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Abstract
Penelitian ini menguji hubungan budaya organisasi, moralitas individu dan
sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Sistem
pengendalian internal dalam penelitian ini berperan sebagai variabel
intervening. Pengujian penelitian ini menggunakan kuesioner untuk
mengumpulkan data. Populasi dari penelitian ditujukan kepada beberapa
pegawai swasta di Indonesia dengan berbagai level posisi sebanyak 200 orang
dan sampelnya sebanyak 102 orang. Kuesioner tersebut dianalisis dengan
menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) dan di olah dengan
menggunakan aplikasi AMOS Versi 24. Hasil dari pengolahan data tersebut
menunjukan variabel budaya organisasi, moralitas individu dan budaya
organisasi dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening
berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.
Kata kunci: Budaya organisasi, moralitas individu, sistem pengendalian internal dan Pencegahan
kecurangan.

Pendahuluan
Kecurangan akuntansi merupakan permasalahan yang selalu menyita perhatian
publik. Kerugian akutansi juga tidak dapat dianggap sepele, sering kali kerugian atas
kecurangan ini bernilai material yang mampu membuat beberapa pihak sangat dirugikan.
Sejalan dengan penyataan (Wilopo, 2006) bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji
yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau
menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan
untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia ,
2001), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi
operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut (Mary-Jo Kranacher et al., 2011) dalam (Haryono Umar, 2016), terdapat
tiga unsur dalam kecurangan, yaitu: (1) Conversion : yang berarti menipu, merekayasa,
membohongi, dan lainnya. Dalam hal ini, kecurangan dimulai dengan adanya niat jahat
untuk melakukan manipulasi dan rekayasa atas suatu kondisi demi kepentingan pribadi
dan kelompok yang dapat merugikan pihak lain; (2) Concealment : yang berarti
menyembunyikan atau terjadinya pembelokan. Karena kecurangan merupakan salah satu
bentuk kejahatan maka tentunya para pelaku tidak ingin diketahui oleh pihak lainnya.
Para pelaku melakukan nepotisme dan berkolusi untuk menyembunyikan kejahatannya
agar perbuatan tersebut tidak dketahui oleh pihak luar.
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Karena apabila perbuatan tersebut sampai diketahui pihak luar maka akan
menimbulkan sanksi yang berat bagimereka; (3) Theft : yang berarti mengambil kekayaan
secara tidak sah. Manipulasi, penipuan dan rekayasa yang telah dilakukan secara
sembunyi-sembunyi tentunya dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan
finansial secara tidaksah.
Selain itu, membangun budaya organisasi yang transparan mempengaruhi setiap
masing-masing individu untuk menyesuaikan diri dengan budaya oraganisasi, sehingga
tercipta nilai-nilai ataupun norma positif yang akan menghindarkan individu melakukan
tindak kecurangan. Menurut (Tunggal,2011) budaya kejujuran dan etika yang bernilai
tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi. Terkait tindakan yang
dilakukan oleh masing-masing individu jika dikaitkan dengan teori level penalaran moral
Kohlberg, yaitu adalah teori yang mengungkapkan level penalaran moral seseorang akan
menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan
tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan level penalaran
moralnya. Menurut penelitian (Wilopo, 2006) semakin tinggi level penalaran moral
individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan
dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini
adalah karyawan yang telah bekerja selama 2 tahun atau lebih dan bekerja pada
perusahaan-perusahaan yang memiliki lingkup bisnis yang berbeda.

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis
Budaya Organisasi
Menurut (Yuliani D, 2018) Budaya organisasi adalah sistem makna dan keyakinan
bersama yang di anut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagai besar cara
mereka bertindak, budaya tersebut mewakili persepsi bersama yang dianut oleh para
anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak, budaya
tersebut memiliki persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi tersebut.
Moralitas individu
Model pengkuran etika dengan menggunakan model Kohlberg terbagi menjadi 3
tahapan yaitu tahapan pre-conventional, tahapan conventional dan tahapan postconventional. Dalam tahapan ini individu cenderung memiliki alasan yang dianggap
sebagai pembenaran atas tindakannya. Menurut (Welton,1994) dalam (Puspasari, 2012)
pembenaran atas tindakan individu diukur dengan level penalaran moralnya. Individu
dengan level penalaran rendah maka cenderung akan melakukan hal yang tidak benar,
sebaliknya individu dengan level penelaran yang tinggi cenderung melakukan hal benar.
Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu sistem pengendalian
internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan (Umar et al, 2018).
Pencegahan Kecurangan (Fraud)
(Purba, 2015) menyatakan bahwa pencegahan fraud akan berfungsi sebagai
penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan fraud.
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Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan fraud secara efektif akan menjadi
penghalang yang kuat bagi pelaku fraud potensial. Hal ini juga dapat mengurangi
kerugian akibat kecurangan (fraud)
Rerangka Konseptual
Dari landasan teori tersebut, maka rerangka konseptualnya dapat digambarkan
dengan model sebagai berikut:
H1

Budaya
Organisasi

Moralitas
Individu

Sistem
Pengendalia
n Internal

H3

Pencegahan
Kecurangan
H2

Gambar 1: Rerangka Konseptual

H4

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan.
Menurut (Arens, 2008) budaya organisasi adalah salah satu faktor yang dapat
mencegah kecurangan. Budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika didalam
sebuah organisasi dapat mengurangi tindak kecurangan yang dapat merugikan
perusahaan pernyataan ini diperkuat oleh penelitian (I Made Indra, 2017) yang
menyatakan
bahwa
pencegahan
kecurangan
dapat
dikurangi
dengan
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anita dan Zelmiyanti, 2015) menunjukkan
jika budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan
di BPR Sumatera Barat ini dikarenakan penendalian internal yang diterapkan cukup
bagus sehinga mampu mencegah terjadinya kecurangan. sehingga hipotesis yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah;
H1 : Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan.
Moralitas dan fraud memiliki hubungan yang kuat dalam persepsi pencegahan
kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspasari, 2012) dan (Anastasia, 2014)
menyimpulkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dalam pencegahan
kecurangan, sehingga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah;
H2: Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan.
Sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan
menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen cenderung melakukan
tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh
tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan.
Penelitian (Anita dan Zelmiyanti, 2015) menyimpulkan bahwa sistem
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan,
sehingga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah;
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berpengaruh

positif

terhadap pencegahan

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap pencegahan kecurangan melalui pelaksanaan
sistem pengendalian internal.
Menurut (Efendi, 2009) penerapan budaya perusahaan khususnya pada unit SPI
(Sistem Pengendalian Internal) bermanfaat untuk meningkatkan keefektifan perusahaan,
mengelola perubahan budaya serta meningkatkan kinerja perusahaan. Teori ini diperkuat
oleh hasil penelitian (Riba’ati, 2003), (Anita dan Zelmiyanti, 2015) terkait budaya
organisasi mempengaruhi penerapan pengendalian internal khususnya dalam
pengelolaan kas, sehingga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah;
H4 : Budaya
Organisasi
berpengaruh
positif
terhadap pencegahan
kecurangan melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory yang bertujuan untuk
menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak hipotesis hasil
penelitian yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Menurut Singarimbun dan Effendi
(2006) penelitian explanatory adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan
hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa yang dirumuskan
atau sering kali disebut sebagai penelitian penjelas. Pengujian dilakukan dengan menguji
pengaruh kualitas audit, auditor baru, kompentensi tim audit terhadap kepuasan dan
loyalitas klien audit.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada perusahaan swasta
di Kota Bekasi dan bekerja di bagian akuntansi seperti staff akuntan hingga komite audit.
sehingga estimasi koresponden diperkirakan adalah sebesar lebih dari 200 orang.
Metode pemilihan sampel menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling.
Dalam Probability Sampling, pemilihan sampel tidak dilakukan secara subyektif, dalam arti
tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap anggota populasi
memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Setiap perusahaan dan
anggota populasi akan diberikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner sehingga
peneliti mengestimasi dari sekitar 200 kuesioner yang akan disebar 50% dari kuesioner
tersebut akan kembali dan dapat diolah menggunakan AMOS.
Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah score tanggapan responden mengenai variable secara
definisinya (dimensi) option pertanyaan dengan menggunakan skala likert yang terdiri
dari Sangat Tidak Setuju (sts), Tidak Setuju (ts), Netral (n), Setuju (s), dan Sangat Setuju
(ss), atau mendefinisikan secara operasional berdasarkan karakteristik yang sedang
diamati dan memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara
cermat.
Pengukuran Variabel
Budaya Organisasi (X1)
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dalam pedoman hidup yang dominan
dan di implementasikan dalam perusahaan. Indikator pada variabel ini adalah inovasi
dan pengambilan resiko (X11), Perhatian pada hal detail (X12), Orientasi hasil (X13),
Orientasi individu (X14), Orientasi Tim (X15), Keagresifan (X16), stabilitas (X17).
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Moralitas Individu (X2)
Variabel Moralitas Individu akan diukur berdasarkan model pengukuran moral
oleh (Kohlberg, 1971) dalam bentuk instrumen Defining Issues Test (DIT) yang dirancang
untuk mengukur kapasitas moral kognitif, yaitu tingkat penalaran moral yang mampu
dilakukan oleh seorang individu. Instrumen ini berbentuk kasus dilema etika. Moralitas
diukur melalui 6 butir instrumen yang mengukur setiap tahapan moralitas melalui kasus
dilema etika akuntansi yang dikembangkan lagi dalam penelitian (Gusti , 2014).
Sistem Pengendalian Internal (X3)
Indikator dalam variabel ini adalah Lingkungan Pengendalian (X31), Penilaian
Resiko (X32), Aktivitas Pengendalian (X33), komunikasi dan informasi (X34), aktivitas
pengawasan (X35) (Umar et al, 2018).
Pencegahan Kecurangan (Y1)
Pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan
terjadinya faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kecurangan. Indikator pada
variabel ini berdasarkan penelitian (Tunggal , 2012) yakni, Budaya (Y11), Etika yang
tinggi (Y12), Tanggung jawab manajemen (Y13) dan pengawasan Komite audit (Y14).
Metode Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data dimaksudkan untuk
memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Metode pengumpulan
data pada penelitian ini adalah berupa kuesioner dengan cara memberikan pertanyaanpertanyaan kepada responden. Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini
sesuai dengan yang digambarkan dalam skala Likert yaitu jawaban yang diberikan oleh
responden kemudian diberi skor dengan menggunakan skala Likert dalam bentuk skala 1
sampai dengan 5.
Teknik Analisis Data
Dari semua kuesioner yang telah diisi oleh koresponden akan di analisis
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) yang diolah pada sistem atau
software AMOS (Analysis of Moment Stucture) Ver. 24. Penggunaan SEM pada penelitian
ini dapat menguji hubungan antar variabel secara simultan sehingga memberikan
efesiensi secara stastik (Hair et al., 2010).

Hasil Penelitian
Uji Hipotesis
Hasil pengujian Structural Equation Model yang terdapat pada gambar 4.1
dibawah ini kemudian akan ditelaah lebih lanjut untuk menerima atau tidak menerima
hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini.
Tabel 1 Uji Hipotesis
Pencegahan_kecurangan
Pencegahan_kecurangan
Pencegahan_kecurangan
Pencegahan_kecurangan

<-<-<-<--

Budaya_organisasi
Sistem_Pengendalian _internal
Moralitas_individu
Kepuasan_Klien

C.R.
2.302
2.058
2.658
2.003

P
***
***
***
***

Label
par_15
par_16
par_17
par_18

H1:

Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa budaya organisasi diuji
dengan 5 indikator dan hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap pencegahan
kecurangan dengan nilai C.R = 2,302. Nilai C.R memenuhi syarat (C.R ≥ +1,96) pada
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tingkat signifikansi 5% dan nilai p = 0,000 memenuhi syarat (p< 0,05). Jadi dapat
disimpulakan bahwa H1 diterima.
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah budaya organisas berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesis pertama (H1) diterima dan sejalan dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anita dan Zelmiayati, 2015) dan (Lorensa C.N ,
2018).
H2:

Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa moralitas individu diuji
dengan 5 indikator dan hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap Kepuasan Klien
dengan nilai C.R = 2,058. Nilai C.R tidak memenuhi syarat (C.R ≥ +1,96) pada tingkat
signifikansi 5% dan nilai p = 0,404 juga tidak memenuhi syarat (p< 0,05). Jadi dapat
disimpulakan bahwa H2 diterima.
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah budaya organisas berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesis kedua (H2) diterima dan Hal ini sejalan
dengan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh (Cressey, 1953) dan teori agency yang
dikemukan oleh (Jensen dan Meckling, 1976).
H3:
Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan
kecurangan
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa sistem pengendalian
internal diuji dengan 5 indikator dan hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap
Kepuasan Klien dengan nilai C.R = 2,658. Nilai C.R memenuhi syarat (C.R ≥ +1,96) pada
tingkat signifikansi 5% dan nilai p = 0,000 memenuhi syarat (p< 0,05). Jadi dapat
disimpulakan bahwa H3 diterima.
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah budaya organisas berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesis ketiga (H3) diterima dan sejalan dengan
Penelitian ini mendukung penelitian (Soleman , 2013) dan hasil penelitian (Anita dan
Zelmiyati ,2015).
H4:
budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dengan
Sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa budaya organisasi diuji
dengan 2 indikator dan hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap pencegahan
kecurangan dengan nilai C.R = 2,003. Nilai C.R memenuhi syarat (C.R ≥ +1,96) pada
tingkat signifikansi 5% dan nilai p = 0,000 memenuhi syarat (p< 0,05). Jadi dapat
disimpulakan bahwa H4 diterima.
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah budaya organisas berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesis keempat (H4) diterima dan Penelitian ini
sejalan dengan penelitian oleh (Riba’ati ,2003), (Ari Artini ,2014) yang menyatakan bahwa
budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Serta sejalan dengan penelitian (Anita dan
Zelmiyenti, 2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap
pencegahan kecurangan melalui komponen pengendalian internal.
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Uji Reliabilitas
Tabel 2 Uji Reliabilitas Butir Kuisioner
Variables

Cronbach’s Alpha

Budaya Organisasi
Moralitas individu
Sistem Pengendalian
Internal
Pencegahan Kecurangan

0,632
0,887

Cornbach’s Alpha Based
on Standadized Items
0,652
0,783

0,824

0,820

7

0,667

0,678

5

N of Items

5
7

Nilai Cronbach’s Alpha pada setiap variabel lebih besar dari nilai rtabel (0,3598). Seluruh butir kuisioner penelitian dapat dikatakan reliabel
atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.
Uji Goodness of fit
Menurut (Ghozali, 2008), Uji Goodness of fit atau yang biasa disebut uji evaluasi
kecocokan model ini adalah langkah terakhir dalam penelitian ini, uji ini digunakan
untuk melihat kecocokan model penelitian yang di ajukan dalam penelitian ini. uji ini
memiliki 3 instrumen pengukuran dasar dimana masing-masing instrumen memiliki
ukuran sendiri seperti CMIN/DF (minimum sample discrepancy function/ degree of freedom),
Chi-Square Statistic, RMSEA (Root Mean Square Error of Approximatian), GFI (Goodness of
Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index). Pada pengujian evaluasi model ini
peneliti menggunakan 10 ukuran dari 3 instrumen pengukuran yang tersedia. Hasil dari
perhitungan ini adalah sebagai berikut;
Tabel 3 Uji Goodness of fit
Goodness of Fit
Probabilitas Chi Square
CMIN/DF
GFI
AGFI
CFI
TLI
NFI
IFI
RMSEA
RMR

Cut off value
≥ 0,05
≤ 2,00
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,90
≤ 0,08
≤ 0,05

Hasil
0,005
1.384
0,820
0,701
0,954
0,929
0,788
0,957
0,042
0,053

Keputusan
Bad fit
Good Fit
Marginal Fit
Marginal fit
Good Fit
Good Fit
Marginal fit
Good Fit
Good Fit
Good Fit

Berdasarkan tabel diatas di dapatkan 5 pengukuran yang menyatakan bahwa
model penelitian ini termasuk good fit, 3 Pengukuran menyatakan marginal fit dan sisanya
2 pengukuran ini menyatakan bad fit. Karena dari 10 ukuran yang digunakan ada 5 yang
menyatakan bahwa model ini cocok sehingga, peneliti tidak perlu melakukan modifikasi
model.
Simpulan, Keterbatasan Penelitian Dan Implikasi
Simpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa budaya organisasi memiliki
pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa moralitas individu memiliki
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pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa sistem pengendalian internal
memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa budaya oranisasi memiliki
pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan sistem pengendalian
internal sebagai variabel intervening.

Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan
dan kelalaian mulai dari proses sampai hasil penelitian ini sehingga menyebabkan
penelitian ini menjadi kurang sempurna atau sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini
terjadi karena adanya berbagai keterbatasan terjadi yang menghambat kesempurnaan
penelitian ini, antara lain:
1. Peneliti hanya menggunakan sekitar 102 kuesioner dari 200 kuesioner yang
disebarkan, karena keterbatasan waktu dan tidak sesuainya data yang diharapkan.
2. Indikator yang digunakan pada variabel budaya organisasi hanya terdiri dari 5
indikator dari total yang penelitian sebelumnya gunakan sebanyak 7 indikator.
3. Koresponden yang mengisi kuesioner lebih mendominasi di level karyawan
dibanding dengan level manager dan komite audit.
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