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ABSTRACT 
 

Effect of Conformity Compensation Analysis, Organizational 
Commitment, Organizational Ethical Culture, Effectiveness of Internal Control 
andCompetency of the Fraud Government sector Klaten district. Tier One (S1) 
Department of Accounting STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2018. 

 
This study aimed to examine the effect of Conformity Compensation, 

Organizational Commitment, Organizational Ethical Culture, Effectiveness of 
Internal Control and Competency against Fraud using Classical Assumptions and 
Multiple Regression liner. The sample of 200 respondents in 11 Office in 
Pemkab(Pemerintahan Kabupaten Klaten). 

Sampling method used was non-probability sampling. Collecting data 
using primary data is data taken directly from the respondents to the questionnaire 
technique and the use of secondary data that is retrieved from the existing 11 
Office in Pemkab (Pemerintahan Kabupaten Klaten). Results obtained in partial 
testing is that the Compliance Compensation significantly Fraud influence. In 
silmutan independent variables affect the Fraud dependent variable.  

Keywords: Effect of Conformity Compensation, Organizational Commitment, 
Organizational Ethical Culture, Effectiveness of Internal Control and 
Competency Fraud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kecurangan atau Fraud merupakan suatu kesalahan yang 

dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan 

atau fraud merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang 

seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan 

berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

Statement of Auditing Standart dalam Norbarani (2012) mendefinisikan 

fraud sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material 

dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material 

dalam laporan keuangan akan menyesatkan stakeholder atau pengguna 

laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan 

tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.  

Salah satu penyebab buruknya kinerja pegawai negeri sipil ini 

sering dikaitkan dengan rendahnya gaji yang mereka terima. Hal ini 

seperti yang dinyatakan oleh Dewi Casmiwati (Ambar TS, 2011:229) 

bahwa:’’Seringkali permasalahan besarnya kompensasi terangkat ke 

permukaan ketika orang berbicara mengenai korupsi atau tindakan 

penyelewengan kewenangan yang bersifat financial lain seperti mark up 

dana proyek pembangunan, penyunatan dana pembangunan dan lain 

sebagainya. Sebagian dari mereka berargumen bahwa tindakan 

penyelewengan kewenangan tersebut terjadi karena kompensasi yang 
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diterima PNS berikut pejabat publiknya terlalu kecil, tidak sebanding 

dengan tuntutan hidup. Keadaan ini dipandang sebagai prakondisi PNS 

dan Pejabat Publik lainnya mencari uang tambahan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup melalui korupsi. Selain itu, kompensasi sering dikaitkan 

dengan etos kerja PNS. Gaji yang rendah membawa dampak pada kinerja 

PNS yang buruk. 

Upaya Pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut telah 

dimulai sejak tahun 1998 melalui agenda reformasi total. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Agus Sutiono (Ambar TS, 2011:27) bahwa: ’’Sesuai 

dengan tuntutan reformasi total yang dicanangkan oleh rakyat, pemerintah 

dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) tahun 1998, menetapkan 

terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik. Dengan kata 

lain GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) menegaskan bahwa semua 

bidang atau aspek yang menyangkut tata kepemerintahan, termasuk 

didalamnya pengaturan dan pelaksanaan sistem kompensasi untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk mewujudkan Good 

Governance. 

Selain itu juga dalam tindakan kecurangan (fraud) oleh aparatur 

pemerintahan yaitu penyimpangan atas asset (Asset Misappropriatio) yang 

meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak 

lain. Bentuk  fraud ini paling mudah dideteksi karena bersifat tangible atau 

dapat diukur/dihitung. Jenis fraud yang kedua berupa pernyataan palsu 

atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) yang meliputi tindakan yang 
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dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan 

melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya 

untuk memperoleh keuntungan.  

Korupsi (Corruption) merupakan jenis kecurangan yang ketiga 

menurut ACFE (Association of Certified Fraud Examiner), jenis fraud ini 

yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan 

pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang 

banyak terjadi negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya 

lemah.  

Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak 

yang bekerja sama menikmati keuntungan, termasuk didalamnya 

penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan. Dari sisi pemerintah 

pelaku bisnis dan masyarakat awam sekalipun fraud telah dipahami dapat 

merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan merusak sendi-

sendi budaya masyarakat. Namun umumnya, pimpinan suatu 

organisasi/instansi seringkali merasa bahwa organisasinya termasuk 

lingkungan yang terbebas dari risiko fraud. 

Dan jika fraud terjadi di sektor pemerintahan, maka hal ini 

merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak 

digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat atau konstituen dan yang 

lebih parahnya lagi, masyarakat atau konstituen akan kehilangan 
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kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan instansi pemerintahan 

dalam memerintah (Ziegenfuss, 1999). 

Lebih lanjut, Sudarmo (2008, p.10) menyatakan bahwa meskipun 

masyarakat, praktisi anti korupsi, dan para peneliti meyakini bahwa fraud 

di Indonesia, secara jumlah dan frekuensi, dari tahun ke tahun, terus 

meningkat secara tajam, secara faktual sulit untuk mengkuantifikasi 

kerugian nyata perbuatan fraud. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan 

fraud sulit ditemukan dan diungkap secara tuntas.  

Hal ini disebabkan sulit untuk mengidentifikasi dan membedakan 

antara ketidak hati-hatian (carelessness) dan kelemahan metode pencatatan 

(poor record keeping) dengan unsur perbuatan fraud itu sendiri. Di 

samping itu, dalam beberapa kasus, pimpinan organisasi cenderung untuk 

menangani kasus fraud secara diam-diam atau bahkan menutup-nutupinya 

dari publik, dengan dalih pembinaan terhadap organisasi. 

Berdasarkan data Transparency International Ranking 2010 yang 

disampaikan Asian Forum for Human Rights and Development, 

Indonesia berada pada peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 

negara di seluruh dunia. Indonesia merupakan satu dari peringkat ratusan 

dalam data yang kami memiliki “ kata Executive Director Asian Forum 

Human Rights and Development Yap Swee Seng saat jumpa pers 

pertemuan pararel NGO di denpasar (kompas.com : 10 desember 2010). 
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Seiring perkembangan zaman di era globalisasi dan kemajuan 

teknologi saat ini, modus operandi pelaku kecurangan (fraud) semakin 

canggih dan bervariasi. Di negara – negara lain pun bervariasi dalam 

tindakan kecurangan (fraud) tergantung dari peraturan penegakan hukum 

di masing–masing negara tersebut. Di negara maju yang memiliki 

kondisi ekonomi yang baik dan sistem penegakan peraturan yang 

berjalan dengan baik praktik kecurangan (fraud) lebih sedikit modus 

operandinya. 

Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai 

tingkat yang memprihatinkan. Banyak berita tentang kasus-kasus fraud 

yang telah melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik 

di jajaran lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. 

 Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia baik dengan 

memberdayakan secara maksimal lembaga-lembaga penegak hukum, 

seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Bahkan dalam dasawarsa 

terakhir Pemerintah juga telah membentuk dan memberdayakan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi 

di Indonesia. Namun sayangnya hasil yang di dapat masih belum sesuai 

dengan harapan, di mana Indonesia masih menduduki 10 negara terkorup 

di dunia (Kompas.com: Selasa, 19 Agustus 2014). 
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perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala 

daerah (Kompas.com: Selasa, 19 Agustus 2014). Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) menemukan 21 kasus dugaan korupsi yang 

mengakibatkan kerugian daerah Kabupaten Klaten. Namun sebanyak 138 

kasus dari 21 kasus temuan BPK belum ditindaklanjuti. Total nilai 

kerugian pemerintah daerah terkait 21 kasus tersebut merugikan 

keuangan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten itu total senilai 

Rp3,9 miliar. Kasus-kasus tersebut sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

Delapan kasus senilai sekitar Rp 125 juta sudah berhasil ditindak lanjuti 

oleh Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemkab 

Klaten. Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) juga 

sudah menerima angsuran pengembalian kerugian daerah senilai Rp 

2,051 miliar yang berasal dari 13 kasus. Sementara total kerugian daerah 

yang belum selesai ditindaklanjuti senilai Rp 1,766 miliar.  

Dari 13 kasus yang belum selesai ditindaklanjuti itu, satu di 

antaranya adalah kasus pemborosan anggota DPRD Klaten periode 1999-

2004 yang merugikan keuangan daerah senilai Rp3,1 miliar. Sebanyak 19 

anggota DPRD periode 1999-2004 ini sudah mengembalikan dana yang 

diterimanya selama menjabat sebagai wakil rakyat. Empat di antaranya 

sudah bersedia mengangsur. Sementara 22 anggota DPRD 1999-2004 

belum mengembalikan dana (Merdeka.com:Senin 2 April 2012). 
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sebanyak 148 kepala desa di kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

diduga telah melakukan grafitasi untuk Bupati Klaten non-aktif. Para 

kepala desa memberikan hadiah karena bantuan keuangan desa dari 

APBD Kabupaten Klaten telah dicairkan.  

Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Afni Carolina dalam pembacaan sidang 

dakwaan, Rabu (22/5/2017) (Kompas.com).  total kerugian Negara akibat 

grafitasi dan suap jabatan mencapai 12 milyar (Rappler.com). 

Alasan penelitian ini dilakukan karena ketidak konsistenan hasil 

penelitian terdahulu dan diperlukannya pemahaman lebih banyak 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan 

kecurangan akuntansi (fraud) khususnya pada sektor pemerintahan. 

Selain itu, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena isu 

mengenai kasus korupsi di Kabupaten Klaten masih banyak terjadi dan 

tidak sedikit dari kasus tersebut sampai sekarang masih belum 

terselesaikan/mengambang.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan 

akuntansi (fraud), maka penelitian ini dilakukan dengan menggali lebih 

jauh faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan di instansi 

sektor pemerintahan Kabupaten Klaten.  
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Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya dengan obyek yang berbeda. Berdasarkan Berdasarkan 

penelitian yang sudah ada mengenai kecurangan dan isu-isu mengenai 

korupsi pada entitas pemerintahan, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul. 

’’Analisis Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Komitmen 

Organisasi, Budaya Etis Organisasi, Keefektifan Pengendalian 

Internal, Dan Kompetensi Terhadap Fraud Di Sektor Pemerintah 

Kabupaten Klaten’’ 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah pengaruh kesesuaian kompensasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap Fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten?  

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif sigifikan terhadap 

Fraud di sektor pemerintah Kabupaten Klaten ?  

3. Apakah pengaruh budaya etis organisasi berpengaruh positif sigifikan 

terhadap Fraud di sektor pemerintahKabupaten Klaten?  

4. Apakah  pengaruh keefektifan pengendalian internal berpengaruh 

positif sigifikan terhadap Fraud di sektor pemerintahan Kabupaten 

Klaten? 
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5. Apakah kompetensi berpengaruh positif sigifikan terhadap Fraud di 

sektor pemerintahan Kabupaten Klaten?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesesuian Kompensasi terhadap Fraud di 

sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud di 

sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Fraud di 

sektor pemerintah Kabupaten Klaten. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal 

terhadap Fraud di sektor pemerintah Klaten. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintahan Klaten. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapka dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoriti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan 

para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi lebih 

mengutamakan idependen dan sadar akan terhadap berbagai skandal yang 
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terjadi di bidang akuntansi sehingga dapat meghindari terjadinya krisis etis 

profesional. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi Objek Penelitian:  

yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam upaya 

mencegah terjadinya Fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten, 

dengan menekan faktor - faktor penyebab terjadinya Fraud di sektor 

pemerintahan Kabupaten Klaten seperti yang disajikan penulis. 

3. Bagi Pembaca 

 Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu 

menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait. 

Dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang 

memerlukan hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

1. Kecurangan (Fraud) 

Menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

dalam Najahningrum (2013), kecurangan merupakan perbuatan-perbuatan 

yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan 

tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) 

dilakukan orang-orang dari dalamatau luar organisasi untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi atau pun kelompok yang secara langsung atau tidak 

langsung merugikan pihak lain. 

American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) dan 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tidak membedakan secara jelas apakah 

kecurangan tersebut salah saji material (misstatement) apabila disengaja. 

Oleh karenanya, ketidak mampuan dan buruknya manajemen tidak 

termasuk penipuan. Keinginan menipu untuk keuntungan pribadi dan 

kerugian untuk pihak yang mengandalkan merupakan kesalahan yang 

berakibat salah saji material atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah 

faktor yang mendasari alasan kecurangan, yaitu tindakan yang mendasari 

kebenaran buktinyata transaksi merupakan elemen terpenting penipuan. 
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Sedangkan definisi Fraud menurut Black Law Dictionary adalah 

kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan 

yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, 

biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya 

dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; 

penyajian yang salah/ keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa 

perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat 

mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat, Suatu 

kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian 

yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau 

penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain 

untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.  

Terkandung aspek dari Fraud adalah penipuan (deception), 

ketidakjujuran (dishonest) dan niat (intent). Fraud menyangkut cara cara 

yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk 

mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang 

salah/ palsu. Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, cara cara licik dan 

tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain (Zulkarnain 2013). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Singleton (2006), yang mengemukakan 

bahwa fraud, theft, defalcation, irregularities, white collar crime, dan 

embezzlement adalah terminologi yang sering dipertukarkan. 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



13 
 

2. Klasifikasi Kecurangan (Fraud) 

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu 

asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan 

pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga 

kelompok sebagai berikut : 

‘’Financial Statement Fraud (Kecurangan Laporan Keuangan) 

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan 

yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan 

Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat 

bersifat financial atau kecurangan non financial. 

Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset) Penyalahgunaan 

aset dapat digolongkan ke dalam Kecurangan Kas dan Kecurangan atas 

Persediaan dan Aset Lainnya  serta pengeluaran pengeluaran biaya secara 

curang (fraudulent disbursement). 

Corruption (Korupsi) Korupsi dalam konteks pembahasan ini 

adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU 

Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke 

dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), 

pemberian ilegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion). 
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3. Fraud di Sektor Pemerintahan 

Skema Fraud yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak 

dan beragam, dari sumber BPKP (2004) dalam Najahningrum (2013) 

menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, 

dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai 

berikut: 

a) Dari segi penerimaan:  

 Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi 

dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia. Laporan SPT pajak 

bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang 

sesungguhnya. Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas 

negara, namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, 

meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun 

cara ini berpotensi merugikan negara. Kesalahan pengenaan tarif pajak 

bea. 

b) Dari segi pengeluaran : 

Adanya “percaloan” dalam pengurusan alokasi dana, sehingga 

instansi atau daerah yang ingin mendapatkan alokasi anggaran perlu 

mencadangkan dana untuk komisi. Biaya yang terlalu tinggi pada 

penunjukan konsultan keuangan, Akuntan, underwriter, dan 

penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program 

pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 
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Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, 

persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau 

sesuaiprosedur tetapi hanya memenuhi persyaratan formalitas. Adanya 

indikasi kecurangan ( fraud ) akuntansi di pemerintah, tentu akan 

mengurangi kualitas pelaporan organisasi yang nantinya akan berimbas 

pada pengelolaan sumberdaya ekonomi yang tidak tepat. Pengawasan 

terhadap kinerja manajemen dengan melaksanakan sistem pengendalian 

yang efektif sangat diperlukan untuk mengantisipasi tindakan 

menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Sistem 

pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku 

menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan 

Akuntansi. 

4. Faktor Penyebab Tejadinya Kecurangan (Fraud) 

Menurut teori Fraud Triangle Cressey (1953) melalui 

penelitiannya menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan 

(Fraud) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu:  

1. Tekanan (pressure) adalah motivasi dari individu karyawan 

untuk bertindak fraud dikarenakan adanya tekanan baik 

keuangan dan non keuangan dari pribadi maupun tekanan dari 

organisasi (kepemimpinan, tugas yang terlalu berat dan lain 

lain). Pressure diproksikan dengan adanya variabel pengaruh 

kesesuaian kompensasi, keadilan distributif, dan keadilan 

prosedural. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi 
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yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan 

kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan 

(financial stability), tekanan eksternal (external pressure), 

kebutuhan pribadi (personal financial need), dan target 

keuangan (financial targets). 

2. Kesempatan (opportunity), Menurut Montgomery (2002) dalam 

Rukmawati (2011) kesempatan yaitu peluang yang 

menyebabkan pelaku secara leluasa 27 dapat menjalankan 

aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang 

lemah, ketidak displinan, kelemahan dalam mengakses 

informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal 

yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian 

internal dan penegakan peraturan. Pengendalian internal dan 

penegakan peraturan yang tidak baik akan memberi peluang 

orang untuk melakukan kecurangan. SAS No. 99 menyebutkan 

bahwa peluang pada financial statement fraud dapat terjadi pada 

tiga kategori. Kondisi tersebut adalah nature of industry, 

ineffective monitoring, dan organizational structure. 

3. Pembenaran (Rationalization) adalah sikap atau proses berfikir 

dengan pertimbangan moral dari indifidu karyawan untuk 

merasionalkan tindakan kecurangan. (Rae, 2008). Untuk 

memproksikan rationalization digunakan variabel kultur 

organisasi dan komitmen organisasi. 
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5. Kesesuaian Kompensasi  

kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi dan kepuasan kompensasi juga berpengaruh 

terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak pidana 

korupsi. Hasil analisis ini mendukung teori yang ada, bahwa seseorang 

yang terpuaskan kompensasinya akan melakukan reaksi kompromistis 

dalam bentuk tindakan korupsi (Darsono, 2001). 

Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu 

yang mempengaruhi perilaku seseorang. Secara lebih spesifik, individu 

akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu dapat terjadi dan 

hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa 

mendatang. Seorang pegawai yang menerima kenaikan gaji akan berusaha 

mengatribusikan kenaikan tersebut pada beberapa penyebab yang 

mendasar. 

Jika pegawai mempersepsikan bahwa penjelasan atas kenaikan 

gaji tersebut adalah fakta bahwa dia adalah seorang pekerja keras lalu 

mengakibatkan dia menyimpulkan bahwa bekerja keras membuahkan efek 

positif dalam organisasinya, dia mungkin akan memutuskan untuk terus 

bekerja keras di masa mendatang. Sehingga hal tersebut dapat dapat 

menekan terjadinya kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan. 
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Kesesuain Kompensasi diukur dengan indkator yang di kembangkan 

wilopo (2006): 

a) Promosi. 

b) Penyelesaian tugas dari atasan. 

c) Pengembangan kepribadian 

d) Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan 

pekerjaaan. 

e) Kompensasi keuangan 

6. Komitmen Organisasi 

Menurut Oktaviani (2012) komitmen organisasi adalah yang 

memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan 

tujuan agar tercapianya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-mata 

untuk kepentingan organisasi tersebut. Menurut Mathis (2001) komitmen 

organisasi adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja 

terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada 

dalam organisasinya tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan 

sikap mental individu berkaitan dengan tingkat keloyalannya terhadap 

organisasi tempat individu tersebut bekerja. Meyer dan Allen (1997) 

dalam Ihsan dan Iskak (2005) mengemukakan ada tiga komponen 

mengenai komitmen organisasi, yang antara lain adalah: 
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1) Komitmen efektif (affectiive commitment) terjadinya apabila karyawan 

ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional 

(emotional attchment) atau psikologis terhadap organisasi. 

2) Komitmen kontinu (continuance commitment) muncul apabila 

karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan 

gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut 

tidak menemukan pekerjaan  lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut 

tinggal di organisasi itu karena dia membutuhkan organisasi tersebut. 

3) Komitmen normatif (normative commitment) timbul dari nilai-nilai dari 

karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena 

memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan 

hal yang memang seharusnya dilakukan. Jadi karyawan tersebut tinggal 

di organisasi itu karena dia merasa berkewajiban untuk itu. 

7. Budaya Etis Organisasi  

Menurut Ivancevich et al., (2006) Budaya organisasi merupakan 

sebuah konsep yang penting, sebagai prespekstif untuk memahami 

perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Menurut Schein 

dalam Ivancevich et al., (2006), mendefinisikan budaya organisasi adalah:  

’’Suatu pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau 

dikembangkan oleh kelompok tertentu saat belajar menghadapi masalah 

adaptasi eksternal dan integritas internal yang telah berjalan cukup baik 

untuk dianggap valid dan oleh karena itu, untuk diajarkan kepada anggota 
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baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan berperasaan 

sehubungan dengan msalah yang dihadapinya’’ 

Menurut Robbin (1996) dalam Ikhsan dan Ishak (2005), budaya 

organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi itu, sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan 

makna bersama di antara para anggotanya. Perilaku etis harus menjadi 

budaya dalam organisasi yang berarti harus merupakan perilaku sehari-hari 

semua anggota organisasi baik dalam sikap, tingkah laku anggota maupun 

dalam keputusan manajemen/organisasi. 

 Menurut Schein (1992) dalam Zulkarnain (2013) budaya 

organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak 

dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi 

dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi.  

Berdasarkan definisi mengenai budaya organisasi, dapat diambil 

kesimpulan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola yang dianut 

bersama dalam suatu organisasi yang tidak tertulis agar dapat dipatuhi oleh 

semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut.  

Robert Kreitner dan Angelo Kinichi (2000) dalam Riyanto (2009) 

menyarankan tindakan-tindakan beikut ini untuk mengembangkan iklim 

etika dalam organisasi: 
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1) Bertingkah laku etis 

Manajer hendaknya berlaku etis, karena manajer merupakan model 

peran yang jelas. 

2) Penyaringan karyawan yang potensial  

Untuk mengembangkan perilaku etis harus dilakukan sejak awal 

yaitu sejak seleksi karyawan dilakukan. Penyaringan yang lebih teliti di 

bidang ini dapat menyaring mereka untuk tidak berbuat kesalahan di 

kemudian hari. Mengembangkan kode etik yang lebih berarti. Kode etik 

dapat menghasilkan dampak yang positif bila mereka memenuhi empat 

kriteria: 

a) Kode etik harus mencakup atau berlaku kepada setiap karyawan. 

b) Kode etik sungguh-sungguh didukung oleh top manajemen. 

c) Kode etik harus mengacu kepada praktik spesifik . 

d) Mereka (karyawan) hendaknya didorong dengan penghargaan atas 

prestasinya dan hukuman yang berat bagi ketidakpatuhan.  

3) Menyediakan pelatihan etika  

Para karyawan dapat dilatih untuk mengidentifikasikan dan 

berhadapan dengan isu etis selama masa orientasi dan melalui sesi 

seminar dan pelatihan menggunakan video.  
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4) Meningkatkan perilaku etis  

Perilaku etis harus didukung, dibiasakan, diulangi kembali, 

sedangkan perilaku yang tidak etis harus diberikan hukuman sementara 

perilaku etis hendaknya dihargai. 

5) Membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural lain yang 

menggunakan etika. Etika harus menjadi kegiatan sehari-hari, bukan 

kegiatan yang sekali dilakukan kemudian disimpan dan dilupakan. 

8. Keefektifan Pengendalian Internal  

Wilopo (2006), sistem pengendalian internal bagi sebuah 

organisasi sangatlah penting, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi 

entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan 

kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sistem 

Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus menjaga aset, 

menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat 

dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya 

kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.  

Penelitian Najahningrum (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain 

(2013), dan Fauwzi (2011) menunjukkan bahwa dengan adanya suatu 

sistem pengendalian intern yang baik oleh instansi maka akan menurunkan 

tingkat kecurangan yang akan dilakukan, sebaliknya jika kualitas sistem 

pengendalian intern yang buruk, maka hal itu akan menjadi kesempatan 

bagi karyawan untuk melakukan Fraud pada instansi tersebut. Maka 
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semakin baik pengendalian intern di dalam suatu instansi akan semakin 

rendah tingkat terjadinya Fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten. 

Indkator pengukuran Keefektifan Pengendalian Internal yaitu: 

a) Penilaian resiko.  

b) Kegiatan pengedalian.  

c) Lingkungan pengendalian. 

d) Pemantauan pengendalian internal. 

e) Informasi dan komunikasi. 

9. Kompetensi  

Menurut Mathis dan Jeckson (2001), kompetensi adalah 

karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja 

individu dan tim, terdiri dari pngetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), 

dan kemampuan (capabilitiy).  

Menurut Wibowo (2010:324) mengemukakan bahwa komptensi 

adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan 

serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan (capability) merupakan bagian dari kompetensi. Selanjutnya 

Spencer and Spencer (1993) dalam Wibowo (2007:331) menyusun 

kelompok kompetensi dalam enam ciuster sebagai berikut: 
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a) Kompetensi berpartisipasi dan tindakan, merupakan ciuster yang terdiri 

dari orientasi terhadap prestasi, perhatian terhadap kualitas dan akurasi, 

inisiatif dan pencarian infromasi. 

b) Kompetensi melayani, yang terdiri dari pemahaman secara 

interpersonal dan orientasi terhadap pelayanan pelanggan. 

c) Kompetensi memimpin, yang terdiri dari dampak dan pengaruh, 

kewaspadaan organisasi, dan membangun hubungan baik. 

d) Kompetensi mengelola, yang terdiri dari pengembangan orang lain, 

pengaruh, ketegasan dan penggunaan kekuasaan berdasarkan posisi, 

teamwork dan kerja sama team leadership. 

e) Kompetensi berfikir, terdiri dari pemikiran analitis, pemikiran 

konseptual, keahlian teknis/profesional/manajerial. 

f) Kompetensi kepribadian yang efektif, terdiri pengendalian diri, percaya 

diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi. 

Model fraud diamond theory yang dikembangkan oleh Wolfe dan 

Hermanson (2004) menggambarkan kemampuan (capability) dalam enam 

kompoen yaitu: 

1. Posisi atau fungsi dalam organisasi (position/function) 

2. Kecerdasan/keahlian (brains) 

3. Keyakinan/ego (cofidence/ego) 

4. Kemampuan untuk memaksa orang lain (coercion skills) 

5. Kemampuan untuk berbohong (effective lying) 
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10. Penelitian terdahulu  

Tabel 2.1. 

Penelitian terdahulu 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul penelitian Variabel yang 
Diteliti 

Hasil Penelitian 
Kesimpulan 

Willipo 
(2015) 

Faktor-faktor 
yang 
berpengaruh 
terhadap 
kecenderungan 
kecurangan 
akuntansi 

1. (X1)Keefektifan 
pengendalian 
internal 

2. (X2)Kesesuain 
kompensasi 

3. (X3)Ketaatan 
Akuntansi 

4. (X4)Asimetri 
Akuntansi 

5. (Y1)Perilaku tidak 
etis 

6. (Y2) 
Kecenderungan 
Kecurangan 
Akuntansi 

Perilaku tidak etis 
manajemen dan 
kecenderungan 
kecurangan 
akuntansi dapat 
diturunkan dengan 
meningkatkan 
keefektifan 
pengendalian 
internal,ketaatan 
aturan akuntansi, 
moralitas 
manajemen, serta 
menghilangkan 
asimetri informasi 
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Siti 
Thoyibatun 

(2009) 

Pengaruh Sistem 
Pengendalian 
Intern Ketaatan 
Pada Asas 
Akuntansi, dan 
Sistem 
Kompensasi 
Terhadap 
Kecenderungan  
Kecurangan 
Akuntasi 

1. (X1) 
pengendalian 
sistem intern 

2. (X2) Ketaatan 
pada asas 
Akuntansi 

3. (X3)Sistem 
kompensasi 

4. (Y) 
Kecenderungan 
Kecurangan 
Akuntansi 

Kesesuaian sistem 
pengendalian 
internal, sistem 
kompensasi, dan 
ketaatan aturan 
akuntansi 
berpengaruh 
terhadap 
kecenderungan 
kecurangan 
akuntansi. Perilaku 
tidak etis 
berpengaruh 
terhadap 
kecenderungan 
kecurangan 
akuntansi. 
Kecenderungan 
kecurangan 
akuntansi tidak 
berpengaruh dengan 
akuntabilitas kinerja.  
 

Aditya 
Pramudita 
(2013) 

Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Terjadinya 
fraud Disektor 
Pemerintahan  
(persepsi 
pegawai Dinas 
se-Kota 
Salatiga) 

1. (X1)Gaya 
Kepemimpinan 

2. (X2)Keefektifan 
Sistem 
Pengendalian 
Internal 

3. (X3)komitmen 
Organisasi 

4. (X4)Kesesuain 
Kompensasi 

5. (X5)Budaya Etis 
Organisasi 

6. (X6)Penegakan 
Hukum 

7. (Y)Fraud disektor 
pemerintahan  

Keefektifan 
Gaya kepemimpinan 
berpengaruh negatif 
terhadap fraud 
-Sistem 
pengendalian 
internal berpengaruh 
negatif terhadap 
fraud 
-Kesesuaian 
kompensasi 
berpengaruh negatif 
terhadap fraud 
-Budaya etis 
organisasi 
berpengaruh negatif 
terhadap fraud 
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-Komitmen 
organisasi 
tidak berpengaruh 
terhadap fraud 
-Penegakan hukum 
tidak berpengaruh 
terhadap fraud 

Syarif 
hidayatullah 
(2013) 

Analisis 
Faktor–faktor 
yang 
mempengaruhi 
terjadinya 
fraud di sektor 
pemerintahan 
pada SKPD di 
Kabupaten 
Luwu Timur 

1. (X1)Kesesuaian 
Kompensasi 

2. (X2) Penegakan 
Hukum 

3. (X3) Komitmen 
Organisasi 
 

-Kesesuaian 
kompensasitidak 
berpengaruh  
terhadap fraud 
-Penegakan 
Peraturan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Fraud 
-Komitmen 
Organisasi 
signifikan 
berpengaruh 
terhadap 
fraud 
 

 

a) Kerangka Berfikir 

Berdasarkan penjelasan yang telah terpapar secara  terinci yakini 

tentang  Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, Budaya Etis 

Organisasi, Pengendalian Iinternal dan Kompetensi serta hal-hal yang 

berkaitan dengan tindak  Fraud, maka selanjutnya penelitian akan 

melakukan pengujian untuk menjawab masalah yang akan diangkat yaitu: 

apakah tentang Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, Budaya Etis 

Organisasi, Pengendalian Internal dan Kompetensi mempengaruhi tindakan 

Fraud dalam sektor pemerintahan Kabupaten Klaten?  
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Kesesuaian Kompensasi 

Dalam penelitian ini memiliki 5 variabel (independen) sasaran 

obyek penelitian yaitu Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, 

Budaya Etis organisasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Kompetensi, dan 

satu variabel (dependen) terkait yaitu Fraud. 

Gambar 2.2. 

kerangka berfikir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hipoteis  

Keterangan : 

                       : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap  Y 

:Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap       
variabel Y    

Komitmen Organisasi 

( X2)

Budaya etis organisasi 

(X3)

Pengaruh keefektifan 
pengendalian internal 

(X4)

Kompetensi  

(X5) 

 

 

Fraud 

(Y) 
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Sugiyono (2012:96) menjelaskan, “Hipotesis merupakan jawaban 

yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas serta perumusan masalah dan 

tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Fraud  

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh kesesuain 

kompensasi terhadap fraud yaitu penelitian Erickson et al. (2006) 

yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berbasis saham dan 

berbasis kinerja digunakan sebagai alternatif untuk menurunkan 

tingkat kecurangan akuntansi fraud dan untuk menurunkan kinerja 

atau kesadaran dalam mencapai kinerja. 

 Pendapat lain juga didukung oleh Wright (2003) yang 

menyatakan bahwa insentif, pengawasan dan sistem yang berjalan 

dengan baik dapat mencegah terjadinya perilaku tidak etis 

manajemen. Berdasarkan teori keagenan dan penelitian-penelitian 

terdahulu tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 =  Diduga kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan 

terhadp Faud. 
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2. Pengaruh Komitmen Organisasi.terhadap Fraud 

Komitmen organisasi merupakan suatu kondisi yang dirasakan 

oleh karyawan yang dapat menimbulkan perlaku positif yang kuat 

terhadap organisasi kerja yang dimilikinya (Djastuti, 2011). 

Handayani (2008) berpendapat bahwa komitmen organisasional antara 

lain: loyalitas seseorang terhadap organisasi kemauan untuk 

mempergunakan usaha atas nama organisasi, dan kesesuain antara 

tujuan seseorang dengan tujuan organisasi. Kecurangan berkaitan 

dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai untuk kepentingan nya 

sendiri.  

Dengan demikian, komitmen organisasi mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan yang dilakukan pegawai. Semakin tinggi 

komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan 

terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut. Dari 

penjelasan di atas dapat di tarik hipotesis sebagai berkut: 

H2 =  Diduga komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap Fraud. 

3. Pengaruh Budaya Etis Organisasi. 

Budaya Organisasi merupaka suatu pola atau persepsi dasar 

tidak tertulis yang dianut dan diterima secara bersama-sama oleh 

anggota organisasi agar dapat dipatuhi oleh semua orang yang terlibat 

dalam organisasi tersebut, yang mendukung nilai-nilai dan prinsip 

moral pada suatu kelompok atau orgnisasi. Adanya Budaya organisasi 
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yang kuat dan mendukung standar etis yang tinggu, akan memiliki 

pengaruh kuat dan positif terhadap perilaku karyawan dalam 

organisasi tersebut (Robbins, 2013).  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Dallas (2002) dalam 

Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa berbagai kecurangan 

akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, worldcom, Xerox di 

USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan.  Dari 

penjelasan di atas dapat di tarik hipotesis sebagai berkut: 

H3 = Diduga Budaya etis Organisasi berpengaruh positif signifikan 

kecurangan fraud. 

4. Pengaruh Keefektifan pengendalian Internal 

Menurut Menurut COSO (2013), pengendalian internal 

merupkan sebuah proses dalam organisasi, yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang 

berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian 

internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan 

akuntansi ( Arens et al., 2003). 

 Dengan demikian, maka sistem pengendalian internal yang 

tidak efektif cenderung akan membuat seeorang memiliki kesempatan 

untuk melakukan fraud yang akan merugikan organisasi dan 

mengganggu keberlangsungan organisasi. Dari penjelasan di atas 

dapat di tarik hipotesis sebagai berkut: 
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       H4= Diduga keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif 

signifikan terhadap kecurangan Fraud. 

5. Pengaruh Kompetensi 

Kompetensi merupakan Kompetensi merpakan kemampuan 

melaksanakan pekerjaan yang dilandasi ketrampilan, pengetahuan 

serta sikap kerja. Dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, maka ia 

akan mampu memahami kelemahan dari prosedur kerja yang 

dilakukanya. Pada kondisi inilah peluang untuk melakukan fraud 

muncul. Wolf dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa salah satu 

sifat yang dimiliki oleh fraudster adalah kecerdasan dan kreatifitas.  

Dengan kecerdasanya, perlaku fraud dapat memahami 

kelemahan prosedur kerja dan pengendalian internal secara umum 

yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan kecurangan. Dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut:  

 H5= Diduga kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kecurangan Fraud 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan 

data untuk penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi 

tentang persepsi pegawai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan Fraud. Kuesioner tersebut disebar langsung kepada 

pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada sektor Pemeintah Kabupeten 

Klaten. Dan penelitian yang bertujuan untuk untuk menguji variabel 

independen yaitu Kesesuian Kompensasi, Komitmen Organisasi, Budaya 

Etis Organisasi, Keefektifan Pengendalian Internal, dan Kompetensi 

terhadap variabel dependen yaitu Fraud di sektor pemerintahan Kabupaten 

Klaten.  

3.2. Sampel  

jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan metode purposive sampling. Non probability 

sampling adalah cara pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 

yang sama kepada setiap anggota untuk terambil sebagai sampel, 

sedangkan purposive sampling merupakan teknik dalam memilih sampel 

yang secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 
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Menurut sugiyono (2011), sampel dilakukan jika populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi. 

Sedangkan menurut Arikunto (2011), untuk menentukan besarnya sampel, 

apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitianya adalah penelitian populasi.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling. Non 

probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang yang sama kepada setiap anggota untuk terambil sebagai sampel, 

sedangkan purposive sampling merupakan teknik dalam memilih sampel 

yang secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel sebesar 200 responden. 

3.3. Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi  empiris yang di lakukan di Sektor 

Pemerintahan Kabupaten Klaten, adapun objek penelitian di Sektor 

Pemerintahan Kabupaten Kleten. 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian. 

 
N0 

 
Nama Dinas 

 
Jumlah 

1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 15 

2 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga 

15 

3 Dinas Kesehatan 20 
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Penelitian mengambil sampe sebanyak 11 Dinas yang ada di 

Pemerintahan Kabupaten Klaten. Hasil penyebaran Kuesioner yang 

dilakukan diperoleh data yang terlihat pada tabel 3.2. berikut yang 

menunjkkan secara singkat mengenai jumlah sampel dan tingkat 

pengambilan kuesioner yang di jawab oleh responde. 

Tabel 3.2. 

Hasil Penyebaran Kuesioner 
 

Keterangan Jumlah  

Kuesioner yang disebar  200 

Kuesioner yang kembali 135 

Kuesioner yang tidak kembali  65 

Keterangan jumlah 

Kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) 5 

Kuesioner yang diolah  130 
Tingkat pengembalian kuesioner 135/200X100% 67,5 % 

Sumber: pengelolah data primer 2018 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi 
Sumberdaya Mineral 

20 

5 Dinas Pertanian 20 
6 Dinas Perhubungan 20 
7 Dinas Pendidikan 20 
8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah 

20 

9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15 
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi 
15 

11 Dinas Lingkungan  20 
Jumlah  200 
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Dari tabel 3.2. menunjukan bahwa 200 kuesioner yang disebar 

kepada responden, kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti sejumlah 

135 kuesioner dengan kata lain penelitian mempunyai respon rate sebesar 

67,5%. Dari yang dikembalikan tersebut, terdapat kuesioner yang tidak 

diisi lengkap (cacat) sebnyak 5 kuesioner, sehingga data yang dapat 

digunakan untuk analisis sebanyak 130 kuesioner. 

3.4. Variabel oprasional dan pengukuran 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel 

Dependen (variabel endogen) dan variabel Independen (variabel eksogen). 

Variabel dependen (variabel endogen) dalam penelitian ini adalah persepsi 

mengenai kecenderungan kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan. 

Sementara variabel independen (variabel eksogen) merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud) adalah 

Kesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, Budaya Etis Organisasi, 

Keefektifan Pengendalian Internal, dan Kompetensi. 

a) Variabel Dependen  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecurangan 

(fraud) pada  tingkat sektor pemerintahan kabupaten klaten. Dalam 

penelitian ini yang menjadi Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam 

Jatiningtyas (2011) mendefinisikan fraud sebagai tindakan-tindakan illegal 

yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran 

kepercayaan. Pengukuran variabel ini memiliki 9 item pertanyaan yang 

dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan (fraud) menurut Association of 
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Certified FraudExaminations (ACFE) dalam Rudianto (2012), yang terdiri 

dari kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sangat tidak setuju 

sampai 5 sangat setuju semakin tinggi nilai yang ditunjukan maka semakin 

tinggi frekuensi kecurangan yang terjadi.  

b) Variabel Independen  

Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif 

(Sekaran 2006). 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

1) Kesesuain Kompensasi  

Pengaruh Kesesuaian kompensasi adalah persepsi karyawan 

tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. 

Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi 

yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. 

Bentuk-bentuk pemberian upah, bentuk upah dan kompensasi 

digunakan untuk mengatur pemberian keuangan antara majikan dan 

pegawainya.  

2) Komitmen Organisasi  

Komitmen organisasi menunjukan penerimaan seseorang 

terhadap nilai-nilai serta tujuan Organisasi. Sikap yang diambil oleh 

pegawai berkaitan dengan  pencapaian tujuan perusahaan menunjukan 
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seberapa besar komitmen pegawai tersebut terhadap organisasi 

tempatnya bekerja.  

3) Budaya Etis Organisasi 

Menurut Pristiyanti (2012) budaya etis organisasi adalah persepsi 

karyawan mengenai suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah 

menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi. Tingkah laku 

disini merupakan seluruh tingkah laku yang dapat diterima oleh moral 

dan dapat diterima secara hukum. .  

4) Keefektifan Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi 

struktur Organisasi metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen.  

5) Kompetensi  

Menurut Mathis dan Jeckson (2001), kompetensi adalah 

karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja 

individu dan tim, terdiri dari pengetahuan (knowledge), ketrampilan 

(skil), dan kemampuan (capability). Menurut Wibowo (2010:324) 

mengemukakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.  
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3.5. Pengukuran Data  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu  

menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden kepada Pegawai Negri Sipil (PNS) yang ada di Sektor 

Pemerintah Kabupaten Klaten.Adapun hasil jawaban dari pertanyaan 

yang diajukan kepada responden terpilih, hasilnya akan diolah 

menggunakan software SPSS. Adapun skala yang digunakan untuk 

mengukur yaitu skala likert (skala sikap) mempunyai gradasi dari  

sangat positif ke sangat negative (Sugiyono, 2013:93). Kuesioner atau 

daftar pertanyaan yang telah selesai diisi oleh responden kemudian 

akan diukur menggunakan skala likert antara 1 sampai dengan 5 yang 

memilik makna yaitu:  

Tabel 3.3. 

NO KETERANGAN SKOR 
1. SangatTidakSetuju 1 

2. TidakSetuju 2 
3. Netral 3 
4. Setuju 4 
5. SangatSetuju 5 
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3.6. Metode Analisi Data  

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke 

dalambentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian 

ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, dengan metode 

analisisdata yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple 

linearregression). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji 

kualitas datadengan menggunakan metode kuantitatif diharapkan akan 

didapatkan hasilpengukuran yang lebih akurattentang respon yang 

diberikan responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut 

dapat diolah dengan menggunakan metode staistik. 

1) Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan 

dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum dan generalisasi. Statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, 50 maksimum, sum, range, kurtosis, 

dan skewness (kemencengan distribusi). Disamping itu juga digunakan 

untuk menyimpulkan dan mempresentasikan karakteristik dari data 

yang digunakan (Ghozali, 2016). 
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2) Uji Kualitas Data 

a) Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid/tidaknya 

suatu kuesioner dan untuk melakukan pengukuran tingkat 

keandalan alat ukur yang digunakan. Apabila koefisien korelasinya 

menunjukkan signifikan 0,50 atau jika rhitung> rtabel dan nilai positif 

maka pernyataan/indikator instrument yang digunakan adalah valid 

(Ghozali, 2009). 

b) Uji Reliabilitas  

 Uji Reliabilitas data digunakan untuk mengukur apakah 

hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang 

relatif tidak berbeda atau berubah jika dilakukan pengukuran ulang 

terhadap subjek yang sama. Penelitian Sugiyono (2009) 

menyatakan Instrumen dikatakan reliable apabila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda, alat ukur dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

3) Uji Asumsi Klasik 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan jika menggunakan  

uji regresi  berganda menggunakan beberapa Uji Asumsi Klasik 

yang harus dipenuhi diantaranya: Uji Normalitas, Uji 

Multikolonearitas, Uji Heteroskedisitas. Adapun rinciannya 

sebagai berikut. 
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a) Uji Normalitas  

 Uji Normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian 

apakah dalam model regresi antara variabel terikat dengan variabel 

bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik yaitu yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-

Sample Kolmogorov Sminorv test (1-Sampel K-S). Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh 

dengan taraf signifikasi 0,05. Apabila nilai siginifikansi hitung 

lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. 

b) Uji Multikolonearitas 

Uji multikolonearitas memiliki tujuan apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel 

Independent). Model regresi yang baik yaitu yang tidak saling 

berkorelasi antar variabel bebas. Jika diantara variabel bebas saling 

berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Ortogonal yaitu variabel independen yang masing-masing variabel  

memiliki nilai korelasi variabel bebas = 0. Mutikolonearitas dapat 

dilihat dari (1) Nilai Toleransi dan Lawannya, (2) Valiance 

Inflation Faktor (VIF). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas 

dari Multikolonearitas jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

dan angka Tolerancenya mendekati 1. Tolerance merupakan 

variabel-variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat dijelaskan 
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dengan variabel-variabel bebas lainnya. Nilai cut off yang sering 

digunakan adalan nilai Tolerance 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 

(Ghozali 2005).  Tidak terdapat multikonearitas antar variabel 

independen jika VIF < 10, dan nilai Tolerance > 0,1. Terdapat 

multikoloneritas antar variabel independen jika VIF >10, dan nilai 

Tolerance <0,1.   

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan ketidak samaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi. Uji 

Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi  terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika residual dari 

pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, berarti dapat 

dikatakan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

Homoskedastisitas (Gozali 2011). Uji Hetoreskedastisitas 

menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan α= 5%. Model 

regresi dapat dikatan Heteroskedastisitas jika nilai α lebih besar 

dari 5%. 

4) Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Berganda 

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda 

adalah analisis regresi yang terdiri dari dua atau lebih variabel-
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variabel Independen. Menurut Ghozali (2011), untuk memperoleh 

kebenaran dari prediksi dan pengujian regresi yang dilakukan, 

maka perlu melakukan berbagai cara untuk mencari nilai Koefisien 

Determinasi, Uji Simultan Dan Uji Parsial.  

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 +β5 X5+e 

Keterangan: 
Y  : Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten 

  : Konstanta  
β1            : Slope regresi atau koefisien regresi dari

1X  

β2  : Slope regresi atau koefisien regresi dari
2X  

β3  : Slope regresi atau koefisien regresi dariX3 

β4  : Slope regresi atau koefisien regresi dariX4 
β5  : Slope regresi atau koefisien regresi dariX5 

1X   : Kesesuaian Kompensasi 

2X   : Komitmen Organisasi  

X3  : Budaya Etis Organisasi 
X4  : Keefektifan Pengendalian Internal 
X5  : Kompetensi 
e   : Kesalahan residual (error turn) 
Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan 
SPSS 17,0 dengan tingkat signifikan 5% (a = 0,05). 
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a) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali 2005). Uji ini dilakukan dengan melihat 

besarnya nilai koefisien determinasi R2 yang merupakan besaran 

non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

sampai dengan 1. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan 

antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama 

sekali. Bila r = +1, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua 

variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Menurut Ghozali 

(2011), banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan adjusted 

R2 daripada R2. Hal ini disebabkan bahwa  jika terdapat 

penambahan  satu variabel Indpenden maka R2 akan meningkat. 

Sedangkan pada Adjusted R2 akan mengalami kenaikan atau 

penurunan jika ada penambahan variabel independen dalam bentuk 

atau model regresi. 

b) Uji Signifikansi Simultan (Statistik F) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2005). Jika hasil F test 

diperoleh nilai F hitung lebih besar dari df dan signifikansi jauh di 

bawah derajat kepercayaan yang ditentukan maka model regresi 

dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama atau 
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simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan 

keputusannya: Signifikan bila r value < a (0,05). 

c) Uji Parsial ( Uji Statistik  t) 

Statistik t berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menjelaskan varibel dependen (Ghozali 2011). Uji nilai t memiliki 

tingkat signifikansi 5%. Kriterianya yaitu ada tidaknya pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial yaitu diterima jika nilai sig t < α (0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



47 
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. GAMBARAN UMUM OBYEK/SUBYEK PENELITIAN 

1) Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  terhadap pegawai negri sipil (PNS) 

yang bekerja di Dinas Pemerintah Kabupaten Klaten. Pegawai 

negri sipil yang berpartisipasi dalam penelitian ini meliputi 

kasubag, staff dan sekertaris. Pengumpulan data dilaksanakan 

melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung seperti 

dengan cara mendatangi responden di Dinas Pemerintahan 

Kabupaten Klaten. Penyebaran kuesioner dilaksanakan mulai 

tanggal 23 januari 2018 hingga 7 februari 2018. 

Penelitian mengambil sampel sebanyak 11 Dinas yang ada di 

Dinas Pemerintahan Kabupaten Klaten. 200 kuesioner yang disebar 

kepada responden, kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti 

sejumlah 135 kuesioner dengan kata lain penelitian mempunyai 

respon rate sebesar 67,5%. Dari yang dikembalikan tersebut, 

terdapat kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) sebnyak 5 

kuesioner, sehingga data yang dapat digunakan untuk analisis 

sebanyak 130 kuesioner. 
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4.2. ANALISI DESKRIPTIF  

1) Deskripsi Responden 

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik 

responden yang akan diteliti. Karakteristik yang digunakan untuk 

menggambarkan subjek penelitian sebanyak 130 responden yaitu 

dilihat berdasarkan Pendidikan terakhir, masa kerja dan umur  

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:  

Tabel 4.1. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan 
Terakhir 

Jumlah  Presentase 

SLTA/Sedrajat 8 6% 
 

Diploma (D3) 15 11% 

Strata 1 (S1) 62 48% 

Strata 2 (S2) 45 35% 

Jumlah 130 100% 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.1. menunjukan bahwa responden 

terbanyak yaitu Strata (S1) berjumlah 63 orang (48%), Strata 2 

(S2) berjumlah 45 orang (35%), Diploma 3 (D3) berjumlah 15 

orang (11%), SLTA/Sedrajat berjumlah 8 orang (6%). 
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b) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja  dapat dilihat 

pada tabel 4.2. berikut ini: 

Tabel 4.2. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Masa kerja  Jumlah  Presentase  

< 10 27 20,77% 

11-20 21 16,16% 

21-30 39 30% 

31-40 38 29,23% 

50-55 5 3,84% 

Total  130 100% 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.2. menunjukan bahwa responden 

terbanyak adalah memiliki kisaran umur masa kerja 21-30 tahun 

yaitu sebanyak 39 orang dengan presentase 20,77%, kemudian 

responden terbanyak kedua adalah yang memiliki kisaran umur 

masa kerja 30-40 tahun yaitu sebanyak 38 orang dengan 

presentase 29,23%, kemudian umur masa kerja 11-20 tahun yaitu 

sebanyak 21 orang dengan presentase 16,16%, kemudian umur 

masa kerja di bawah 10 tahun yaitu sebanyak 27 orang dengan 

presentase 20,77, dan umur masa kerja 50-55 yaitu hanya 

sebanyak 5 orang dengan presentase 3,84%. 
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c) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja  dapat dilihat 

pada tabel 4.3. berikut ini: 

Tabel 4.3. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur (tahun) Jumlah  Presentase  

< 20 Tahun  - 0 

21-30 Tahun 9 6,93% 

31-40 Tahun  30 23,08% 

41-50 Tahun  56 43,07% 

51-60 Tahun  35 26,92% 

Jumlah  130 100% 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukan bahwa responden 

terbanyak adalah kisaran umur 41-50 Tahun yaitu sebanyak 56 

orang dengan presentase 43,07%, kemudian kisaran umur 51-60 

tahun sebanyak 35 orang dengan presentase 26,92%, kemudian 

kisaran umur 31-40 tahun sebanyak 30 orang dengan presentase 

23,08, dan kemudian kisaran umur 20-30 tahun sebanyak 9 orang 

dengan presentase 6,93%. 
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d) Statistik Deskriptif 

Berdasarkan judul penelitian, variabel-variabelyang diukur 

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuian 

Kompensasi, Komitmen Organisasi, Budaya Etis Organisasi, 

Keefektifan Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap 

Fraud di sektor pemerintahan akan diuji secara statistik deskriptif 

yang terlihat dalam tabel 4.4. berikut ini: 

Tabel 4.4. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KKOM 130 5.00 25.00 17.0769 4.11014 

KO 130 10.00 40.00 29.9769 4.68126 

BEO 130 10.00 25.00 18.1769 2.97396 

KPI 130 9.00 25.00 19.7231 2.35926 

KOMP 130 14.00 30.00 22.6538 3.32645 

FRD 130 9.00 43.00 17.8923 6.69171 

Valid N (listwise) 130     

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.4. menjelaskan bahwa variabel KKOM 

dari jmlah 130 responden jawaban minimum respoden sebesar 5 

dan nilai maksimum adalah 25 dan rata-rata jawaban 17,0769 dan 

standar deviasi sebesar 4,11014. Variabel KO jawaban minimum 

responden sebesar 10 dan nilai maksimum adalah 40 dengan rata-

rata jawaban 29,9769 dan standar deviasi sebesar 4,68126, 

variabel BEO jawaban minimum responden sebesar 10 dan nilai 

maksimum adalah 25 dengan rata-rata jawaban 18,1769 dan 

standar deviasi sebesar 2.97396 variabel KPI jawaban minimum 

responden sebesar 9 dengan nilai maksimum 25 dengan rata-rata 

jawaban 19.7231 dan standar deviasi sebesar 2.35926, variabel 

KOMP jawaban minimum responden sebesar 14 dengan nilai 

maksimum sebesar 30 dengan rata-rata jawaban 22,6538 dan 

standar deviasi sebesar 3.32645, pada variabel fraud pada sektor 

pemerintahan jawaban responden sebesar 9 dan maksimum 

sebesar 43 dengan rata-rata jawaban 17.89 dan standar deviasi 

sebesar 6.691171 

4.3. Hasil Uji Kualitas Data  

1) Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukursejauh mana tingkat 

kevalidan suatu pertanyaan dari penyebaran kuesioner. Pengujian 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan Pearsion Correlation. 

Sebuah data dapat dikatakan valid apabila r hitung > r tabel, maka 
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point pertanyaan tersebut dapatdikatakan valid. Hasil uji validitas 

terhadap data penelitian disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesesuaian Kompensasi 

Variabel  Keterangan  r hitung  r tabel Keterangan  

 

 

 

KKOM 

KKOM1 0,740 0,50 Valid 

KKOM2 0,784 0,50 Valid 

KKOM3 0,760 0,50 Valid 

KKOM4 0,798 0,50 Valid 

KKOM5 0,746 0,50 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
 

Tabel 4.5.  menunjukan variabel Kesesuaian Kompensasi 

mempuyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai 

signifikan lebih dari 0,50. 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi 

Variabel Keterangan  r hitung r tabel  Keteraangan  

 
 
 
 
 
 
KO 

KO 1 0,640 0,50 Valid 

KO 2 0,659 0,50 Valid 

KO3 0,665 0,50 Valid 

KO4 0,666 0,50 Valid 

KO5 0,669 0,50 Valid 

KO6 0,679 0,50 Valid 
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KO7 0,644 0,50 Valid 

KO8 0,708 0,50 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
 

Tabel 4.6. menunjukan variabel Komitmen Organisasi 

mempuyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai 

signifikan lebih dari 0,50. 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Etis Organisasi 

Variabel  Keterangan  r hitung r tabel Keterangan 

 
 
 
BEO 

BEO 1 0,728 0,50 Valid 

BEO 2 0.693 0,50 Valid 

BEO 3 0,747 0,50 Valid 

BEO 4 0,615 0,50 Valid 

BEO 5 0,706 0,50 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Tabel 4.7. menunjukan variabel Budaya Etis Organisasi 

mempuyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai 

signifikan lebih dari 0,50. 
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Tabel 4.8. 

Hasil Uji Validitas Variabel Keefektifan Pengendalian Internal 

Variabel Keterangan r hitung r tabel Keterangan 

 

 

KPI 

KPI 1 0,738 0,50 Valid 

KPI 2 0,664 0,50 Valid 

KPI 3 0,670 0,50 Valid 

KPI 4 0,697 0,50 Valid 

KPI 5 0,583 0,50 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
 

Tabel 4.8 menunjukan variabel Keefektifan Pengendalian 

Internal mempuyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan 

dengan nilai signifikan lebih dari 0,50. 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

Variabel  Keterangan r hitung r tabel Keterangan 
 
 
KOMP 

KOMP 1 0,788 0,50 Valid  
KOMP 2 0,765 0,50 Valid  
KOMP 3 0,788 0,50 Valid  
KOMP 4 0,221 0,50 Tidak Valid 
KOMP 5 0,744 0,50 Valid 
KOMP 6 0,533 0,50 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
 

Tabel 4.9. menunjukan variabel Kompetensi mempuyai 

kriteria  tidak valid untuk satu  item pertanyaan yaitu pada butir 

petanyaan KOMP 4  adalah  hanya sebesar (0,243) dengan nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,50. 
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Tabel 4.10. 

Hasil Uji Validitas Variabel Fraud di Sektor Pemerintah 

Variabel  Keterangan r hitung r tabel Keterangan  

 
 
 
 
FRD  

FRD 1 0,780 0,50 Valid 
FRD 2 0,797 0,50 Valid 
FRD 3 0,835 0,50 Valid 
FRD 4  0,881 0,50 Valid 
FRD 5 0,833 0,50 Valid 
FRD 6 0,871 0,50 Valid 
FRD 7 0,812 0,50 Valid 
FRD 8 0,819 0,50 Valid 
FRD 9 0,730 0,50 Valid 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Tabel 4.10. menunjukan variabel Fraud di Sektor Pemerintah 

mempuyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai 

signifikan lebih dari 0,50. 

2) Uji Realibilitas  

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah hasil 

penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif 

tidak berubah atau konsisten terhadap instrument penelitian. Jika 

nilai Cronbach Alpha diatas 0,70 maka instrument penelitian dapat 

dikatakan reliabel. Hasil uji reliabel terhadap data penelitian yang 

disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut. 

 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



57 
 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha   Reliabilitas  Keterangan 

KKOM 0,820 0,70 Reliabel 

KO 0,819 0,70 Reliabel 

BEO  0,736 0,70 Reliabel 

KPI 0,702 0,70 Reliabel 

KOMP 0,711 0,70 Reliabel 

FRD 0,937 0,70 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Pada tabel 4.11. menunjukan nilai Cronbach Alphauntuk 

variabel Kesesuaian Kompensasi 0,820, vaiabel Komitmen 

Organisasi 0,819, variabel Budaya Etis Organisasi 0,736, variabel 

Keefektifan Pengendalian Internal 0,702, variabel Kompetensi 

0,711, dan untuk variabel Fraud di Sektor Pemerintah yaitu 0,937. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam 

kuesioner reliabel karena mempunyai nilai Cronbach Alphalebih 

besar daro 0,70, hal ini menunjukan bahwa setiap item pernyataan 

yang digunakan akan mampu akan memperoleh data yang 

konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan 

memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban 

sebelumnya. 
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4.4. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas  

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan one 

sample kolmograv smirnov test, yang mana jika nilai asymp.sig (2-

tailed) > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal. Secara rinci 

hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.12. dibawah 

ini. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normaliatas 

 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 
 

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.12 maka semua 

komponen dari variabel Kesesuian Kompensasi, Komitmen 

Organisasi, Budaya Etis Organisasi, Keefektifan Pengendalian 

Organisasi, Kompetensi dan Fraud di Sektor Pemerintah 

bersitribusi normal karena nilai asyimp sig (2-tailed) > dari 0,05 

yaitu sejumlah 0,59. 
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2) Uji Multikolonearitas  

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

multikolinieritas. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas 

adalah yang memiliki nilai tolerance yang lebih dari 10%  atau 0,1  

dan nilai variance inflantion factor (VIF) kurang dari 10, untuk 

melihat hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.13 

sebagai berikut :  

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Multikolonearitas 

Variabel Nilai Tolerance VIF Keterangan 
KKOM 0,911 1,-98 Bebas 

Multikolonearitas 
KO 0,873 1,145 Bebas 

Multikolonearitas 
BEO 0,698 1,433 Bebas 

Multikolonearitas 
KPI 0,698 1,569 Bebas 

Multikolonearitas 
KOMP 0,798 1,268 Bebas 

Multikolonearitas 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa pada masing-

masing variabel independen nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai 

variance inflantion factor (VIF) dari masing masing variabel 

independen kurang dari 10. Dapat di simpulkan untuk semua 

Variabel bebas dari multikolinearitas karena sudah memenuhi 

ketentuan. 
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Hetoreskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan 

tingkat signifikan α=5%. Model regresi dapat dikatakan 

Heteroskedastisitas jika nilai sig lebih besar dari 5%. Uji ini pada 

dasarnya berujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variane dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan 

berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi Heterokedastisitas. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedasitas 

 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Hasil dari uji Heteroskedasitas sebesar 28.816 (Constata) dan 

hasil  dari variabel bebas yaitu Kesesuaian Kompensasi, Komitmen 

Organisasi, Budaya Etis Organisasi, Keefektifan Pengendalian 

Internal, Kompetensi tidak terjadi heterkedastisitas. 
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4.5. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai 

koefisien determinasi R2 yang merupakan besaran non negatif. 

Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 

dengan 1. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .300a .090 .053 6.51041 

a. Predictors: (Constant), KOMP, KO, KKOM, BEO, KPI 

 

       Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.15. yaitu 

diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,53 hal ini berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan model variasi 

variabel terikat sebesar 5,3%. Sedangkan 94,7% dijelaskan oleh 

variabel lainnya. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



62 
 

2) Uji Signifikansi Simultan (Statistik F) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat siginifikan 

dibawah 0,05. 

Tabel 4.16. 

Hasil Uji Simultan 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 520.690 5 104.138 2.457 .037a 

Residual 5255.802 124 42.386   

Total 5776.492 129    

a. Predictors: (Constant), KOMP, KO, KKOM, BEO, KPI 

b. Dependent Variable: FRD 

     Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 di dapat  nilai F 

hitungsebesar 2,457 dengan sigifikan sebesar 0,037. Karena nilai 

sigifikan < 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam 

uji F maka  dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel 

independen yaitu Kesesuian Kompensasi, Komitmen Organisasi, 

Budaya Etis Organisasi, Keefektifan Pengendalian Internal, 
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Kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap  Fraud di Sektor 

Pemerintah. 

3) Uji Parsial (Uji Statistik  t) 

Statistik t berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menjelaskan varibel dependen. Ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 

diterima jika nilai sig t <  (0,05). 

Tabel 4.17. 

Hasil Uji Statistik t 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

Hasil dari uji statistik t terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 

29.185 menunjukan tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas 

yaitu Kesesuiaan Kompensasi, Komitmen Organisasi, Budaya Etis 

Organisasi, Keefektifan Pengendlian Interal, Kompetensi maka 

probabilitas Fraud di Sektor Pemerintah akan naik sebesar 29.185. 
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4.6. Hasil Pengujian Hipotesis dan Analisi Data  

1) Persamaa Regresi Berganda  

Berfungsi untuk mengestimasi kontribusi pengaruh variabel-

variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) terhadap variabel 

dependen (Y), secara matematis, rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5+ e 
Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 17.0. maka 

diperoleh koefisien regresi liner berganda sebagai berikut:  

Berdasarkan tabel 4.18. maka dapat diperoleh model persamaan Regresi 
sebagai berikut: 

 

 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2018 

4.7. Pembahasan  

1) Kesesuan Kompensasi terhadap Fraud 

hasil analisis yang di tunjukan pada tabel 4.19. adalah 

Kesesuaian Kompensasi memiliki thitung sebesar -2.926 dengan 

tingkat signifikan 0,04 dan juga dapat dilihat unstandardized 

coefficient beta sebesar -278 hal ini menunjukan tingkat 
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signifikanya dibawah 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama 

(H1) diterima, artinya Kesesuaian Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap Fraud. 

Hasi penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh 

Simanjuntak (2014), Pramudita (2013), dan Mustika sari (2013) 

yang menyatakan bahwa semakin sesuai kompensasi yang diterima 

pegawai instansi pemerintah maka akan dapat menekan terjadinya 

Fraud di sektor Pemerintah bagi Pegawai Negri sipil yang hanya 

menerima penghasilan tetap tidak mampu hanya menandalkan 

kompensasi yang diterima, pengeluaran yang lebih besar dari 

penermaan akan menimbulkan rangsangan atau melakukan Fraud 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga pegawai yang 

mengalami ketidakpuasan dengan gajinya cenderung mencari 

penghasilan lain dengan melakukan tindakan kecurangan seperti 

korupsi. 

2) Komitmen Organisasi terhadap Fraud 

hasil analisis yang di tunjukan pada tabel 4.19. adalah 

Komitmen Organisasi artinya Komitmen Organisasi memiliki thitung 

sebesar -252 dengan tingkat signifikan 0,801 juga dapat dilihat nilai 

unstandardized coefficient betasebesar –023. Hal tersbut 

menunjukan bahwa tingkat signifikannya diatas 0,05. Dengan 

demikian hipotesis kedua (H2) ditolak, artinya Komitmen 

Organisasi tidak berpengaruh signifikan tehadap Fraud. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pramudita (2013), chandra dan Ikhsan (2015) yang 

mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen Organisasi pegawai 

instansi, maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya Fraud di 

sektor pemerintahan.  

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 

individu dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor eksternal bisa berupa rangsangan atau pengruh 

faktor lingkungan, sedangkan terbesar dalam diri seseorang 

individu berasal dari dalam diri individu tersebut (internal). Hal ini 

disebut yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan 

tindakan kecurangan, seperti keserakahan, keinginan bergaya hidup 

mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja. Hal tersebut 

merupakan pengaruh terbesar untuk melakukan tindakan 

kecurangan Fraud. 

3) Budaya Etis Organisasi terhadap Fraud 

hasil analisis yang di tunjukan pada tabel 4.19. adalah 

Budaya Etis Organisasi artinya Budaya Etis Organisasi memiliki 

thitung sebesar 1,324 dengan tingkat signifikan 0,188 dan juga dapat 

dilihat nilai unstandardized coefficient betasebesar 0,139. Hal 

tersebut menunjukan bahwa tingkat signifikannya diatas 0,05. 

Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak, artinya Budaya Etis 

Organisasi tidak berpengaruh signifikan tehadap Fraud. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



67 
 

Robbins, (2013) Budaya organisasi merupakan suatu pola 

atau persepsi dasar tidak tertulis yang dianut dan diterima secara 

bersama-sama oleh anggota organisasi agar dapat dipatuhi oleh 

semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, yang 

mendukung nilai-nilai dan prinsip moral pada suatu kelompok atau 

orgnisasi. Adanya Budaya organisasi yang kuat dan mendukung 

standar etis yang tinggi, akan memiliki pengaruh kuat dan positif 

terhadap perilaku karyawan dalam organisasi tersebut. 

4) Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Fraud 

hasil analisis yang di tunjukan pada tabel 4.19. adalah 

Keefektifan Pengendalian Internal memiliki thitung  -075 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,941 dan juga dilihat dari nilai 

unstandardized coefficient betasebesar -008. Hal ini menunjukan 

bahwa tingkat signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian maka 

hipotesis keempat (H4) ditolak, artinya Keefektifan Pengendalian 

Internal tidak berpengaruh signifikan tehadap Fraud. 

Menurut Coso (2013), pengendalian internal merupkan 

sebuah proses dalam organisasi, yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan 

dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal 

yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi 

Dengan demikian, maka sistem pengendalian internal yang tidak 

efektif cenderung akan membuat seeorang memiliki kesempatan 
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untuk melakukan fraud yang akan merugikan organisasi dan 

mengganggu keberlangsungan organisasi. 

Hasil penelitian ini sejalanDengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wilopo (2006) yang menyatakan kecenderungan kecurangan 

akuntansi  dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektivan 

pengendalian internal,jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

efektifpengendalian internal suatu organisasi akan dapat 

menurunkan terjadinya kecenderungan kecurangan di sektor 

pemerintah Kabupaten Klaten. 

5) Kompetensi terhadap Fraud 

hasil analisis yang di tunjukan pada tabel 4.19. adalah 

Kompetensi artinya Kompetensi memiliki thitung sebesar –1.752 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,082 dan juga dapat dilihat dari 

nilai  unstandardized coefficient beta -170. Hal tersebut menujukan 

bahwa tingkat signifikannya diatas 0,05. Dengan demikian 

hipotesis kelima (H5) ditolak artinya Kompetensi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Fraud. 

Kompetensi merpakan kemampuan melaksanakan pekerjaan 

yang dilandasi ketrampilan, pengetahuan serta sikap kerja. Dengan 

kompetensi yang dimiliki pegawai, maka ia akan mampu 

memahami kelemahan dari prosedur kerja yang dilakukanya. Pada 

kondisi inilah peluang untuk melakukan fraud muncul. Wolf dan 

Hermanson (2004) menyatakan bahwa salah satu sifat yang 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



69 
 

dimiliki oleh fraudster adalah kecerdasan dan kreatifitas. Dengan 

kecerdasanya, perlaku fraud dapat memahami kelemahan prosedur 

kerja dan pengendalian internal secara umum yang dapat digunakan 

untuk melakukan tindakan kecurangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel Kesesuain Kompensasi berdasarkan hasil uji t diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel Kesesuain Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. 

Hal ini menunjukan bahwa Kesesuain Kompensasi berpengaruh 

sinifikan terhadap Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. 

2. Variabel Komitmen Organisasi berdasarkan hasil uji t diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel Komitmen Organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. 

Hal ini menunjukan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. 

3. Variabel Budaya Etis Organisasi berdasarkan hasil uji t diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel Budaya Etis Organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Fraudi di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. 

Hal ini menunjukan bahwa Budaya Etis Organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. 
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4. Variabel Keefektifan pengendalian Internal berdasarkan hasil uji t 

diperoleh kesimpulan bahwa variabel Keefektifan Pengendalian 

Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Fraud di Sektor 

Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal ini menunjukan bahwa Keefektifan 

Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Fraud di 

Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. 

5. Variabel Kompetensi bedasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan 

bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal ini menunjukan 

bahwa Budaya Etis Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. 

5.2. KETERBATASAN  

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini Kesesuaian Kompnsasi, Komitmen Organisasi, 

Budaya Etis Organisasi, Keefektifan Pengendalian Internal, 

Kompetensi terhadap Fraud di sektor Pemerintahan, untuk penelitian 

selanjutnya untuk diakukan perubahan variabel penelitian untuk 

menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat 

terhadap Fraud di sektor pemerintah. 

2. Keterbatasan Dikarenakan kuesioner yang disebarkan dengan jangka 

waktu 2 minggu, maka data kuesioner yang kembali kurang 

maksimal. 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



72 
 

5.3. SARAN 

Penelitian ini dimasa yang akan datang diharapkan dapat 

menyajikan hasil penelitian yang berkualitas dengan adanya beberapa 

masukan mengenai hal di antaranya:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara membagikan secara langsung dan 

menunggu hasil kuesioner agar data yang dihasilkan lebih akurat dan 

responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan untuk memberikan 

sanksi tegas untuk setiap pelanggaran peraturan oleh semua lapisan 

pegawai baik atas maupun bawah seperti pemotongan gaji dan bahkan 

pemecatan. 
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