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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila menjadi dasar utama 

dalam pembentukan pemerintah Indonesia, dimana dalam penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus tercermin pada 

landasan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila. 

Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan 

daerah, dimana setiap instansi pemerintah memiliki tugas pokok masing-masing 

untuk mewujudkan dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta ikut aktif dalam menjaga 

ketertiban dunia (Sandityas, 2017). 

Untuk mendukung lajunya pertumbuhan ekonomian di Indonesia, setiap 

otonomi daerah harus berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang 

berfokus pada reformasi birokrasi yang optimal, efektif dan efisiensi. Terciptanya 

Good Governance suatu bangsa, tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang 

akuntabilitas dan transparansi. Kinerja pemerintah yang akuntabilitas dan 

transparansi dalam bidang ekonomi mendorong perbaikan investasi (Sandityas, 

2017). 

Sandityas (2017), namun pada kenyataannya, kurangnya pemerintahan yang 

akuntabel dan transparan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu yang paling 

sering terjadi adalah praktek fraud dalam instansi pemerintah. Banyak kasus fraud 
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yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh Indonesia. Kasus fraud di 

Indonesia bukan merupakan hal yang baru, karena telah terjadi secara berulang-

ulang dari dulu sampai sekarang, baik pada sektor swasta maupun sektor publik. 

Instansi pemerintah di Indonesia tidak terlepas dari adanya praktek fraud, mulai 

dari Instansi pemerintah pusat bahkan sampai dengan instansi pemerintah daerah 

juga melakukan praktek fraud tersebut Sandityas (2017). 

Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) penindakan kasus korupsi oleh 

penegak hukum menurun selama tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Tama S. Langkuh selaku peneliti dari ICW. 

Tama S. Langkuh juga mengatakan pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi 

yang terungkap. Jumlah itu menurun sejak tahun 2018, karena Cuma terdapat 454 

kasus korupsi. Kemudian pada tahun 2019 jumlah tersebut turun hampir mencapai 

angka 50%, karena pada tahun 2019 Cuma terdapat 271 kasus korupsi. ICW 

mencatat dari 271 kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2019 terdapat jumlah 

tersangka sebanyak 580 orang dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 8,04 

triliun. Kasus tersebut ditangani oleh KPK, Kejaksaan RI, dan Polri sejak 1 

Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Tercatat menangani 62 kasus 

dengan jumlah tersangka sebanyak 155, Kejaksaan RI menangani 109 kasus 

dengan tersangka sebanyak 216, dan Polri menangani 100 kasus dengan tersangka 

sebanyak 209. (Indonesia Corruption Watch, 2020). 

Indonesia Corruption Watch merinci total suap sepanjang tahun 2019 

sebanyak 51 tindakan pidana dengan nilai Rp 169,5 miliar. Modus dari korupsi 

lainnya adalah mark-up atau penggelembungan anggaran sebanyak 41 kasus, 
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penyalahgunaan anggaran 39 kasus, proyek fiktif 22 kasus, laporan fiktif 

sebanyak 22 kasus, pungutan liar 11 kasus, gratifikasi 7 kasus, pemerasan 7 kasus, 

pemotongan 5 kasus, dan mark-down 1 kasus. (Tirto.id  9 September 2020). 

Menurut Sulastri dan Simanjuntak (2014), tingginya keterlibatan pemerintah 

dalam kecurangan disebabkan karena kompleksnya struktur instansi pemerintah, 

sistem birokrasi yang berbelit, rendahnya integritas, dan kontrol yang kurang 

efektif  serta tekanan yang tinggi. Hal ini sangat disayangkan karena instansi 

pemerintah yang dibentuk dengan tujuan awal untuk mensejahterakan kehidupan 

bangsa dan negara Indonesia malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi 

yang mana tindakan fraud tersebut merugikan negara dan merusak tata kelolah 

pemerintah.  

Pada umumnya kasus Fraud (kecurangan), di sektor instansi pemerintah 

berkaitan dengan korupsi. Pelaku yang melakukan korupsi tidak hanya dilakukan 

oleh golongan atas saja tapi juga merambah sampai kalangan bawah. Masyarakat 

awam sering berpikir bahwa fraud merupakan korupsi (Sandityas, 2017). Padahal 

korupsi merupakan salah satu jenis yang ada pada fraud tersebut, hal ini 

disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi di kalangan masyarakat. 

Pada era modern sekarang ini, dengan adanya media massa dapat menjadi 

jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kinerja 

pemerintah. Hal ini dikarenakan media massa banyak memberitakan hal tersebut 

bagi masyarakat. Bagi masyarakat fraud kasus kecurangan di Indonesia bukanlah 

hal baru lagi, bisa dikatakan fraud bukanlah sebuah hal yang tabu di Indonesia. Di 
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Indonesia sendiri Fraud dapat dilihat dengan adanya kasus likuidasi bank-bank, 

manipulasi pajak, dan lainnya (Wilopo, 2006).  

Menurut Sukanto (2007), kecurangan merupakan penipuan yang sengaja 

dilakukan sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain dan memberikan 

keuntungan kepada pihak pelaku atau kelompoknya. Fraud adalah suatu tindakan 

penipuan yang mencakup berbagai tindakan penyimpangan dan ilegal yaitu, 

penipuan yang disengaja.  

Tabel 1 

Corruption Perception Index Negara di Asia Tenggara tahun 2019 

Negara Score CPI 2019 Peringkat 

Singapura 85 4 

Malaysia 53 51 

Indonesia 40 85 

Timor Leste 38 93 

Vietnam 37 96 

Thailand 36 101 

Filipina 34 113 

Laos 29 130 

Myanmar 29 130 

Sumber: Transparency International 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas, peringkat negara Indonesia masih tertinggal 

dari negara Singapura dan negara Malaysia. Dimana negara Singapura menempati 

peringkat 4 dengan jumlah score CPI 85 dan menjadi negara dengan peringkat 

pertama untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan negara Malaysia menempati 

peringkat 51 dengan jumlah score CPI sebesar 53 dan menjadi negara dengan 

peringkat kedua untuk Asia Tenggara. Untuk negara Indonesia sendiri menempati 

peringkat 85 dengan score CPI 40 dan menjadi negara dengan peringkat ketiga di 

Asia Tenggara. Corruption Perception Index diukur dengan seberapa sering 

sebuah negara terjadi kasus korupsi. Negara-negara dengan score CPI dibawah 50 
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dikategorikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Menurut 

Pratama (2020), faktor-faktor penghambat peningkatan peringkat Indonesia yaitu 

tingginya tingkat korupsi di sektor politik dan hukum. 

Salah satu kasus fraud adalah penyalahgunaan aset. Seperti kasus korupsi 

yang dilakukan oleh Mantan menteri Sosial Juliari P. Batubara. Juliari Batubara 

divonis hukuman penjara selama 12 tahun, dimana Juliari terbukti menerima suap 

senilai 32,4 miliar terkait penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di 

Kemensos. Selain itu, Juliari Batubara juga dihukum untuk membayar uang 

pengganti sebesar 14,5 miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik 

selama 4 tahun. (cnnindonesia.com, 31 Agustus 2021). 

Tidak hanya di Indonesia kasus kecurangan akuntansi juga terjadi di negara-

negara lainnya. Seperti kasus kecurangan yang terjadi pada salah satu perusahaan 

telekomunikasi yaitu WorldCom. CEO WorldCom Bernard Ebbers dinyatakan 

bersalah atas skandal akuntansi terbesar di Amerika. Bernard Ebbers dinyatakan 

bersalah atas sembilan tuduhan termasuk kecurangan, konspirasi dan berbohong 

kepada regulator dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun. Skandal WorldCom 

mencuat setelah perusahaan ini mengaku telah mengembungkan keuntungannya 

hingga US$ 3,9 miliar pada periode Januari 2001 dan Maret 2002. Pada tahun 

2001 hingga awal 2002, WOrldCom memasukan US$ 3,9 miliar dollar AS yang 

merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi. Hal ini memungkinkan 

perusahaan tersebut menekan biaya selama bertahun-tahun.Dengan hilangnya pos 

biaya operasional ini, maka pos keuntungan menjadi lebih besar karena biaya 

yang seharusnya mengurangi keuntungan sudah diperkecil. Saham WorldCom 
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yang dicatatkan di bursa tahun 1999 pada harga US$ 62, langsung anjlok 94 

persen sejak Januari 2002 akibat mencuatnya skandal tersebut. Selain itu setelah 

perginya pendiri dan chief executive officer WorldCom, Bernie Ebbers, pada 

bulan April 2002, skandal lainnya mencuat. Diketahui Ebbers meminjam jutaan 

dollar AS dari perusahaan tersebut untuk menanggung kelebihan harga yang harus 

dibayarkan untuk saham-saham perusahaan itu sendiri. Pada akhir tahun 2000 

hingga pertengahan tahun 2002, pemerintah AS mengklaim Ebbers 

mengintimidasi CFO (chief financial officer) Scott Sullivan untuk menutupi 

pengeluaran yang tidak terkontrol yang mencapai miliaran dolar dan menyebutnya 

sebagai pendapatan yang tidak selayaknya. Selain itu Ebbers juga masih 

menghadapi proses pengadilan sipil termasuk tuntutan dari perusahaan yang telah 

menjamin US$ 400 juta pinjaman pribadinya setelah Bank of America meminta 

lebih banyak jaminan setelah harga saham WorldCom terus jatuh. 

(finance.detik.com, 16 Maret 2005). 

Dalam praktik fraud setiap pelakunya memiliki motivasi tersendiri. 

Abdullahi dan Mansor (2015), praktek fraud dipengaruhi oleh Fraud Diamond 

dimana terdapat empat faktor utama yaitu, kesempatan (opportunity) keadaan 

dapat membuka peluang untuk menciptakan fraud. Insentif (incentive) kondisi 

dimana kebutuhan individu yang menyebabkan terjadinya fraud. Rasionalisasi 

(rationalization) dalam melakukan fraud selalu ada alasan untuk melakukan 

pembenaran. Rasionalisasi dilakukan secara sadar oleh pelaku mengutamakan 

kepentingannya. Yang terakhir adalah kemampuan (capability) keadaan dimana 

seorang individu memiliki kekuasaan yaitu posisi dan kecerdasan untuk 
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melakukan fraud. Sedangkan menurut Cressey (1953), mengungkapkan fakta 

mengenai fraud triangle, dalam setiap praktik fraud dipengaruhi oleh tiga hal 

yang pertama adanya tekanan (pressure), yang kedua rasionalisasi 

(rationalization), dan yang terakhir adalah peluang (opportunity). 

 Maraknya praktek fraud yang terjadi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh 

kegagalan dalam proses pertanggungjawaban dari pemerintah. Kegagalan ini 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, pengendalian internal, budaya organisasi, 

gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, dan perilaku tidak etis.  

Sandityas (2017), Pemerintahan akan berjalan dengan efektif dan efisien 

apabila terdapat kontrol yang dilakukan oleh pemimpinnya, kontrol yang 

dimaksud disini adalah pengendalian internal. Sistem pengendalian internal 

merupakan proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang dibuat untuk 

mencapai tujuan organisasi yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan hukum, 

efektifitas dan efisiensi operasi (Mulyadi, 2001). COSO (2013), rangkaian 

tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam sebuah organisasi. 

Najahningrum (2013), kegiatan organisasi yang efektif dan efisien dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (pelaku).  

Sedangkan menurut Arens et al (2008), sistem pengendalian internal adalah 

sebuah sistem yang terdiri kebijakan dan proses yang dirancang untuk 

memberikan jaminan kepada manajemen bahwa organisasi akan mencapai tujuan 

dan dapat mencegah kecurangan akuntansi. Penelitian Zulkarnain (2013) pada 

Dinas Kota Surakarta juga, mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh 

negatif terhadap fraud di sektor pemerintah Tingginya sistem pengendalian 
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internal dalam organisasi akan menekan jumlah praktik fraud. Sulastri dan 

Simanjuntak (2014), semakin lemah sistem pengendalian internal di sebuah 

organisasi dapat meningkatkan peluang untuk melakukan kecurangan. 

Sistem pengendalian internal berkaitan erat dengan budaya etis dari sebuah 

organisasi, budaya berperan sebagai pembentuk mekanisme pengendalian yang 

memberikan panduan pada perilaku karyawan (Robbins dan Judge, 2014). 

Valentine et al (2002), budaya etis mengarah pada sikap, perilaku dan perasaan 

karyawan dihubungkan dengan peraturan pemerintah memotivasi karyawan dalam 

melakukan berbagai hal. Ketika dalam suatu organisasi terdapat karyawan baru, 

maka karyawan tersebut akan menyesuaikan diri dengan standar peraturan yang 

ditetapkan dalam organisasi tersebut. Karyawan tersebut tentunya belum bisa 

sepenuhnya beradaptasi dengan cepat, mereka akan mengikuti budaya atau 

kebiasan yang ada dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi merupakan nilai, 

keyakinan dan sikap yang membentuk pola perilaku dan melakukan suatu hal 

(Armstrong, 2009). Hasil penelitian Mustikasari (2013), mengatakan bahwa 

budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) di sektor 

pemerintah. Jadi apabila dalam organisasi tersebut memiliki budaya yang baik 

dengan sendirinya akan memotivasi karyawan tersebut untuk tidak melakukan 

praktek fraud, tetapi sebaliknya apabila dalam organisasi tersebut memiliki 

budaya atau kebiasaan yang suka melanggar aturan maka akan membuka peluang 

bagi setiap karyawannya untuk melakukan fraud.  

Budaya etis sebuah organisasi swasta atau organisasi publik dapat 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan  pemimpinnya. Menurut 
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Pramudita (2013), lingkungan etis dari organisasi dibentuk dari banyak aspek 

mulai dari gaya manajemen, dalam mencapai tujuan organisasi. Gaya 

kepemimpinan merupakan pola perilaku yang digunakan oleh pemimpin sebuah 

organisasi untuk mempengaruhi bawahannya untuk bertindak dan berperilaku 

sesuai dengan apa yang diinginkan (Prasetyo, 2006). Sedangkan menurut Lubis 

(2011), gaya kepemimpinan dilihat melalui dua perspektif, yaitu konsiderasi dan 

struktur inisiatif. Konsiderasi adalah gaya kepemimpinan dimana menggambarkan 

kedekatan hubungan antara atasan dan bawahan, saling percaya, kekeluargaan, 

dan menghargai masukan dari bawahannya serta terjalin komunikasi antara 

keduanya. Sedangkan struktur inisiatif adalah gaya kepemimpinan dimana 

pemimpin organisasi cenderung membangun saluran komunikasi dan menjelaskan 

proses yang benar dalam menyelesaikan tugas bawahannya. Penelitian Zulkarnain 

(2013) pada Dinas Kota Surakarta, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintah. Dalam membentuk 

suatu organisasi yang terhindar dari fraud diperlukan sosok pemimpin yang 

memiliki sifat mengayomi dan menginspirasi dimata bawahannya.  

Kompensasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan motivasi karyawan 

dalam bekerja yang lebih produktif. Menurut Pramudita (2013), kesesuaian 

kompensasi adalah suatu imbalan yang diperoleh seorang karyawan karena telah 

melakukan sebuah pekerjaan. Kompensasi adalah hal penting bagi setiap 

karyawan karena kompensasi dapat menentukan kesejahteraan, sedangkan bagi 

organisasi kompensasi adalah biaya yang harus dibayarkan kepada karyawan 

untuk menunjang kemajuan organisasi. Semakin tinggi kompensasi yang diterima 
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oleh karyawan akan menekan jumlah praktek fraud, hal ini disebabkan jumlah 

kompensasi yang dibayar dapat memenuhi kebutuhan dari karyawan tersebut. 

Akan tetapi jika jumlah kompensasi yang diterima tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dari karyawan, hal ini akan menjadi faktor pendorong untuk 

melakukan kecurangan. Ketidakpuasan terhadap kompensasi dan pekerjaan dapat 

menjadi faktor untuk melakukan insiden pencurian oleh karyawan (Wexley dan 

Yuki, 2003).  

Selain faktor-faktor diatas, perilaku tidak etis dari karyawan juga 

mempengaruhi terjadinya banyak kecurangan dalam sebuah organisasi. Seperti 

yang diungkapkan oleh Fauwzi (2011), banyaknya kasus kecurangan yang terjadi 

di Indonesia disebabkan oleh perilaku tidak etis yang dilakukan sebagian oknum. 

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit dimengerti, yang mana 

jawabannya bergantung pada interaksi antara situasi dan perilaku pelaku. Griffin 

dan Ebert (2006), perilaku tidak etis merupakan pola perilaku individu dimana 

norma yang ada dianggap salah. Apabila perilaku pemimpin organisasi cenderung 

mengarah pada tindakan-tindakan yang tidak etis maka terjadi peluang untuk 

melakukan fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2016), mengasumsikan 

bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi.  

Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini akan meneliti 

tentang faktor yang mempengaruhi fraud (kecurangan akuntansi) di Instansi 

pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek 

yang digunakan yaitu pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Malaka. Alasan 

peneliti mengambil Kabupaten Malaka sebagai objek dari penelitian ini karena 
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Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang 

disahkan pada tanggal 14 Desember 2012. Diusia yang masih terbilang muda, 

Kabupaten Malaka memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari 

hasil LHP pada tahun 2017 dari BPK Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut 

merupakan sebuah kemajuan karena pada tahun 2014 dan 2015 mendapat opini 

BPK disclaimer, tahun 2016 mendapat opini BPK WDP dengan tiga akun 

pengecualian yaitu aset tetap, persediaan dan dana bos. Sedangkan pada tahun 

2017 Kabupaten Malaka mendapat opini BPK WDP dengan satu akun 

pengecualian yaitu aset tetap. Meningkatnya kualitas LKPD Kabupaten Malaka 

tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan, (Kupang.tribunnews.com). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, latar belakang dan fenomena yang 

telah dijelaskan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di Instansi 

Pemerintah Kabupaten Malaka dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENENTU 

FRAUD DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Empiris 

Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Malaka)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan? 

4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan? 

5. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka ditetapkan 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap 

kecurangan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

kecurangan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kecurangan. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap 

kecurangan. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perilaku tidak etis terhadap 

kecurangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi 

instansi pemerintah Kabupaten Malaka dalam upaya untuk mencegah dan 

meminimalisir terjadinya praktek fraud di Instansi pemerintah.  
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2. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sektor 

publik, khususnya pada kecurangan akuntansi (fraud) bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dan terhindar dari 

pembahasan yang luas maka peneliti melakukan pembatasan dan berfokus pada 

lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Malaka. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode survei pada OPD Instansi Pemerintahan Kabupaten 

Malaka. 

 


