambil judul “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, 

Perilaku Tidak Etis, Penegakan Hukum, Dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD 

Kabupaten Bengkalis).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Berpengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi? 
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2. Apakah Berpengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi? 

3. Apakah Berpengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi? 

4. Apakah Berpengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi? 

5. Apakah Berpengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi? 

6. Apakah Berpengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Perilaku 

Tidak Etis, Penegakan Hukum, dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk Mengetahui Apakah Berpengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 

2. Untuk Mengetahui Apakah Berpengaruh Asimetri informasi Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 

3. Untuk Mengetahui Apakah Berpengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 

4. Untuk Mengetahui Apakah Berpengaruh Penegakan Hukum Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 
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5. Untuk Mengetahui Apakah Berpengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 

6. Untuk Mengetahui Berpengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri 

Informasi, Perilaku Tidak Etis, Penegakan Hukum, dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perkembangan teori 

dalam bidang Akuntansi mengenai pengaruh Kesesuaian Kompensasi 

Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis, Penegakan Hukum, dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa Lain  

Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai kasus 

kecurangan yang marak terjadi. Selain itu, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan mereka akan lebih memahami mengenai kecurangan yang 

terjadi sehingga pada kemudian hari ketika mereka terjun ke dalam profesi 

akuntan dapat terhindar dari sifat krisis etis profesional. 
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b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Hasil ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan sebagai 

bahan masukan bagi fakultas untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum 

yang diberikan mampu memenuhi tuntutan perkembangan sektor publik. 

2) Hasil ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

untuk pengembangan selanjutnya.  

c. Bagi Organisasi 

1) Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan keadilan yang besar 

dalam memberikan kontribusi terhadap para pemangku kebijakan  dalam 

menerapkan akuntansi sebagai optimalisasi pelayanan publik.  Dan 

mengurangi kasus kecurangan. 

2) Hasil ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

untuk pengembangan selanjutnya dan supaya dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk mengurangi kecurangan. 

d. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai wawasan tentang pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri 

Informasi, Perilaku Tidak Etis, Penegakan Hukum, dan Budaya Organisasi 

terhadap Kecenderungan Kecurangan, sehingga mampu meningkatkan 

kinerja pegawai dan mengurangi adanya tindakan kecurangan dalam 

instansi pemerintah daerah.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas tinjauan pustaka yang berupa penjelasan dari 

penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  

Pemerintah Daerah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian, yang mencakup populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengelolahan, 

operasional variabel dan analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab Ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-

saran dari peneliti untuk penelitian yang akan mendatang. 

 


