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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi membuat organisasi 

atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Sebagai contoh, volume 

produktivitas organisasi melemah, belanja sosial organisasi semakin sedikit, 

kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain, dan mitra 

kerja tidak selera lagi untuk tetap bekerja sama. Di sisi lain kasus 

kecenderungan kecurangan akuntansi tidak terlepas dari pemberitaan media 

massa. Jika demikian yang terjadi, reputasi dan citra organisasi yang 

terbangun selama ini menjadi sulit untuk dijadikan daya saing dalam meraih 

persaingan pasar yang semakin tajam (Putri, 2014). 

Kecenderungan kecurangan akuntansi atau yang dalam bahasa 

pengauditan disebut dengan fraud, akhir tahun 2013 silam menjadi berita 

utama dalam pemberitaan media yang sering terjadi. Pada dasarnya ada dua 

tipe kecurangan yang terjadi di suatu instansi ataupun perusahaan, yaitu 

eksternal dan internal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan 

oleh pihak luar terhadap perusahaan dan kecurangan internal adalah tindakan 

tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan (Putri, 

2014). 

Keefektifan sistem pengendalianinternal juga merupakan faktor 

yangmempengaruhi adanya kecenderungankecurangan akuntansi. Sistem 
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pengendalian internal memegang peranpenting dalam organisasi untuk 

meminimalisir terjadinya kecurangan ini.Pengendalian internal yang efektif 

akanmenutup peluang terjadinya perilakukecenderungan untuk berlaku curang 

dalam akuntansi terbukti pada penelitianPristiyanti (2012). 

Selain peningkatan efektivitassistem pengendalian faktor lain yang 

dapatmempengaruhi terjadinya kecurangan(fraud) adalah ketaatan terhadap 

aturanakuntansi. Standarakuntansi seringkali dijadikan alasan pembenaran 

(rasionalisasi)oleh para pelaku kecurangan (fraud). Laporan keuangan 

merupakan bagian yangpaling rentan terhadap perilakukecurangan. Pada 

dasarnya standarakuntansi dibuat selain bertujuan untukmenyeragamkan 

format laporan, jugabertujuan untuk mempermudahpemeriksaan. Wilopo 

(2006) dalam Sari (2015) menyatakanbahwa manajemen perusahaan 

harusmelaksanakan aturan akuntansi untukmengatasi permasalahan keagenan.  

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok 

atau tujuan utama yang telah disepakati (Dijk, 2000). Perilaku tidak etis 

menurut Beu dan Buckley (2001) seharusnya tidak bisa diterima secara moral 

karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Sebagai gejala 

kompleks perilaku tidak etis sangat bergantung pada interaksi antara 

karakteristik personal dengan fenomena asosial yang muncul, lingkungan, dan 

faktor psikologi yang kompleks. Jika perilaku tidak etis dibiarkan maka akan 

berkembang menjadi perilaku yang sangat kompleks yang sulit ditelusuri dan 

menimbulkan akibat yang merugikan (Ahriati, 2015). 

Pengaruh Pengendalian Internal…, Iman Rhamadan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



 
 
 
 

3 
 

Perilau tidak etis juga disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap 

dan tanggung jawab moral perusahaan, dalam perilaku tidak etis merupakan 

perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial 

dianggap benar atau salah. Perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa 

tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat dari perusahaan serta 

lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan 

karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. 

Untuk meminimalisir tendensi kecurangan tersebutyang pada tingkat 

operasional, tanggung jawab moral diwakili oleh manajemen (Adelin,2013). 

Penelitian mengenai hubungan pengendalian internal dengan 

kecenderungan akuntansi telah banyak dilakukan oleh peneliti. Hasil empiris 

yang dilakukan oleh Fauwzi (2011), Kusumastuti (2012), Zainal (2013) dan 

Ayu Putri (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Penelitian mengenai hubungan ketaatan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Aturan merupakan tindakan atau 

perbuatan yang harus dijalankan. Adanya pengaruh negatif ketaatan aturan 

akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi telah dibuktikan oleh 

Shintadevi (2015). 

Penelitian mengenai hubungan perilaku tidak etis terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi.Terdapat pengaruh perilaku tidak etis 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin seseorang berperilaku tidak etis, maka semakin besar kemungkinan 
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terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut. Adanya pengaruh positif antara 

perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi telah 

dibuktikan juga oleh Shintadevi (2015). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Adelin (2013), yang meneliti 

tentang pengaruh pengendalian internal, ketaatan akuntansi, dan perilaku tidak 

etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada 

BUMN di kota Padang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Vani 

Adelin (2013) terletak pada lokasi dan studi penelitian. Penelitian Adelin 

(2013) berada di kota Padang, sedangkan penelitian ini diteliti di Kabupaten 

Banyumas dan studi penelitian Adelin (2013) pada BUMN sedangkan 

penelitian  ini di Bank Konvensional. Alasan penelitian ini karena begitu 

banyak individu yang selalu membutuhkan jasa perbankan dan hal itu 

tentunya akan memberikan kepercayaan dan nilai positif di mata masyarakat. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka muncul keinginan peneliti untuk 

menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan 

kecurangan akuntansi dalam penelitian ini adalah pengendalian internal, 

ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis. Pada objek penelitian yang 

dilakukan pada Bank Konvensional di Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak 
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Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi” (Studi Empiris 

Pada Bank Konvensional di Kabupaten Banyumas. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan 

perumusan masalahnya yaitu : 

1. Apakah pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi ? 

2. Apakah ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruhnegatifterhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi ?  

3. Apakah perilaku tidak etis mempunyai pengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujun penelitian yang hendaknya dicapai adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh negatif pengendalian internal terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

2. Untuk menguji pengaruh negatif ketaatan aturan akuntansi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

3. Untuk menguji pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

pengaruh pengentadian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan 

perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

b. Bagi akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberi 

referensi baru mengenai pengendalian internal dan perilaku tidak etis 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
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