
 
 
 
 

7 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Agency Theory diperkenalkan oleh Barle dan Means (1932) yang me 

nyatakan bahwa sebuah organisasi yang mempekerjakan agen (agent) 

untuk bekerja atas namanya, dan alasan mengapa para pekerja 

(employees) tidak selalu berkinerja seperti yang diharapkan pemberi kerja 

(employer) adalah karena kepentingan dari pekerja dan pemberi kerja 

tidak berada dalam keselarasan yang sempurna (perfect alignment). 

Agency Theory mempelajari hubungan keagenan yang terjadi ketika satu 

orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 

1976) dalam Hanggraeni, 2015. 

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). 

Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi 

tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. 

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat 
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mementingkan diri sendiri (self-interest), manusia memiliki daya pikir 

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan 

manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Asumsi keorganisasian 

adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria 

efektivitas dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent. 

Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang 

dapat diperjualbelikan dalam Hanggraeni, 2015. 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-

masing invidu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga 

hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. 

Pihak pemilik (principal) termotivasi mengadakan kontrak untuk 

mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. 

Sedangkan manajer (agent) termotivasi untuk memaksimalkan 

pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh 

investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian 

terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan yang masing-

masing ingin mempertahankan dan mencapai kemakmuran atau 

keuntungan yang dikehendaki dalam Hanggraeni, 2015. 

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk 

menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud 

memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. 

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara 

prinsipal dan agen disebut dengan agency problems (Kusumastuti, 2012). 
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Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa prinsipal dapat 

memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai 

kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Dengan kompensasi 

yang sesuai, perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi dapat 

berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari 

kompensasi tersebut dan tidak melakukan perilaku ridak etis serta belaku 

curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi 

(Kusumastuti, 2012). 

 

2. Teori Perkembangan Moral 

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya 

moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti 

yang diungkapkan Kohlberg (1969) . Teori ini berpandangan bahwa 

penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai 

enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti 

pekembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula 

diteliti Piaget (1958), yang menyatakan bahwa logika dan moralitas 

berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg (1969) 

memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses 

perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan 

perkembangannya berlanjut selama kehidupan (Prawira, 2014). 

Kohlberg (1969) menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral 

dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan 
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menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam 

persoalan moral yang sama. Kohlberg (1969) kemudian mengkategorisasi 

dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang 

berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-

konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional (Prawira, 2014). 

Enam tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg (1969)             

yaitu: 

a. Tingkat 1 (Pra-Konvensional)  

1) Orientasi kepatuhan dan hukuman  

2) Orientasi minat pribadi 

b. Tingkat 2 (Konvensional)  

1) Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (Sikap anak 

baik)  

2) Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial ( Moralitas 

hukum dan aturan)  

c. Tingkat 3 (Pasca-Konvensional)  

1) Orientasi kontrak sosial  

2) Prinsip etika universal ( Principled conscience) . 

Manajemen merupakan kumpulan individu yang juga memiliki 

tahapan moral. Pada tahap konvensional, pertimbangan moral didasarkan 

atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. 

Manajemen pada tahap ini mulai membentuk moralitas manajemennya 

dengan menaati peraturan yang dalam penelitian ini adalah aturan 
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akuntansi sebelum akhirnya terbentuk kematangan moral manajemen 

yang tinggi pada tahap pasca-konvensional.  

Manajemen pada tahapan pasca-konvensional menunjukkan 

kematangan moral manajemen yang tinggi. Kematangan moral menjadi 

dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan 

sikap terhadap isu-isu etis. Perkembangan pengetahuan moral menjadi 

indikasi pembuatan keputusan yang secara etis serta positif berkaitan 

dengan perilaku pertanggung-jawaban sosial. Karena adanya tanggung 

jawab sosial, manajemen dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak 

melakukan perilaku menyimpang dan kecurangan dalam kinerjanya. 

Termasuk adanya perilaku tidak etis dari manajemen dan kecurangan 

akuntansi. Moralitas manajemen yang tinggi diharapkan akan 

menurunkan perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi yang dilakukan 

manajemen perusahaan.  

 

3. Teori Atribusi 

Teori atribusi dikembangkan oleh Kelley (1967), kemudian Green 

serta Mitchell (1979). Mereka berpandangan bahwa perilaku 

kepemimpinan disebabkan oleh atribut penyebab. Jadi teori 

kepemimpinan atribut menjelaskan mengapa perilaku kepemimpinan 

terjadi (Adelin, 2013). 

Teori ini tidak terlepas dari perilaku orang dalam organisasi, yaitu 

perilaku pimpinan dan perilaku bawahan. Jadi kepemimpinan tidak 
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terlepas dari cara berpikir, berperasaan, bertindak, bersikap, dan 

berperilaku dalam kerja di sebuah organisasi dengan bawahannya atau 

orang lain (Waworuntu, 2003). Tindakan atau keputusan yang diambil 

oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh 

atribut penyebab. Termasuk tindakan tidak etis maupun kecurangan yang 

terjadi. Faktor-faktor seperti pengendalian internal dan kompensasi 

merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan 

tersebut (Adelin, 2013) 

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan 

keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi 

operasi (Mulyadi dan Puradiredja , 1998). Dengan adanya sistem 

pengendalian yang efektif diharapkan dapat mengurangi adanya perilaku 

tidak etis dan kecurangan akuntansi (Fawuzi, 2011). 

 

4. KecenderunganKecurangan Akuntansi 

Definisifraud sebagai suatu tindak kesengajaanuntuk menggunakan 

sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta 

untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yanglebih 

sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini 

termasukberbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang 

dimaksud denganpenggelapan disini adalah merubah aset/kekayaan 

perusahaan yang dipercayakankepadanya secara tidak wajar untuk 
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kepentingan dirinya. Dengan demikian,perbuatan yang dilakukannya 

adalah untuk menyembunyikan, menutupi ataudengan cara tidak jujur 

lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan ataumembuat 

pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntunganpribadi dibidang keuangan atau keuntungan lainnya atau 

meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang 

lain (Adelin, 2013). 

a. Klasifikasi fraud (kecenderungan) 

Dalam Najahningrum 2013, The Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) atau AsosiasiPemeriksa Kecurangan 

Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerakdi bidang 

pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika 

Serikatdan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, 

mengklasifikasikan fraud(kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, 

dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree”yaitu sistem klasifikasi 

mengenai hal-hal yang ditimbulkan sama oleh kecurangan (Uniform 

Occupational Fraud Classification System). The ACFEmembagi 

Fraud(Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi 

berdasarkanperbuatan yaitu (Sie Infokum – Ditama Binbangkum): 

1)  Penyimpangan atas aset (Asset Misappropriation) 

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian 

aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk 
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fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible 

atau dapat diukur/dihitung (defined value). 

 

2)  Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) 

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan 

oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya 

dengan melakukan rekayasa keuangan (financialengineering) 

dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh 

keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah 

window dressing.  

3)  Korupsi (Corruption). 

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena 

menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan 

korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di 

negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan 

masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga 

faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering 

kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama 

menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk 

didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik 

kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), 
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penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan 

pemerasan secara ekonomi (economicextortion). 

 

 

b. Jenis dan pelaku kecurangan (fraud)  

Menurut the Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE) dalam Najahningrum (2013) fraud diklasifikasikan menjadi 4 

jenis.  

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Fraud 

Jenis 

Kecurangan 

Korban Pelaku Penjelasan 

Penggelapan 

uang atau 

kecurangan 

pekerjaan  

Pegawai  Pemberi Kerja  Pemberi kerja 

secara langsung 

atau tidak 

langsung 

mengambil hak 

dari pekerjaannya  

Kecurangan 

manajemen  

Pemegang saham  Manajemen 

tingkat atas  

Manajemen 

tingkat atas 

memberikan 

penyajian yang 

salah, pada 

informasi 

keuangan  

Kecurangan 

investasi  

Investor  Individu  Individu menipu 

investor  

Kecurangan 

Penyediaan/ 

logistik  

Pembeli barang 

atau jasa  

Penjual barang 

atau jasa  

Mengenakan 

biaya yang 

berlebih atas 

barang atau jasa 

kepada pembeli  
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5. Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. Menurut COSO dalam Rahayu dan Suhayati 

(2009) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya untuk memberikan 

keyakinan memadai guna mencapai keandalan pelaporan keuangan, 

menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan dan efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang berkaitan dengan 

prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional 

organisasi atau perusahaan agar tujuan dari organisasi atau perusahaan 

dapat tercapai.  

a. Struktur Pengendalian Internal 

Menurut Jusuf dan Rudi, 2007 struktur pengendalian intern 

membutuhkan penetapan tanggung jawab dalam organisasi. Orang 

tertntu harus diberi tanggung jawab untuk tugas atau fungsi-fungsi 

tertentu. Alasannya ada dua yaitu tanggung jawab harus dibebankan 

secara jelas untuk membuat kejelasan masalah dan perhatian langsung 

baginya dan manakala karyawan telah memiliki pemahaman yang 
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jelas atas tanggung jawabnya, mereka cenderung bekerja lebih keras 

untuk mengendalikan tanggungjawabnya ini.  

Struktur pengendalian intern juga perlu untuk memelihara 

catatan-catatan yang memadai untuk menjaga aktiva dan menganalisis 

pembebanan tanggung jawab. Dokumentasi yang baik berarti bahwa 

catatan-catatan harus dipelihara oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi. Maka itu, seluruh catatan harus diperiksa silang dari satu 

bidang tanggung jawab ke lainnya. Dan, tanggung jawab untuk 

transaksi-transaksi yang berkaitan harus dibagi. Dalam proses, satu 

bidang tanggung jawab menangani fisik aktiva tidak boleh 

bertanggung jawab juga terhadap pencatatan aktiva. Karyawan akan 

lebih waspada dan tidak menyia-nyiakan aktiva jika tahu bahwa orang 

lain mencatat pemakaian mereka. Ini tidak berarti bahwa pekerjaan 

harus diduplikasikan, meskipun dalam berbagai kasus hal tersebut 

tidak terhindarkan. Idelnya, tugas dibagi untuk memungkinkan adanya 

pemeriksaan satu sama lain. 

b. Unsur pengendalian intern  

Menurut Arens (2004) dalam Aisah (2010), agar tujuan 

pengendalian dapat terpenuhi, maka didalamnya harus terdapat 

beberapa unsur yang merupakan bagian dari struktur pengendalian 

intern yang baik. Unsusr-unsur dari sistem pengendalian intern adalah  

sebagai berikut :  

1) Lingkungan pengendalian  
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Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang 

mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur 

pelaksana dan komisaris serta pemilik suatu satuan usaha terhadap 

pentingnya pengendalian oleh satuan usaha tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi lingkungan pengendalian internal suatu perusahaan 

meliputi : falsafah manajemen dan gaya operasional. Struktur 

organisasi, komite audit, pelimpahan wewenang dan 

tanggungjawab, kebijakan dan prosedur kepegawaian. 

2) Prosedur pengendalian  

Adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh 

manajemen di dalam lingkungan pengendalian untuk memberikan 

cukup kepastian bahwa sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Prosedur pengendalian umum yang dapat dipadukan di seluruh 

sistem akuntansi dan yang berlaku bagi semua perusahaan 

meliputi:  

a. Personil yang kompeten dan putaran tugas agar penetapan 

sistem akuntansi berhasil diperlukan personil yang mampu 

melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, 

semua personil akuntansi perlu mendapatkan latihan yang 

memadai dan harus diawasi dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dan memutar personil ini dari tugas satu ke tugas 

lainnya secara periodik. Dengan perputaran tugas yang 
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dilakukan diharapkan akan membantu menemukan 

penyimpangan yang terjadi. 

b. Pemberian tanggungjawab agar karyawan bekerja dengan 

efisien, harus ditetapkan tanggungjawab masing-masing secara 

jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kurang jelas.  

c. Pemisahan tanggungjawab untuk operasi yang berhubungan 

untuk mengurangi kemungkinan inefisiensi, kekeliruan, dan 

penggelapan, maka tanggungjawab atau operasi yang 

berhubungan hendaknya dibagi di antara dua orang atau lebih. 

d. Pemisahan antara operasi dan akuntansi. Tanggungjawab 

pelaksana catatan-catatan akunatnsi hendaknya dipisahkan 

dengan tanggung jawab pelaksana transaksi perusahaan dan 

tugas menjaga aktiva perusahaan. 

e. Pembuktian dan sarana pengaman. Pembuktian dan sarana 

pengaman harus digunakan untuk menjaga aktiva perusahaan 

dan untuk meyakinkan akan kebenaran data akuntansi. 

f. Peninjauan kembali secara independen. Untuk menentukan 

apakah prosedur pengendalian intern telah dilaksanakan secara 

efektif, struktur pengendalian secara periodik perlu ditinjau 

kembali dan dievaluasi oleh auditor internal.  

3)  Aktivitas Pengendalian  

Aktivias pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

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



 
 
 
 

20 
 

Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan 

entitas, sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai 

berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan 

fungsi.  

 

6. Informasi dan komunikasi  

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, 

yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang 

dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan 

transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yag bersangkutan. Kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap 

kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam 

mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang 

andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang 

peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian 

intern terhadap pelaporan keuangan.  

 

7. Pemantauan  

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup 

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan 
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tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang 

berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan 

berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau 

personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam 

memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup 

penggunaan informasi dengan pihak luar seperti keluhan costumer dan 

komentar masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. 

a. Keterbatasan Pengendalian intern  

Consideration of Internal Control in a Financial Statement 

Audit AU 319.16- .18 dalam Boynton et al., mengidentifikasikan 

keterbatasan yang melekat (inherent limitations) berikut yang 

menjelaskan mengapa pengendalian intern sebaik apapun dirancang 

dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai 

berkenaan dengan pencapaian tujuan suatu entitas. 

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat 

melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan 

bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang 

tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.  

2. Kemacetan  

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika 

personil salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan 

akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan 
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sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau 

prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. 

3. Kolusi  

Individu yang tidak bersama, seperti karyawan yang 

melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama 

dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan 

sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat terdeteksi 

oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan 

mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian 

untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif). 

4. Penolakan Manajemen 

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur 

tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau 

presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang 

dinaikkan atau status ketaatan. 

5. Biaya versus Manfaat 

Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi 

manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran 

yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak 

memungkinkan, manajemen harus membuat estimasi kuantitatif 

maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan biaya dan 

manfaat. 
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8. KetaatanAturan Akuntansi 

Aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus 

dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar 

dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi 

terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran 

dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-

aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia 

dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan 

manajemen jadi harus dapat diandalakan. Sehingga dibutuhkan 

suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan 

menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau 

organisasi (Rahmawati, 2012). 

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil 

laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan 

pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan 

keuangan (Thoyibatun, 2009). Dari pihak ekstern, pemakai laporan 

keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka 

memilki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus 

dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka 

penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan 

prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. 
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Prinsi-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi 

pedoman betindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan. 

Penerapan prinsip etika pofesi Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) :  

1. Tanggung jawab penerapan  

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam 

masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai 

tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. 

Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama 

dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, 

memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-

jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua 

anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi 

profesi.  

2. Kepentingan publik  

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam 

kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, 

dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.  

3. Integritas  

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya 

pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi 

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota 

dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas 
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mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan 

berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.  

4. Obyektifitas  

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa 

yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota 

bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak 

berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau 

berada di bawah pengaruh pihak lain.  

5. Kehati-hatian  

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi 

tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal 

ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten 

dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.  

6. Kerahasiaan  

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi iyang 

diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai 

atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila 

ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk 

mengungkapkannya.  

7. Konsistensi  
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Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut 

diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah 

kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.  

8. Standar teknis  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai 

dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai 

dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai 

kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama 

penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. 

Standar teknis dan standar profesional yang hams ditaati anggota 

adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, 

International Federation of Accountants, badan pengatur, dan 

peraturan perundang-undangan yang relevan. 

9. PerilakuTidak Etis 

Menurut Velasques (2005:7) dalam Siti (2010), secara umum etika 

mempunyai dua makna, yaitu: 

1. Etika berasal dari bahasa yunani, ethos (tunggal) atau ta etha 

(jamak) yang berarti kebiasaan dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan 

dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun suatu 

masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. 

2. Etika dalam pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral 

atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan 
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memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan 

moral yang timbul dalam masyarakat.  

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan 

yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang 

mempengaruhi hal lainnya (Ricky w griffin dan Ronald,J. Ebert, 2006). 

Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang 

menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku 

etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di 

lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang 

berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya 

menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam 

lingkungan sosialnya. 

Buckley et al., (1998) dalam Fauwzi (2012), menjelaskan bahwa 

perilaku tidak etis merupakan suatu yang sulit untuk dimengerti, yang 

jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi 

serta karakteristik pribadi pelakunya.  

Tang et al.,(2003) dalam Fauwzi (2012), menjelaskan perilaku 

yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan yaitu: 

1. Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi (abuse 

position). 

Seringkali manajemen memanfaatkan kedudukannya dalam 

melakukan hal yang tidak wajar seperti kecurangan atau salah saji 

dalam laporan keuangan.  
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2. Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse power). 

Pimpinan perusahaan merupakan pihak yang paling berkuasa pada 

sebuah perusahaan atau instansi yang memiki keputusan 

mutlak.Pimpinan perusahaan bisa saja menyalahgunakan 

kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.  

3. Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse 

resources) 

Pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan, bisa saja 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk 

memuaskan kepentingan pribadi dari pada kepentingan perusahaan. 

Jika ini terus berlanjut, maka perusahaan tidak akan bisa bertahan 

lama dalam menghadapi persaingan bisnis.  

4. Perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action).  

Perilaku ini menunjukkan, bagaimana seorang pimpinan tidak 

melakukan apa-apa ketika dia mengetahui karyawannya melakukan 

kecurangan, atau ketika seorang manajer tidak berbuat apa-apa 

terhadap karyawannya yang berbuat tindak ketidakwajaran.  

Arens dan Loebbecke (1997:73) dalam Hesti (2012), menyebutkan 

bahwa terdapat dua fakotr utama yang mungkin menyebabkan orang 

berperilaku tidak etis yaitu : 

1. Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. 

Perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan yang 

lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan kecurangan 
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adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan sebagai hal yang 

wajar dilakukan. Adanya standar etika yang berbeda membuat perilaku 

tidak etis merupakan hal sulit untuk dimengerti. 

2. Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. 

Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku 

tidak etis. Tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat 

digunakan untuk kepentingan pribadi. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, 

perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dilihat 

pada tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

NO 
JUDUL 

PENELITIAN 
PENELITI VARIABEL HASIL 

1 Pengaruh 

pengendalian 

internal, 

ketaatan aturan 

akuntansi, dan 

perilaku tidak 

etis terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi (studi 

empiris pada 

BUMN di kota 

padang) 

 

Vani Adelin 

(2013) 

 

Variabel dependen 

(Y) 

:Kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi  

Variabel 

independen (X)= 

pengaruh 

pengendalian 

internal, ketaatan 

aturan akuntansi, 

dan perilaku tidak 

etis. 

 Pengendalian internal  

berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi, Ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh 

negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi, perilaku tidak etis 

berpengaruh 

positif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

 

 

2 Analisis 

pengaruh 

moralitas 

individu, 

asimetri 

informasi dan 

keefektifan 

sistem 

pengendalian 

Ketut Sulasmi 

Ariani, Lucy 

sri Musmini, 

Nyoman 

Trisna 

Herawati 

(2014) 

 

Variabel dependen 

(Y)= 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi  

Variabel 

independen (X)= 

pengaruh moralitas 

individu, asimetri 

Moralitas individu 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

Asimetri informasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

Keefektifan sistem 
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NO 
JUDUL 

PENELITIAN 
PENELITI VARIABEL HASIL 

internal 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi di 

PDAM 

kabupaten 

bangli 

 

informasi, dan 

keefektifan sistem 

pengendalin 

internal  

 

 

pengendalian internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

3 

Pengaruh 

moralitas 

individu, 

asimetri 

informasi dan 

pengendalian 

internal 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

(fraud) 

akuntansi (studi 

empiris pada 

badan usaha 

milik daerah 

kabupaten 

buleleng). 

 

I Made Darma 

Prawira,Nyom

an Trisna 

Herawati,Nyo

man Ari Surya 

Darmawan 

(2014) 

 

Variabel dependen 

(Y)= 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. 

Variabel 

independen (X) = 

moralitas individu, 

asimetri informasi 

dan pengendalian 

internal. 

 

 

Moralitas individu 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

Asimetri informasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

Pengendalian internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurngan akuntansi. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

pengaruh sistem 

pengendalian 

internal, 

asimetri 

informasi, 

perilaku tidak 

etis dan 

kesesuaian 

kompensasi 

terhadap 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi pada 

pemerintah 

daerah 

kabupaten 

lombok timur 

Ni Luh Putu 

Purnama Sari 

Gede Adi 

Yuniarta, I 

Made Pradana 

Adiputra  

(2015) 

Variabel dependen 

(Y)= 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. 

Variabel 

independen (X)= 

pengendaliann 

internal, asimetri 

informasi, perilaku 

tidak etis dan 

kesesuaian 

kompensasi. 

 

Sistem pengendalian internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

Asimetri informasi 

berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi, Perilaku tidak etis 

berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

 

 

5 Analisis 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, 

Asimetri 

Informasi, 

Deni Ahriati 

(2015) 

Variabel 

Independen (Y)= 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi 

Variabel 

Independen (X)= 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal, 

Asimetri Informasi, Perilaku 

Tidak Etis Dan Kesesuaian 

kompensasi berpengaruh 

negatif terhadap 

Kecenderungan Kecurangan 
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NO 
JUDUL 

PENELITIAN 
PENELITI VARIABEL HASIL 

Perilaku Tidak 

Etis Dan 

Kesesuaian 

kompensasi 

Terhadap 

Kecenderungan 

Kecurangan 

Akuntansi Pada 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten 

Lombok Timur  

 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, Asimetri 

Informasi, Perilaku 

Tidak Etis Dan 

Kesesuaian 

kompensasi 

Akuntansi 

6 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kecenderungan 

kecurangan 

(Fraud) 

Anik Fatun 

Najahningrum 

(2013) 

Variabel 

Independen (Y)= 

kecenderungan 

kecurangan 

(Fraud)Variabel 

Independen (X)= 

faktor-faktor dari 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi. 

 

Asimetri Informasi 

berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan kecurangan, 

Penegakan peraturan, 

keefektifan pengendalian 

internal, keadilan distributif, 

pengaruh keadilan 

prosedural, pengaruh 

komitmen organisasi, 

pengaruh budaya etis 

organisasi berpengaruh 

negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan 

(Fraud). 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang 

pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak 

etis terhadap kecurangan kecenderungan akuntansi, kerangka pemikiran 

teoritis ini dapat dilihat pada gambar 2.2. Variabel peneliti yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah variabel independen, yaitu pengaruh pengendalian 

internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis, sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan secara garis 

besar suatu rangkaian pemikiran teoritis yang didasarkan pada telaah pustaka 
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dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

 

Gambar 2.2 

   

     H1 (-) 

 

   H2 (-) 

    
 

   H3 (+)  

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

Kondisi elemen pengendalian internal di dalam organisasi (ada dan 

tidak ada pengendalian internal) dapat mempengaruhi individu dengan 

level moral rendah untuk cenderung melakukan atau tidak melakukan 

kecurangan akuntansi. Namun bagi individu dengan level moral tinggi, 

kondisi ada dan tidak ada elemen pengendalian internal organisasi tidak 

akan membuatnya melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan 

organisasi dan masyarakat.Penelitian yang dilakukan Fauwzi (2011) 

menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Pengendalian Internal 

 (PI) 

Ketaatan aturan akuntansi 

(KAA) 

Perilaku Tidak Etis 

(PTE) 

Kecenderungan 

Kecurangan Akuntansi 

 (KKA) 
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H1 : Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi 

2. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi 

Meningkatkan ketaatan pada aturan akuntansi pada sebuah 

perusahaan atau instantsi dapat mencegah terjadinya kecenderungan 

kecurangan akuntansi, yang nantinya akan membantu perusahaan untuk 

menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan secara objektif 

kepada pihak yang berkepentingan. Teori perkembangan moral Kohlberg 

(1969), moralitas manajemen yang tinggi juga didukung dengan ketaatan 

aturan yang berlaku.Dalam teori ini, pada tahap konvensional, manajemen 

berorientasi pada pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan 

akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat 

menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh 

manejemen. Hasil penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa ketaatan 

aturanakuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

H2 : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

 

3. Pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi 
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Griffin dan Ebert (2007:58) menyatakan bahwa perilaku tidak etis 

adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang 

diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau 

yang membahayakan. Dalam teori perkembangan moral, Kohlberg (1969) 

menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahap yaitu (1) pra-

konvensional, (2) konvensional dan (3) post-konvensional. Tahap post-

konvensional merupakan akhir dari tahapan perkembangan moral yang 

membentuk prinsip etika yang dimiliki manajemen. Prinsip tersebut 

menunjukkan sikap dari manajemen dalam mengelola perusahaan. Prinsip 

tersebut mewakili sikap manajemen dalam mengelola suatu perusahaan 

atau instansi. Jika perilaku yang ditunjukkan manajemen cenderung tidak 

etis maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Hasil 

penelitian Shintadevi (2015) menyatakan bahwa perilaku tidak etis 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

H3 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

 

 

 

  

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




