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ABSTRAK

Kecurangan (fraud) dapat didefinisikan sebgai kecurangan dalam bentuk
ketidakjujuran dan penipuan yang disengaja dan juga kesalahan dalam penyajian yang
dikehendaku terhadap suatu fakta yang material (Tunggal, 2012;2). Suatu tindakan
kecurangan atau fraud dilakukan oleh pihak yang memiliki keinginan pribadi untuk
mendapatkan keuntungan pribadi secara maksimal.

Data empiris menunjukkan bahwa pelaku kecurangan sebagian besar adalah orang
dalam (Wolfe & Hermason, 2004). Kecurangan (fraud) akan dilakukan jika ada
kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang
untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema
kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk
terjadinya kecurangan (fraud) (Lusy Suprajadi, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengendalian
internal dan kompensasi terhadap kecurangan (fraud) pada PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Penelitian ini merupakan penetilian deskriptif verifikatif. Data yang digunakan dalam
penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian
ini sebanyak 500 karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. area Asia Afrika kota
Bandung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random
sampling yang kemudian diperoleh sampel sebanyak 176 responden pegawai PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.

Pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear
berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengendalian interna (X1)
dan kompensasi (X2) terhadap Kecurangan (fraud) (Y).

Hasil Penelitian menunjukan bahwa secara parsial pengendalian internal dan
kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud).

Kata kunci : Fraud, Kompensasi, Pengendalian Internal

1. PENDAHULUAN

Secara harafiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah

dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. Fraud adalah

kecurangan, sebagai mana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidak jujuran

dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang

dikehendaki atas suatu fakta yang material (Tunggal,2012:2).
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Tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan suatu pihak biasanya disebabkan oleh

keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Menurut Tunggal (2012:189)

kecurangan diartikan sebagai “penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang

dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain”.

Kecurangan (fraud) juga sering diartikan sebagai perbuatan curang yang dilakukan

dengan berbagai cara licik dan bersifat menipu serta sering tidak disadari oleh korban yang

dirugikan. Di bidang perbankan, kecurangan (fraud) dapat diartikan sebagai tindakan

sengaja melanggar ketentuan internal (kebijakan, sistem dan prosedur). Dari kasus-kasus

yang pernah terjadi, kecurangan (fraud ) pada perbankan lebih banyak melibatkan pihak

internal bank. Data empiris menunjukkan bahwa pelaku kecurangan sebagian besar adalah

orang dalam (Wolfe & Hermanson, 2004). Kecurangan (fraud) akan dilakukan jika ada

kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk

mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan.

Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terjadinya

kecurangan (fraud) (Lusy Suprajadi, 2009).

Karyawan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan.

Karyawan merupakan aset penting yang akan mengarahkan perusahaan untuk mencapai

tujuannya (Eka Prasetya, 2015). Selain sebagai sumber daya manusia yang sangat penting

dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan, di sisi lain karyawan juga merupakan

makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan kebutuhan dan harapan-harapan tertentu.

Karyawan tentu saja mengharapkan adanya timbal balik yang berupa kompensasi atas

kontribusi yang sesuai dengan apa yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan.

Kompensasi yang sesuai diharapkan dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan

kinerjanya sedangkan kompensasi yang tidak sesuai diyakini mampu mendorong karyawan

untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud). Kompensasi adalah segala sesuatu yang

diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2003) ”Jadi

melalui kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan

kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya.

Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi

kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika sistem pengendalian internal lemah maka akan

menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya. Dengan adanya

pengendalian internal yang baik diharapkan dapat membuat sistem pengendalian yang
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baik dan dengan adanya sistem pengendalian yang baik diharapkan dapat mengurangi

kecurangan (fraud).

Penelitian yang di lakukan oleh Anik Fatun Najahningrum (2013) menyatakan

bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan

(fraud), sementara Rizki Zainal (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fraud dan faktor

kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (fraud).

Penelitian yang di lakukan oleh Andi Amirullah Arif Tiro (2014) menyatakan bahwa

faktor pengendalian internal dan kompensasi memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap kecurangan (fraud).

Hasil penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi

penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan (fraud),yaitu

pengendalian internal dan kompensasi.

2. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengendalian Internal

Menurut Mulayadi dan Puradiredja (1998), Sistem pengendalian internal

merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang

pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, efektivitas dan

efisiensi operasi. Sedangkan menurut Waren, Reeve, dan Fees (1999) pengendalian

internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari

penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa

perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Definisi 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 pegawai 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.

Pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk

menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Anggreini,
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2012:10). Pada umumnya, perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar

dapat terarah dengan baik (Chung, 2015:11). Sistem pengendalian internal 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. Definisi sistem pengendalian

internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur

yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal

tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual,

dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi, 2014:163).

2.2. Tujuan Pengendalian Internal

Ada tiga tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) yaitu:

1. Keandalan Informasi Keuangan

Manajer bertanggung jawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk investor,

kreditur, dan para pemakaian lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab

baik hukum dan professional untuk manyakinkan bahwa informasi tersebut

disiapkan secara wajar.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku

Kendali dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan

yang efektif dan efesien atas sumber dayanya, mencakup personel untuk

mengoptimalkan sasaran manajemen.

3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Perusahaan harus mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi operasi perusahaan,

dimana kegiatan operasi perusahaan tidak boeh bertentangan dengan ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

2.3. Kompensasi

Veitzhal Rivai (2004:357) mengemukakan bahwa kompensasi merupakan sesuatu

yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan.

Kompensasi menurut Malayu S. P. Hasibuan (2006:133) adalah semua pendapatan yang

berbentuk uang dan barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai
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imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Mathis and Jackson (2006:153)

menjelaskan bahwa Kompensasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi

bagaimana dan mengapa orang-orang yang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi

daripada di organisasi yang lain.

Menurut Tulus dalam Bahrul Yaman (2009) Kompensasi atau balas jasa

didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial

maupun non- finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka

dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Teori Wexley dan Yuki (2003:133)

mengatakan bahwa suatu kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan

yang menjemukan dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja,

dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut. Hal ini dapat

diasumsikan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi maka semakin rendah

terjadinya kecurangan (fraud).

2.4. Fungsi dan Tujuan Kompensasi

Kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor

penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan.

Dengan demikian kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam

memperlancar jalannya roda organisasi. Menurut Martoyo (1994), fungsi kompensasi

diantaranya adalah :

1. Pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan sumber daya manusia lebih

efisien dan efektif. Semakin banyak karyawan yang diberi kompensasi yang tinggi

berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya

karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja

kerja yang tidak perlu yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektifitasnya

kerja.

2. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi

yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak

langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak

di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan, sehingga ketidakpuasan ini akan

menimbulkan kerawanan ekonomi. Tujuan manajemen kompensasi secaraumum

menurut Rivai (2010:743) adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan
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keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan

eksternal.

2.5. Kecurangan (Fraud)

Pengertian kecurangan (fraud) secara umum meliputi bermacam-macam arti

dimana dengan kepandaian manusia seseorang dapat merencanakan untuk memperoleh

keuntungan melalui gambaran yang salah (Albrecth et all, 2006:7). Kecurangan

mencakup tindakan illegal yang sengaja dilakukan, lalu disembunyikan, dan

memperoleh manfaat dengan melakukan pengubahan bentuk menjadi uang kas atau

barang berharga lainnya (Coderre, 2004:21).

Kecurangan dilakukan di organisasi, oleh organisasi atau untuk organisasi.

Tindakan ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal, secara sengaja, dan

disembunyikan (Vona, 2008:6). Berkaitan dengan pelaporan keuangan, kecurangan

diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan salah saji

materil dalam pelaporan keuangan (Generally Accepted Auditing Standard (GAAS)

Guide (2006:63). Kecurangan mencakup tindakan illegal yang sengaja dilakukan, lalu

disembunyikan, dan memperoleh manfaat dengan melakukan pengubahan bentuk

menjadi uang kas atau barang berharga lainnya (Coderre, 2004:21).

Menurut Hardianto (2011) kecurangan (fraud) merupakan suatu perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang

secara langsung merugikan pihak lain. Hal ini termasuk berbohong, menipu,

menggelapkan, dan mencuri. Definisi kecurangan (fraud) menurut Tuanakotta

(2013:28) ialah :

“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust, these
acts are not dependent upon the application of threats of violence orphysicalforce.
Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property
or service; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business
advantage.”

Definisi kecurangan (fraud) menurut Karyono (2013:4-5) ialah:“Fraud dapat

diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan

perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan

tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak
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lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang

secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Albrecht (2012:6) mengemukakan dalam bukunya “Fraud

Examination” menyatakan bahwa:

“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human
ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage
over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid
down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery,
cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining
it are those which limit human knavery”.

Dari pengertian kecurangan (fraud) menurut Albrecht, kecurangan adalah istilah

umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan, dilakukan oleh

satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang

lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariable aturan dapat

ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena

mencakup kejutan, tipu daya cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang.

Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah orang-orang yang membatasi kejujuran

manusia

2.6. Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud)

Wilopo (2006) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya

kecenderungan kecurangan salahsatunya adalah keefektifan pengendalian internal. Sistem

pengendalian internal yang efektif dapat membantu menjaga asset, menjamin tersedianya

laporan keuangan dan manajerial yang akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan

kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka

semakin baik pengendalian internal di dalam suatu instansi akan semakin rendah tingkat

terjadinya kecurangan (fraud).

Sistem kompensasi berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam

membentuk dan mempengaruhi motivasi kerja. Hal ini dipertegas dengan pernyataan

menurut Handoko (2001:155) ”faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia

bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi”.

Menurut Teori Wexley dan Yuki (2003:133) mengatakan bahwa suatu kompensasi

yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung
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insiden-insiden pencurian oleh para pekerja, dalam hal ini adalah pencurian aset

perusahaan atau organisasi tersebut. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi

kesesuaian kompensasi maka semakin rendah terjadinya kecurangan (fraud).

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1.Hubungan Pengendalian Internal dengan Kecurangan (Fraud)

Kecurangan mencakup tindakan illegal yang sengaja dilakukan, lalu

disembunyikan, dan memperoleh manfaat dengan melakukan pengubahan bentuk

menjadi uang kas atau barang berharga lainnya (Coderre, 2004:21). Kecurangan

dilakukan di organisasi, oleh organisasi atau untuk organisasi. Tindakan ini dilakukan

baik secara internal maupun eksternal, secara sengaja, dan disembunyikan (Vona,

2008:6). Pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk

menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja

(Anggreini, 2012:10).

Dengan adanya pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mencegah

terjadinya kecurangan (fraud), sedangkan pengendalian internal yang buruk dapat

mendorong terjadinya kecurangan (fraud). Pengendalian internal yang baik dapat

mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi dan dengan

pengendalian internal yang efektif dapat membuat peluang untuk melakukan suatu

kecurangan (fraud) menjadi tertutup. Oleh karena itu, kecurangan (fraud) dapat dicegah

dengan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif. Jadi diharapkan

pengendalian internal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan

(fraud).

H1 : Pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud)

2.7.2.Pengaruh Kompensasi terhadap Kecurangan (Fraud)

Sistem kompensasi berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam

membentuk dan mempengaruhi motivasi kerja. Handoko (2001:155) menyatakan bahwa

faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan

dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Teori Wexley dan Yuki (2003:133)

mengatakan bahwa suatu kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta

pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para

pekerja, dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut. Hal ini
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dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi maka semakin rendah

terjadinya kecurangan (fraud).

Dengan adanya kompensasi yang sesuai diharapkan dapat mendorong karyawan

untuk meningkatkan kinerjanya sedangkan kompensasi yang tidak sesuai diyakini mampu

mendorong karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud). Kompensasi

merupakan hal yang berpengaruh terhadap tindakan maupun perilaku seseorang dalam

organisasi. Seseorang cenderung berperilaku tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan

pribadinya. Selain itu, dengan adanya kompensasi, perilaku tidak etis atau kecurangan

(fraud) diharapkan dapat berkurang. Kecurangan (fraud) didorong oleh tindakan individu

untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut didorong oleh

ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka

kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat mebuat individu merasa

tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi

termasuk melakukan kecurangan (fraud). Pemberian kompensasi ini diharapkan

mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi diharapkan kompensasi memiliki

pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (fraud).

H2 : Kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud).

Gambar 1. Model Analisis

PENGENDALIAN
INTERNAL

KOMPENSASI

KECURANGAN
(FRAUD)
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3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Mandiri yang terlibat dalam

transaksi dan operasional perbankan di area Asia Afrika kota Bandung kurang lebih

berjumlah 500 orang. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik probability

sampling. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random

sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, sampel dipilih dan dilakukan secara

acak. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel tidak dibatasi oleh

gender, lama bekerja, jabatan, sehingga semua karyawan PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk. yang melakukan pengendalian internal dan menerima kompensasi diikutsertakan

sebagai responden dalam penelitian ini, sampel sebanyak 176 orang. Penentuan jumlah

sampel yang akan diteliti adalah menggunakaan rumus Slovin. Data yang berhasil

dikumpulkan diuji dengan menggunakan analysis regresi berganda.

Pengendalian internal diukur dengan menggunakan instrumen yang diadaptasikan

dari Arens dan Loebecke (1999) dan instrumen yang dikembangkan oleh Waren, Reeve,

dan Fees (1999). Kompensasi diukur dengan menggunakan instrumen yang

diadaptasikan dari Henry Simamora (2004:445) dan instrumen yang diadaptasikan dari

Tulus dalam Bahrul Yaman (2009). Kecurangan (fraud) diukur dengan menggunakan

instrumen yang diadaptasikan dari Hardianto (2011) dan instrumen yang diadaptasikan

dari Wilopo (2006).

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner). Kuesioner

ini berisi daftar pernyataan dan responden diminta memilih salah satu jawaban yang

tersedia. Kuesioner atau angket mengacu pada variabel bebas yaitu pengendalian

internal dan kompensasi menggunakan skala Likert. Skala yang digunakan terdiri dari

skala 1 hingga 7. Untuk variabel independen, yaitu pengendalian internal dan

kompensasi, skor tertinggi yaitu 7 untuk kriteria sangat setuju dan terendah yaitu 1

untuk kriteria sangat tidak setuju. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kecurangan

(fraud) menggunakan skala likert dengan skor sebagai 7 untuk kriteria Sangat Tidak

Setuju dan 1 untuk kriteria Sangat Setuju (SS).
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4. HASIL PENELTIAN

4.1. Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran

Berikut ini tersaji resume pengujian validitas dan reliabilitas instrument untuk

masing-masing variabel :

Tabel 1.
Koefisien Validitas dan Reliabilitas

Variabel Korelasi
Cronbach

Alpha

Pengendalian Internal 0,670 0,884

Kompensasi 0,698 0,918

Kecurangan (Fraud) 0,839 0,955

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat disimpulkan bawa semua item dari instrumen

pernyataan mengenai variabel yang menjadi kepentingan dinyatakan valid, sebab semua

hasil korelasi tiap item dengan total item melampaui kriteria yang ditetapkan yaitu 0.30.

Selanjutnya dari tabek tersebut juga Nampak bahwa masing-masinginstrumen pengukuran

adalah reliabel karena koefisien Cronbach alpha dari masing-masing variabel adalah lebih

besar dari 0.60.

4.2. Statistik Deskriptif
Tabel 2. Korelasi Antar Variabel

Correlations

X1 X2 Y

Pearson

1 ,567** -,047
Correlation

X1
Sig. (2-tailed) ,000 ,536

N 176 176 176

Pearson

,567** 1 -,090
Correlation

X2
Sig. (2-tailed) ,000 ,233

N 176 176 176

Pearson
-,047 -,090 1

Correlation
Y Sig. (2-tailed) ,536 ,233

N 176 176 176

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa korelasi untuk pengendalian

internal terhadap kecurangan (fraud) adalah -0,047 dan menunjukan nilai yang negatif

dan tingkat signifikansi pada 0,536, karena lebih besar dari kriteria yang digunakan

yaitu 0,05 (0,536>0,05) maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian

internal memiliki korelasi negatif tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud). Korelasi

untuk kompensasi terhadap kecurangan (fraud) adalah -0,090 menunjukan nilai negatif

dan tingkat signifikansi pada 0,233 karena lebih besar dari kriteria yang digunakan yaitu

0,05 (0,233>0,05) maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi

memiliki korelasi negatif tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud).

4.3. Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Uji F
ANOVAa

Model
Sum of

df
Mean

F Sig.
Squares Square

Regression 222,911 2 111,456 ,714 ,491b

1 Residual 27006,038 173 156,104

Total 27228,949 175

a. Dependent Variable: Y_FR
b. Predictors: (Constant), X2_KP,

X1_PI

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,491 artinya

nilai signifikansi lebih besar dari nilai probability yaitu 0,05 atau 0,491 > 0,05, hasil uji

F menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,491 dengan keadaan tersebut maka H0

diterima, H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengendalian

internal (X1) dan kompensasi (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan

(fraud) (Y).
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Tabel 4. Uji t
Coefficientsa

Unstandardized Standardized

Model Coefficients Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 50,090 7,095 7,060 0,000

1 X1_PI -0,012 0,167 -0,006 -0,069 0,945

X2_KP -0,104 0,102 -0,094 -1,022 0,308

a. Dependent Variable: FR_Y

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang terlihat pada tabel 4. di atas diperoleh

nilai signifikansi variabel sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi sebesar -0,012 dengan tingkat sig. 0,945. Karena tingkat

probabilitas sig. 0,945 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya

pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan

(fraud)

2. Nilai koefisien regresi sebesar -0,104 dengan tingkat sig. 0,308. Karena tingkat

probabilitas sig. 0,308 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya

kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud).

Tabel 5.
Koefesien Determinasi

Model R R Adjusted R Std. Error of

Square Square the Estimate

1 0,090a 0,008 -0,003 12,49417

Dari tabel 5. dapat diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0.008 hal ini

menunjukan 8 % kecurangan (fraud) dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian

internal dan kompensasi. Sedangkan sisanya 92% dijelaskan oleh variabel lain yang

tidak di teliti.
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5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini diajukan 2 (dua) hipotesis, setelah melakukan beberapa

pengujian menunjukan bahwa hipotesis-hipotesis yang diajukan tidak semua dapat

dikonfirmasi dengan data.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, hipotesis yang pertama (H1) ditolak

yang artinya menunjukan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif

tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud). Jadi adanya pengendalian internal mampu

menekan tingkat kecurangan (fraud), namun tidak signifikan. Penelitian tersebut sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Puspasari dan Eko Suwardi (2012) yang

menunjukan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

kecurangan (fraud). Hal ini dikarenakan oleh profil responden yang sebagian besar

adalah karyawan baru yang memiliki masa kerja dibawah tiga tahun dan kurangnya

pengetahuan mengenai SOP perusahaan dan juga dilihat dari profil responden yang

kebanyakan adalah pegawai pelaksana sehingga penerapan pengendalian internal

kurang berpengaruh terhadap adanya kecurangan (fraud).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa

hipotesis kedua (H2) ditolak. Artinya, variabel kompensasi memiliki pengaruh negatif

tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud) yang mengindikasikan bahwa adanya

kompensasi yang baik dapat menekan tingkat kecurangan (fraud), namun tidak

signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Zainal

(2015), hasil penelitiannya menunjukan bahwa kompensasi memiliki pengaruh negatif

tidak signifikan terhadap kecurangan (fraud). Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan profil

responden yang sebagian besar adalah karyawan baru yang memiliki masa kerja

dibawah tiga tahun sehingga belum merasakan kompensasi yang diberikan perusahaan

secara menyeluruh dan juga dilihat dari profil responden yang kebanyakan adalah

pegawai pelaksana sehingga kompensasi yang diterima kurang berpengaruh terhadap

adanya kecurangan (fraud).

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 8%. Hal ini berarti

bahwa kecurangan (fraud) dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian internal (X1),

kompensasi (X2) sebesar 8% dan sisanya sebesar 92% artinya koefisien determinasi

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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Saran

1. Peningkatan pengendalian internal dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap

pemahaman mengenai SOP. Adanya reward and punishment juga dapat dilakukan

untuk membentuk integritas para karyawan agar dapat lebih memahami tentang

pengendalian internal yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya tingkat

kecurangan.

2. Pemberian kompensasi yang tepat dan sesuai dengan kinerja karyawan diharapkan

dapat meningkatkan sense of belonging dari para karyawan yang dapat berdampak

pada berkurangnya tingkat kecurangan.

3. Penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan

menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kecurangan

(fraud) seperti kejujuran dan moralitas pegawai serta lingkungan kerja.
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