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Abstract
This study aims to examine the influence of fraud star components (Pressure, Opportunity,
Rationalization, Ability, Integrity) to corruption with the government internal control system
(SPIP) as a moderation variable. The population of this research is civil servants who work
within the Supreme Court of the Republic of Indonesia as judicial institutions. The total
number of employees of the Supreme Court is 31,000 employees, but this study only refers to
Judges, Employees and Auditors in the Indonesian Supreme Court. The sample used in this
study was 230 respondents to the Judges, Employees and Auditors of the Indonesian Supreme
Court. The test is carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis, the data is
processed using Partial Least Square (PLS) on the Windows 10 version of the SmartPLS3.2.8.
The result of the research shows that pressure, opportunity, rationalization and the ability the
ability have positive effecst on corruption, and integrity has a negatif effect on corruption.
The government internal control system weakens the positive influence of pressure, on
corruption, the government internal control system does not weaken the positive influence of
opportunity rationalization, the ability on corruption, and the internal control system the
government does not strengthen the negative influence of integrity on corruption.
Keywords : Pressure; Opportunity; Rationalization; Ability; Integrity; Government Internal
Control System; Corruption; The Supreme Court of the Republic of Indonesia.
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PENDAHULUAN
Salah satu negara yang memiliki rasa bersahabat dan ramah terhadap Negara-negara
manapun adalah Indonesia. Indonesia memiliki kepribadian senang memberi dan berbagi, hal
itu tercermin dari masyarakat Indonesia yang selalu memberikan bantuan terhadap Negara
lain yang membutuhkan. Kelebihan yang dimiliki masyarakat Indonesia itulah menjadi
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kekurangan baginya. Jika kita masukkan kedalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang
membutuhkan pasti akan dibantu oleh masyarakat yang memiliki kebutuhan, seperti dalam
hal keuangan atau pun yang lainnya. Hal ini menjadi berkembang di masyarakat Indonesia,
dimana masyarakat memiliki rasa tidak enak terhadap siapapun yang memberi, maka pikiran
yang terbesit adalah pemberian tersebut harus dikembalikan atau dibalas. Mindset itulah yang
telah tertanam dalam pola pikir masyarakat Indonesia.
Tahun demi tahun, perkembangan jaman terjadi baik dalam segi politik, hukum, sosial
dan lainnya. Bagi masyarakat yang bekerja disuatu instansi atau organisasi, tertanamnya rasa
tidak enak menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Pasal 12 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai contoh, seorang
pegawai dibantu oleh bagian kepegawaian dalam mengeluarkan surat kenaikan pangkat
terhadap pegawai tersebut. Rasa terima kasih pun muncul dengan memberikan sesuatu berupa
imbalan baik uang maupun barang. Atau contoh yang lain adalah seorang guru yang mendidik
dan membimbing anak kita di sekolah. Saat kenaikan kelas tiba, rasa terima kasih pun muncul
dalam benak orang tua dengan memberikan sesuatu berupa barang atau pun uang kepada guru
tersebut. Hal demikian ini merupakan contoh korupsi atau penyuapan, dimana guru
mempunyai tugas dan fungsi mendidik dan membimbing muridnya di sekolah. Contoh seperti
inilah yang belum diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah harus memberikan
sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat agar korupsi tidak terjadi. Korupsi saat ini
terjadi dimana-mana, tidak hanya pada pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah pun
terjadi. Dengan adanya otonomi daerah, menjadi peluang bagi pejabat daerah untuk
melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Korupsi
menjadi pemberitaan yang tidak dapat dihindarkan baik dalam media cetak, elektronik
maupun online. Begitu besar peran KPK dalam mengungkap tabir korupsi yang terjadi.
Korupsi dapat terjadi di sektor pemerintah, swasta dan BUMN/BUMD.
Berdasarkan Survei Fraud Indonesia Tahun 2016 (ACFE, 2016), korupsi adalah fraud
yang paling sering dilakukan yaitu sebesar 67% atau sebanyak 154 responden dari total 229
responden. Berdasarkan kpk.go.id, dalam kriteria tindak pidana korupsi berdasaran
profesi/jabatan, sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 sebanyak 21 hakim yang pernah dicokok
KPK yang bertempat kejadian di seluruh Indonesia. Contoh kasus tindak pidana korupsi
adalah kasus suap penanganan perkara dimana Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan
terdakwa satu (I) adalah Suryana dan terdakwa dua (II) adalah Hendra Kurniawan. Penuntut
Umum adalah KPK. Nomor Perkara: No : 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl, tanggal pendaftaran
15 November 2017. Putusan tanggal 14 Februari 2018. Hasil putusan adalah: Terdakwa satu
(I) adalah pidana penjara 7 tahun dengan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Terdakwa
dua (II) adalah pidana penjara 5 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 bulan
(“sipp.pn-bengkulu.go.id,” n.d.).
Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman (2012) mengemukakan bahwa unsur utama
disebagian fraud yang sering ditemui adalah pengendalian internal. Jika pengendalian internal
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diubah atau tidak dimiliki, dengan demikian peluang dan risiko terjadinya fraud menjadi
besar. Oleh sebab itu, penting sekali sistem pengendalian intern pemerintah dibangun untuk
meminimalisir terjadinya fraud. Penelitian ini adalah pengembangan penelitian yang
dilakukan oleh Sanusi, Z, Mohamed, Omar, & Nassir (2015) dengan menambah sistem
pengendalian intern pemerintah (spip) sebagai variabel moderasi. Diduga adanya pengaruh
antara internal kontrol dengan faktor-faktor motivasi kecurangan (pressure, kesempatan dan
rasionalisasi) secara signifikan.
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen &
Meckling, 1976) sebagai teori utama. Teori agensi berkaitan dengan hubungan kontraktual
antara anggota-anggota perusahaan. Teori agensi adalah hubungan keagenan yang timbul
karena adanya sebuah kontrak antara pemilik (principal) dengan manajer (agent) dalam
memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.
Instansi/organisasi telah diberikan haknya berupa gaji setiap bulan dan fasilitas yang lainnya
dari principle yaitu pemerintah, agar agen/instansi dapat menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik. Dan pemerintah sebagai principal menerima informasi dari agen berupa laporan
terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh agen. Informasi yang diberikan
agen inilah kadang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan oleh
Prinsipal (pemerintah) sehingga tercipta conflict of interest.
Grand Theory lainnya adalah Teori GONE dikemukakan oleh (Bologna, 1993)
mengemukakan bahwa ada empat elemen akar penyebab seseorang melakukan korupsi
(Tuanakotta, 2007), yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Needs
(kebutuhan) dan Exposes (hukuman yang rendah). menjelaskan bahwa faktor Greed dan Need
merupakan faktor yang berkaitan dengan perilaku pelaku kecurangan, sedangkan faktor
opportunity dan exposes adalah faktor umum yang berkaitan dengan organisasi, instansi
maupun masyarakat sebagai korban perbuatan kecurangan (Jaka, et al, 2018) mengungkapkan
hasil penelitiannya bahwa exposes (tingkat hukuman yang rendah) dan kurangnya idealisme
pimpinan akan meningkatkan potensi kecurangan/fraud pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dengan kata lain, jika hukuman tidak menimbulkan efek jera dan pimpinan pun tidak idealis
maka semakin besar potensi kecurangan/fraud akan terjadi. Hasanah dan Diana (2018)
menyatakan bahwa fraud diamond (tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan) dan
GONE theory (keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan) secara simultan dan
secara parsial atau bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan
akademik.
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Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengaruh pressure terhadap Korupsi
Penelitian yang dilakukan Albrecht (2012) mengungkapkan bahwa makin tinggi
pressure yang dialami seseorang maka semakin tinggi pula fraud akan terjadi. Pressure adalah
dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dikarenakan adanya pressure
baik dari dalam diri maupun luar dirinya. Sebagai contoh, seorang pegawai pengadilan
menerima gaji setiap bulan tetapi selalu merasa kurang, maka orang tersebut mendapatkan
pressure dari dalam dirinya sehingga jika ia berada dalam lingkungan yang memang memiliki
gaya hidup tinggi, maka ia akan melakukan sesuatu untuk menunjang gaya hidupnya yaitu
dengan korupsi. Oleh karena itu, pressure berpengaruh positif terhadap korupsi. Kondisi
inilah yang menjadikan need (kebutuhan) dengan gaya hidup yang tinggi, kesempatan,
serakah dan hukuman yang rendah menjadikan seseorang melakukan korupsi. Gaya hidup
inilah yang menjadi dasar seseorang mendapatkan pressure didalam dirinya maupun diluar
dirinya, sehingga kebutuhan yang seharusnya dapat disesuaikan dengan penerimaan gaji
setiap bulannya menjadi tidak sesuai. Hal inilah faktor pendorong seseorang melakukan
korupsi. Diperlukan juga kontrol dari pemerintah terhadap asymetri informasi ini yaitu
pressure yang dialami oleh pegawai pengadilan. Selain itu juga, tidak hanya pressure dari sisi
keuangan tetapi pressure dari sisi pekerjaan pun menjadi salah satu indikatornya. Hakim dan
pegawai pengadilan pada wilayah DKI memiliki pressure dalam pekerjaan, dimana jam
bekerja dalam menyelesaikan perkara yang harus diselesaikan setiap harinya, harus bekerja
lebih dari 8 jam kerja (tidak sesuai dengan aturan Kemenpan RB). Sehingga hal inilah yang
menjadi indikator kebutuhan (need) yang dialami hakim dan pegawai pengadilan meningkat.
Penelitian yang dilakukan oleh Albrecht (2012) memiliki garis lurus dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sanusi et al (2015), dimana pressure berpengaruh positif terhadap fraud
yaitu korupsi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Zamzam et al. (2017) dimana adanya
hubungan positif dan signifikan antara pressure dengan fraud (korupsi). Hal ini juga
mendukung teori Cressey (1953) bahwa faktor tekanan mendorong seseorang melakukan
fraud (korupsi). Abdullahi dan Mansor (2018) mengungkapkan bahwa pressure memiliki
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hubungan positif dengan kejadian fraud (korupsi) pada sektor publik. Berdasarkan penjabaran
penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka hipotesis ke-1 adalah:
Ha1 : Pressure berpengaruh positif terhadap korupsi.
Pengaruh Kesempatan terhadap Korupsi
Penelitian yang dilakukan Albrecht (2012) mengungkapkan bahwa makin tinggi
kesempatan yang diberikan kepada seseorang dalam hal menyelesaikan suatu dengan luasnya
keleluasaan yang diberikan menjadikan makin tinggi pula fraud akan terjadi. Kesempatan
adalah suatu peluang yang dimiliki seorang pegawai dalam meaksanakan tugasnya. Seorang
pegawai pengadilan bekerjasama dengan hakim dalam hal memutuskan suatu perkara dengan
kesempatan yang dimilikinya sehingga terjadinya korupsi menjadi peluang yang besar.
Kesempatan jika diimbangi dengan greed (keserakahan), kebutuhan dan hukuman yang
rendah maka hal ini membuat seseorang melakukan korupsi. Keserakahan yang ada didalam
dirinya membentuk seseorang menjadi merasa tidak puas atas apa yang telah diterima, sejalan
dengan gaya hidup yang tinggi mengakibatkan kebutuhan hidup pun menjadi tinggi. Sebagai
contoh, pegawai pengadilan dikarenakan memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan
hakim dalam memutuskan suatu perkara, maka rasa serakah yang ada didalam dirinya lah
yang membawa dia melakukan korupsi. Dimana pengawasan internal di instansi tersebut
rendah sehingga memberikan peluang/kesempatan untuk melakukan korupsi. Korupsi pun
dijadikan hal yang wajar bagi pegawai pengadilan, ini pun menjadi dampak terjadinya
korupsi.
Penelitian Albrecht (2012) mengungkapkan bahwa kesempatan merupakan salah satu
pendorong terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi et al. (2015) adalah
mengenai faktor kesempatan. Hasil penelitiannya adalah kesempatan sangat berpengaruh
terhadap fraud. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aksa (2018) serta Abdullahi dan Mansor
(2018), menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi. Berdasarkan
penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka hipotesis ke-2
adalah:
Ha2 : Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi.
Pengaruh Rasionalisasi terhadap Korupsi
Tuanakotta (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi jika dilakukan pertama kali oleh
seseorang, ada rasa takut yang timbul didalam dirinya. Tetapi jika kembali dilakukan untuk
kedua kalinya atau lebih, rasa takut tersebut lama kelamaan akan berkurang dan bahkan
menjadi tidak takut. Sebagai contoh, pegawai pengadilan mendapatkan sesuatu baik berupa
uang atau pun barang dikarenakan rasa terima kasih atas perkara yang telah diselesaikan.
Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi, bahwa dinayatakan dalam salah satu pasal bahwa pegawai pengadilan tidak
boleh menerima apapun dari masyarakat atau pun pihak swasta dalam bentuk apapun.
Keserakahan, kebutuhan (need), kesempatan dan hukuman yang rendah itulah menjadi faktor
utama terjadinya rasionalisasi. Menganggap hal yang wajar jika menerima sesuatu
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dikarenakan memang ada keinginan dalam hati (serakah), kesempatan pun terbuka lebar
dikarenakan pengawasan yang lemah serta kebutuhan dikarenakan gaya hidup yang mewah.
Oleh karenanya, pemerintah harus membuat aturan terhadap hal tersebut agar dapat
meminimalisir terjadinya korupsi. Indikator-indikator apa saja yang dapat diaktakan sebagai
hal yang wajar dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya.
Albrecht (2012) mengungkapkan bahwa rasionalisasi merupakan salah satu
pendorong terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi et al. (2015) adalah
mengenai faktor rasionalisasi. Hasil penelitiannya adalah rasionalisasi sangat berpengaruh
terhadap fraud. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aksa (2018) serta Abdullahi dan Mansor
(2018), menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi. Hal ini
menunjukkan semakin rasionalisasi dianggap benar padahal melanggar hukum maka fraud
akan terjadi. Berdasarkan penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan,
maka hipotesis ke-3 adalah:
Ha3 : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi.
Pengaruh Kemampuan terhadap Korupsi
Wolfe and Hermason (2004) mengungkapkan bahwa jika seseorang dalam organisasi
memiliki kemampuan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain maka kemampuan yang
dimilikinya akan dapat menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi. Ruankew (2016)
mengungkapkan bahwa kemampuan dapat memberikan kerangka kerja yang berharga
disamping teori segitiga kecurangan, dimana dapat membantu pimpinan dalam mengambil
keputusan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Sebagai contoh, kemampuan yang
dimiliki pegawai pengadilan sebagai penegak hukum penentu suatu keadilan. Kemampuan ini
jika tigak dilandasi rasa keadilan serta peraturan-peraturan yang dapat mengendalikan
kemampuan tersebut maka kemungkinan terjadinya korupsi menjadi besar. Kemampuan yang
dimiliki pegawai pengadilan inilah jika disalahgunakan dan didukung dengan rasa serakah,
butuh dan kesempatan, maka kemungkinan terjadinya korupsi menjadi besar. Apalagi
kemampuan yang dimiliki hanya pada pegawai pengadilan, dimana harus benar-benar
memiliki keadilan didalam dirinya untuk memutuskan suatu perkara. Pegawai pengadilan
yang mempunyai kemampuan dalam hal jabatan yang dimiliki dengan fungsi dapat
memutuskan suatu perkara maka perlu dibangun sistem pengendalian intern pemerintah yang
baik guna meminimalisir terjadinya korupsi. Kemampuan memiliki peranan penting dalam
melakukan fraud, dimana jika seseorang memiliki kem mpuan berarti orang tersebut memiliki
kewenangan/kekuasaan yang dapat disalahgunakan. Hal ini sejalan dengan teori fraud
diamond yang diungkapkan oleh Wolfe and Hermason (2004) dan Ruankaew (2016).
Berdasarkan penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka
hipotesis ke-4 adalah:
Ha4 : Kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi.
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Pengaruh Integritas terhadap Korupsi
Integritas adalah suatu sikap jujur, berani, bijak dan bertanggung jawab terhadap
kewajiban dan tanggung jawab yang dimilikinya. Contoh adalah seorang hakim dan pegawai
pengadilan harus memiliki integritas dalam memutuskan suatu perkara. Integritas sangat
penting sekali dimiliki oleh pegawai pengadilan agar dalam memutuskan suatu perkara
memang menjunjung rasa keadilan. Integritas dapat meminimalisir rasa serakah, kebutuhan
(need), kesempatan dan hukuman yang rendah untuk melakukan korupsi. Sebagai pegawai
pengadilan yang diamanatkan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu perkara bagi para
pencari keadilan yaitu masyarakat umum, seharusnya pegawai pengadilan memiliki integritas
yang tinggi agar korupsi tidak terjadi dan Negara pun tidak dirugikan. Rasa tanggung jawab
melalui putusan pengadilan yang telah ditetapkan hakim menjadi dasar bagi pemerintah
sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan penelitian Dewi dan Ratnadi (2017) adalah
integritas berpengaruh negarif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Berarti, semakin
baik tingkat integritas seseorang maka semakin kecil korupsi yang dilakukan seseorang. Alam
et al. (2018) mengungkapkan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap fraud. penelitian
ini dilakukan kepada pegawai negeri di Malaysia dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berdasarkan penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan,
maka hipotesis ke-5 adalah:
Ha5 : Integritas berpengaruh negatif terhadap korupsi.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Hubungan
Pressure terhadap Korupsi
Sistem pengendalian intern pemerintah dibuat sebagai dasar untuk menimimalisir
terjadinya kecurangan/korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap pegawai
pengadilan. Pressure yang dialami oleh seorang pegawai baik dari dalam dirinya maupun dari
luar dirinya dalam melaksanakan tugas yang diberikan maka diperlukan sistem pengendalian
intern pemerintah sebagai peminimalisir terjadinya korupsi. Semakin tinggi pressure yang
dialami oleh seseorang maka semakin tinggi pula korupsi dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu
dibuat sistem pengendalin intern pemerintah agar dapat meminimalisir terjadinya korupsi.
Keserakahan, kebutuhan, kesempatan serta hukuman yang rendah menjadikan pressure yang
dialami pegawai pengadilan meningkat. Oleh karenanya untuk dapat ditekan rasa pressure
tersebut, dibutuhkanlah sistem pengendalian intern pemerintah. Sebagai contoh, jika pegawai
pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dilandasi dengan aturan yang
berlaku terkait pengendalian internal maka pegawai pengadilan sebagai penegak hukum dapat
memutuskan perkara sesuai dengan keinginan dalam dirinya atau pun kelompoknya. Sehingga
penting sekali peranan pengendalian intern dalam menjunjung rasa keadilan untuk
menjalankan tugas dan fungsi setiap pegawai pengadilan. Sistem pengendalian intern
pemerintah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi dan pemantauan, dimana jika pengendalian intern lemah maka
besar kemungkinan korupsi akan terjadi. Umar dan Irsan (2018) mengemukakan bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi yang
dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual. Tetapi jika sistem pengendalian intern
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pemerintah terhadap korupsi, maka berpengaruh negatif dikarenakan semakin baik sistem
pengendalian intern pemerintah maka semakin kecil korupsi dilakukan. Berdasarkan
penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka hipotesis ke-6
adalah:
Ha6 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memperlemah pengaruh positif
pressure terhadap korupsi.
Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam memoderasi hubungan
kesempatan terhadap korupsi
Kesempatan yang dimiliki setiap pegawai pengadilan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya adalah baik. Tetapi jika kesempatan tersebut disalahgunakan demi kepentingan
pribadi atau pun kelompok, hal inilah yang harus dicegah dan diminimalisir. Karena akan
berdampak kepada organisasi dan pemerintah. Setiap kesempatan yang diberikan harus
dievaluasi agar korupsi tidak terjadi. Maka dari itulah dibutuhkan sistem pengendalian intern
pemerintah. Sebagai contoh adalah seorang pegawai pengadilan yaitu hakim, dalam
memutuskan suatu perkara, memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan pelanggaran.
Dalam hal ini adalah penentuan putusan terhadap pencari keadilan. Karena hakim sebagai
penentu suatu putusan perkara maka jika hasil putusannya tidak sesuai dengan fakta yang ada,
membuat pemerintah menjadi rugi dalam hal ini adalah penerimaan Negara bukan pajak
menjadi kecil. Oleh karenanya, sangat perlu dibangun sistem pengendalian intern pemerintah.
sistem pengendalian intern pemerintah memperlemah pengaruh positif kesempatan terhadap
korupsi. Sistem pengendalian intern pemerintah dibuat untuk mengendalian keserakahan,
kebutuhan dan hukuman yang rendah bagi para koruptor. Hal ini sejalan nantinya dengan
penerimaan negara bukan pajak yang akan diterima pemerintah sebagai hak negara melalui
putusan pengadilan atas suatu perkara. Jika kesempatan yang dimiliki setiap pegawai
pengadilan tinggi, maka sistem pengendalian yang dibuat pun harus tinggi agar dapat
menekan kesempatan pegawai untuk melakukan korupsi.
Abdullahi dan Mansor (2018) mengemukakan kesempatan memiliki hubungan positif
terhadap fraud pada sektor publik di Nigeria. Umar dan Irsan (2018) mengemukakan bahwa
sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi yang
dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual. Jika semakin baik sistem pengendalian
intern pemerintah maka semakin kecil kesempatan melakukan korupsi, hal ini dikarenakan
pengawasan yang dilakukan secara intensif dan berjenjang, sehingga memperkecil terjadinya
korupsi. Berdasarkan penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan,
maka hipotesis ke-7 adalah:
Ha7 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memperlemah pengaruh positif
kesempatan terhadap korupsi.
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Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Hubungan
Rasionalisasi terhadap Korupsi
Sistem pengendalian intern pemerintah sebagai bentuk pengendalian terhadap sikap
rasional yang dimiliki oleh pegawai pengadilan. Sikap rasional disini adalah sikap yang
cenderung melawan aturan. Sebagai contoh, memberikan sesuatu kepada pegawai pengadilan
atas suatu perkara. Mungkin itu sebagai tanda terima kasih bagi yang memberikan tetapi disisi
lain bagi penerima, itu adalah sebagai korupsi dikarenakan ada sesuatu yang diinginkan. Oleh
karena itu, perlu dibangun sistem pengendalian intern pemerintah agar dalam melakukan suatu
kewajiban dapat mengetahui dan meminimalisir terjadinya korupsi. Sistem pengendalian
intern pemerintah perlu dibuat agar rasionalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi
pegawai pengadilan dapat diminimalisir. Selain itu juga, keserakahan, kesempatan, kebutuhan
serta hukuman yang rendah membuat rasionalisasi dianggap biasa saja sehingga perlu
pemahaman lebih mengenai rasionalisasi tersebut. Gaya hidup yang mewah pun dapat
menjadi penyebab terjadinya rasionalisasi. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara
masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir terjadinya korupsi dengan menganggap
bahwa pemberian atas ucapan terima kasih adalah hal yang wajar.
Abdullahi dan Mansor (2018) mengemukakan bahwa rasionalisasi memiliki hubungan
positif dengan kejadian korupsi di sektor publik pada Nigeria. Umar dan Irsan (2018)
mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
pencegahan korupsi yang dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini berarti
semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin kecil korupsi dilakukan,
yang mana rasionalisasi terhadap korupsi pun mengecil. Berdasarkan penjabaran penelitian
diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka hipotesis ke-8 adalah:
Ha8 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memperlemah pengaruh positif
rasionalisasi terhadap korupsi.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Hubungan
Kemampuan terhadap Korupsi
Jika seseorang telah mendapatkan pressure, memiliki kesempatan dan menganggap
bahwa jika berbuat curang sementara menjadi hal wajar serta kemampuan yang dimiliki
pegawai atas tanggungjawab yang diberikan luar bisa besar maka kemungkinan besar korupsi
akan terjadi. Itulah dibutuhkan sistem pengendalian intern pemerintah dalam setiap kegiatan
yang menjadi tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
umum. Sebagai contoh, kemampuan yang dimiliki hakim adalah memutuskan suatu perkara.
Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kemampuan yang memang sudah diseleksi oleh
pemerintah dimana terjamin terhadap kompetensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, sistem
pengendalian intern pemerintah sebagai pemoderasi hubungan kemampuan terhadap korupsi
harus dibuat. Hal ini agar kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki hakim tidak
disalahgunakan oleh pejabat Negara tersebut.
Kemampuan ini menjadi faktor pendukung dari setiap unsur kecurangan seperti
keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah. Dimana kemampuan yang
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dimiliki oleh seorang hakim adalah menjadi kewenangan dan kekuasaan hakim dalam
memutuskan suatu perkara. Jika seorang hakim tersebut memiliki kesempatan, gaya hidup
mewah dan menjadikan berbuat curang adalah hal yang wajar, maka korupsi akan terjadi.
Dimana makin besar kemampuan/kekuasaan yang dimiliki seorang pegawai maka semakin
besar pula korupsi akan terjadi. Oleh sebab itu, perlunya dibentuk sistem pengendalian intern
pemerintah agar dapat meminimalisir hal tersebut. Umar dan Irsan (2018) mengemukakan
bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan
korupsi yang dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan penjabaran
penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka hipotesis ke-9 adalah:
Ha9 : Sistem pengendalian intern pemerintah memperlemah pengaruh positif
kemampuan terhadap korupsi.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Hubungan
Integritas terhadap Korupsi
Integritas adalah sikap yang sangat penting dimiliki oleh seorang egawai. Jujur,
professional serta melayani masyarakat adalah kunci utama keberhasilan seseorang. Integritas
sangat dibutuhkan didalam diri seorang pejabat Negara yaitu hakim, karena hakim memiliki
kemampuan dalam memutuskan suatu perkara. Jika seorang hakim memiliki integritas tinggi
maka korupsi tidak akan terjadi serta sistem pengendalian intern pemerintah tidak perlu
dibuat. Hal ini dikarenakan sudah ada rasa malu didalam diri seorang hakim jika dia
melakukan korupsi. Integritas pun dapat meminimalisir unsur-unsur penyebab kecurangan
seperti keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah. Karena integritas
yang dimiliki dalam dirinya menjadikan dia sadar akan perbuatannya yang melanggar norma
agama sehingga rasa malu muncul didalam hati kecilnya. Sehingga sistem pengendalian intern
pemerintah tidak perlu dibuat karena dalam keadaan apapun seorang pegawai tersebut tidak
akan melakukan yang melanggar norma agama.
Karena integritas seseorang berkaitan dengan moral dan etika yang ada di dalam
dirinya sehingga dapat mengontrol apa yang akan dilakukan/diperbuatnya. Alam et al. (2018)
mengemukakan bahwa integritas pegawai berpengaruh negatif terhadap korupsi. Umar dan
Irsan (2018) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh
positif terhadap pencegahan korupsi yang dimediasi oleh penerapan akuntansi berbasis akrual.
Berdasarkan penjabaran penelitian diatas berdasarkan faktor-faktor kecurangan, maka
hipotesis ke-10 adalah:
Ha10 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memperkuat pengaruh negative
integritas terhadap korupsi.
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METODE PENELITIAN
Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner kepada
responden untuk dimintakan tanggapan sebagai sampel terhadap setiap pertanyaan yang
diajukan. Populasi penelitian ini ialah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan
Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudikatif. Pegawai Mahkamah Agung secara
keseluruhan adalah 31.000 pegawai, tetapi penelitian ini hanya mengacu kepada Hakim,
Pegawai dan Auditor di Mahkamah Agung RI. Kriteria responden adalah Hakim pada
Pengadilan Negeri di Wilayah DKI Jakarta, Pegawai Mahkamah Agung RI dan Auditor pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Penelitian ini memiliki tujuh variabel yang terdiri dari lima variabel independen, satu
variabel dependen dan satu variabel moderasi yang dibagi menjadi 45 indikator pertanyaan
dalam kuesioner. Minimal jumlah sampel yang harus dicapai adalah 225 responden, didapat
dari perkalian sampel 5 (lima) dikali 45 indikator (Umar dan Irsan, 2018) Metode pengambilan
sampel adalah convenience sampling yaitu responden yang dijadikan penelitian telah
ditentukan kriterianya.
Definisi dan pengukuran variable
Variabel Independen
Pressure adalah suatu tindakan yang dirasakan seseorang akibat baik berasal didalam
dirinya ataupun diluar dirinya pada situasi dan kondisi tertentu sehingga mendesak dirinya
untuk melakukan kecurangan atau tindakan penyimpangan (Tuanakotta, 2017).
Kesempatan adalah Suatu tindakan yang dilakukan seseorang karena ada peluang
dalam melakukan fraud di kantornya dikarenakan pengendalian yang lemah (Albrecht, 2012).
Rasionalisasi merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan
merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si
pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati
dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini
ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi.
Kemampuan adalah bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur
kesempatan yang ada dan memanfaatkannya.
Integritas adalah suatu sikap yang didasari profesionalitas dan kejujuran dalam
melakukan sesuatu atau tindakan.
Variabel Dependen
Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200).
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Variabel Moderasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki tujuan dalam pemberian
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset
Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan, sesuai PP 60 Tahun 2008
Pasal 2 ayat 3.
Metode Analisa Data
Metode pendekatan penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS
versi 3.0), dimana merupakan contoh persamaaan Structural Equation Modeling (SEM) yang
berbasis komponen atau varian. Model Measurement yaitu Uji Convergent Validity,
Discriminant Validity dan Average Variance Extracted (AVE)/Reability. Inner Model yaitu
R², Q², GoF dan Metode Bootstrapping. Uji Hipotesis yaitu Efek Moderasi dan Pengaruh
Langsung.
Persamaan moderated structural equation modeling dapat dilihat pada model
persamaan
KR = α + β1PR + β2KS + β3RS + β4KM + β5IT + β6SPIP + β7PR*SPIP +
β8KS* SPIP + β9RS* SPIP + β10KM* SPIP + β11IT* SPIP + ε
Dimana :
KR=Variabel Korupsi, PR= Variabel Pressure, KS=Variabel Kesempatan, RS=Variabel
Rasionalisasi, KM=Variabel Kemampuan, IT=Variabel Integritas, SPIP=Variabel Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek dalam penelitian ini adalah 31.000 pegawai Mahkamah Agung RI (Biro
Kepegawaian Mahkamah Agung RI, 2018). Metode yang digunakan adalah convenience
sampling dimana hanya Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur serta Pegawai pada Biro Perlengkapan dan Auditor pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, dimana batas pengambilan sampel minimum adalah sebanyak 225
responden.
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Tabel 1
Distribusi Sampel Data Penelitian
No.

Mahkamah Agung RI

1.

Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Jakarta Pusat
2.
Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Jakarta Barat
3.
Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Jakarta Selatan
4.
Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Jakarta Timur
5.
Auditor pada Badan Pengawasan
6.
Pegawai pada Biro Perlengkapan
Total
(Sumber: Hasil Pengumpulan Data Primer, 2019)

Negeri

Jumlah
Responden
41

Negeri

42

Negeri

35

Negeri

40
11
61
230

A. Analisis Model Pengukuran (Outer Model)
Tabel 2
Nilai Outer Loading Ketiga
Indikator

Nilai Outer Loading

N

PR.4

0.697

230

PR.5

0.647

230

PR.6

0.774

230

PR.7

0.742

230

PR.8

0.737

230

PR.9

0.677

230

KS.10

0.790

230

KS.13

0.692

230

KS.14

0.789

230

RS.17

0.866

230

RS.18

0.872

230

RS.19

0.858

230

RS.20

0.800

230

KM.21

0.810

230

KM.24

0.853

230

KM.25

0.748

230

IT.27

0.741

230

IT.28

0.821

230

IT.29

0.699

230

IT.30

0.716

230

IT.31

0.704

230

IT.32

0.679

230

SPIP.33

0.628

230
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SPIP.34

0.707

230

SPIP.36

0.726

230

SPIP.37

0.846

230

SPIP.38

0.849

230

SPIP.39

0.719

230

SPIP.40

0.802

230

SPIP.41

0.784

230

SPIP.42

0.826

230

KR.43

0.907

230

KR.44

0.961

230

KR.45
0.943
230
(Sumber: Hasil Uji Model pengukuran dengan SmartPLS ver. 3.2.8)

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 60% dari varian pada ke
tujuh indikator, yaitu PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR.9 dapat menjelaskan
variabel Pressure paling kecil memiliki nilai 0,647 atau 64,7%. Variabel kesempatan pada
KS.10, KS.13 dan KS.14 menjelaskan variabel kesempatan paling kecil memiliki nilai 0,692
atau 69,2%. Variabel rasionalisasi paling kecil pada RS.17, RS.18, RS.19 dan RS.20 dengan
nilai 0.800 atau 80.0%. Variabel kemampuan paling kecil pada KM.25 dengan nilai 0,748 atau
74,8%. Variabel Integritas paling kecil pada IT.32 dengan nilai 0.679 atau 67,9%. Variabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) paling kecil pada SPIP.33 dengan nilai 0,628
atau 62,8%. Variabel Korupsi paling kecil pada KR.43 dengan nilai 0,909 atau 90,9%.
Validitas Konvergen (Composite Reability dan AVE Model Pengukuran)

Tabel 3
Nilai Composite Reability dan AVE Model Pengukuran
Variabel

Cronbach's Alpha

Composite Reliability

Average Variance
Extracted (AVE)

PR

0.812>0.6

0.861>0.7

0.509>0.5

KS

0.645>0.6

0.802>0.7

0.575>0.5

RS

0.872>0.6

0.912>0.7

0.722>0.5

KM

0.734>0.6

0.846>0.7

0.648>0.5

IT

0.823>0.6

0.871>0.7

0.530>0.5

SPIP

0.912>0.6

0.928>0.7

0.590>0.5

KR

0.931>0.6

0.956>0.7

0.879>0.5

(Sumber: Hasil Uji Model pengukuran dengan SmartPLS ver. 3.2.8)

Berdasarkan nilai composite reliability yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan
bahwa keenam variabel laten memiliki nilai cronbach’s alpha dan composite reliability di atas
0,60 dan 0,70. Artinya, variabel laten (konstruk) sangat baik atau dapat dikatakan bahwa
kelima model pengukuran telah reliabel. Nilai convergent validity yang semakin baik
ditunjukkan dengan semakin tingginya korelasi antar indikator yang menyusun suatu
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konstruk. Nilai AVE yang ditunjukkan pada Tabel atas menunjukkan bahwa ketujuh variabel
laten memiliki nilai AVE di atas kriteria minimum, yaitu 0,50 sehingga ukuran convergent
validity sudah baik atau dapat dikatakan telah memenuhi kriteria convergent validity (Ghozali,
2015).
Validitas Diskriminan (Assessment of Discriminat Validity)
Tabel 4
Discriminat Validity
Variable

IT

IT

0.728

KM

KR

KS

PR

RS

KM

-0.334

0.805

KR

-0.482

0.356

0.937

KS

0.248

0.088

-0.324

0.759

PR

-0.367

0.467

0.353

-0.107

0.713

RS

-0.302

0.056

0.430

-0.303

0.065

0.850

SPIP

0.566

-0.412

-0.499

0.398

-0.482

-0.259

SPIP

0.768

(Sumber: Hasil Uji Model pengukuran dengan SmartPLS ver. 3.2.8)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai akar AVE pada konstruk
lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya, dengan ini maka dapat
dikatakan discriminat validity termasuk baik. Discriminat validity juga dapat diukur dengan
melihat cross loading pengukuran dengan konstruknya pada tabel sebagai berikut:
Tabel 5
Cross Loading
Indikator

IT

KM

KR

KS

PR

RS

SPIP

IT.27

0.741

-0.182

-0.325

0.190

-0.304

-0.234

0.437

IT.28

0.821

-0.256

-0.376

0.167

-0.278

-0.161

0.412

IT.29

0.699

-0.245

-0.304

0.141

-0.302

-0.108

0.292

IT.30

0.716

-0.238

-0.290

0.065

-0.221

-0.091

0.251

IT.31

0.704

-0.288

-0.404

0.209

-0.240

-0.332

0.511

IT.32

0.679

-0.235

-0.377

0.274

-0.260

-0.336

0.503

KM.21

-0.225

0.810

0.310

0.127

0.399

0.163

-0.322

KM.24

-0.330

0.853

0.323

0.027

0.382

-0.052

-0.371

KM.25

-0.247

0.748

0.199

0.056

0.343

0.020

-0.294

KR.43

-0.392

0.319

0.907

-0.234

0.393

0.313

-0.418

KR.44

-0.459

0.303

0.961

-0.311

0.312

0.413

-0.472

KR.45

-0.495

0.373

0.943

-0.352

0.298

0.466

-0.503

KS.10

0.239

0.104

-0.282

0.790

-0.016

-0.147

0.254

KS.13

0.027

0.129

-0.154

0.692

-0.179

-0.221

0.204

KS.14

0.233

-0.007

-0.268

0.789

-0.097

-0.329

0.418

PR.4

-0.328

0.366

0.311

-0.105

0.697

0.036

-0.360

PR.5

-0.290

0.402

0.174

0.086

0.647

-0.025

-0.312
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PR.6

-0.262

0.381

0.207

-0.022

0.774

-0.033

-0.406

PR.7

-0.294

0.296

0.317

-0.186

0.742

0.116

-0.303

PR.8

-0.199

0.348

0.248

-0.070

0.737

0.067

-0.382

PR.9

-0.149

0.203

0.166

-0.068

0.677

0.079

-0.303

RS.17

-0.154

0.044

0.363

-0.265

0.063

0.866

-0.184

RS.18

-0.323

0.051

0.430

-0.307

0.040

0.872

-0.275

RS.19

-0.275

0.097

0.337

-0.181

0.097

0.858

-0.184

RS.20

-0.268

-0.006

0.312

-0.267

0.024

0.800

-0.228

SPIP.33

0.381

-0.356

-0.294

0.120

-0.360

-0.033

0.628

SPIP.34

0.505

-0.381

-0.372

0.210

-0.445

-0.114

0.707

SPIP.36

0.337

-0.260

-0.293

0.304

-0.379

-0.109

0.726

SPIP.37

0.489

-0.366

-0.391

0.353

-0.347

-0.214

0.846

SPIP.38

0.512

-0.264

-0.406

0.358

-0.391

-0.205

0.849

SPIP.39

0.328

-0.311

-0.339

0.347

-0.389

-0.289

0.719

SPIP.40

0.389

-0.255

-0.324

0.370

-0.391

-0.221

0.802

SPIP.41

0.414

-0.309

-0.526

0.341

-0.344

-0.299

0.784

SPIP.42

0.518

-0.348

-0.406

0.309

-0.322

-0.227

0.826

(Sumber: Hasil Uji Model pengukuran dengan SmartPLS ver. 3.2.8)

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa konstruk pressure tinggi terhadap
indikatornya PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR.9 memiliki discriminat validity yang baik.
Konstruk kesempatan tinggi terhadap indikatornya KS.10, KS.13 dan KS.14 memiliki
discriminant validity yang baik. Konstruk rasionalisasi tinggi terhadap indikatornya RS.17,
RS.18, RS.19 dan RS.20 memiliki discriminant validity yang baik. Konstruk Kemampuan
tinggi terhadap indikatornya KM.21, KM.24 dan KM.25 memiliki discriminant validity yang
baik. Konstruk integritas tinggi terhadap indikatornya IT.27, IT.28, IT.29, IT.30, IT.31 dan
IT.32 memiliki discriminant validity yang baik. Konstruk Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) tinggi terhadap indikatornya SPIP.33, SPIP.34, SPIP.36, SPIP.37,
SPIP.38, SPIP.39, SPIP.40, SPIP.41 dan SPIP.42 memiliki discriminant validity yang baik.
Konstruk korupsi tinggi terhadap indikatornya KR.43, KR.44 dan KR.45 memiliki
discriminant validity yang baik.
B. Uji Model Struktural atau Inner Model
Model struktural atau inner model merupakan model yang menggambarkan hubungan
antar variabel laten. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan koefisien parameter
jalur, R2, f2, Q2, dan GoF (Hair, J, Babin, B, & Krey, 2017). Selanjutnya adalah evaluasi uji
kelayakan model menggunakan nilai R2 dengan nilai 0.446. Angka tersebut menjelaskan
bahwa variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen
sebesar 44,6%. Selain memeriksa R-square, juga dilakukan evaluasi terkait pengaruh variabel
endogen terhadap variabel eksogen yang diketahui berdasarkan nilai effect size f2 pada tabel
berikut:
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Tabel 6
Nilai F-Square setiap Variabel Laten Eksogen
Hubungan Kasualitas

F-Square

Keterangan

PR

0.023

Lemah

KS

0.023

Lemah

RS

0.112

Menengah

KM

0.036

Lemah

IT

0.033

Lemah

SPIP

0.022

Lemah

(Sumber: Hasil Uji Model pengukuran dengan SmartPLS ver. 3.2.8)

Berdasarkan Tabel 5 menujukkan nilai effect size f2 pada setiap variabel laten eksogen
memiliki nilai positif dengan variasi kekuatan hubungan antar variabel laten eksogen dimulai
dari arah hubungan lemah dan menengah. Hal ini dapat diartikan bahwa walaupun adanya
variasi kekuatan antar variabel laten eksogen, namun secara bersama-sama atau simultan
dapat menjelaskan variabilitas variabel laten endogen. Nilai Q2 yang didapatkan 0,346 (di
atas nilai 0 sehingga model struktural memiliki prediksi relevansi (predictive relevance). Nilai
GoF diperoleh dari:
𝐺𝑜𝑓 = √̅̅̅̅̅̅
𝐴𝑉𝐸 ∗ ̅̅
𝑅̅2̅ =𝐺𝑜𝑓 = √0.636 ∗ 0.446=0.532
Berdasarkan hasil penghitungan Gof secara manual dalam penelitian ini menunjukkan
nilai 0,532 yang mana lebih besar dari 0,346. Sehingga model dalam penelitian ini memiliki
kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data empiris.
C. Uji Hipotesis
Hasil dari koefisien jalur struktural dan nilai t-statistic yang didapatkan melalui proses
bootstrapping dengan jumlah sampel untuk resampling 230 dan pengulangan sebanyak 1000
kali yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 6
Nilai Koefisien Jalur Model Struktural (Moderasi SPIP)
Hubungan
Kasualitas

Ekspetasi

Original
Sample

P Values

Kesimpulan

Keterangan

PR -> KR

Positif

0.168

0.033

Terima Ha1

Berpengaruh

KS -> KR

Positif

0.154

0.014

Terima Ha2

Berpengaruh

RS -> KR

Positif

0.299

0.039

Terima Ha3

Berpengaruh

0.190

0.004

Terima Ha4

Berpengaruh
Berpengaruh

KM -> KR

Positif

IT -> KR

Negatif

-0.173

0.014

Terima Ha5

PR*SPIP -> KR

Negatif

-0.134

0.022

Terima Ha6

KS*SPIP -> KR

Negatif

-0.009

0.451

Tolak Ha7

Memperlemah
Tidak
memperlemah
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RS*SPIP -> KR

Negatif

-0.012

0.454

Tolak Ha8

KM*SPIP -> KR

Negatif

-0.029

0.339

Tolak Ha9

IT*SPIP -> KR

Negatif

-0.139

0.075

Tolak Ha10

Tidak
memperlemah
Tidak
memperlemah
Tidak
Memperkuat

(Sumber: Hasil Uji Model pengukuran dengan SmartPLS ver. 3.2.8)

KR = β10,168PR + β20,154KS + β30,299RS – β40,190KM – β50,173IT – β60,160SPIP –
β70,134PR*SPIP - β80,009KS*SPIP – β90,012RS*SPIP - β100,029KM* SPIP –
β110,139IT* SPIP

Pressure terhadap Korupsi
Pressure berpengaruh positif terhadap korupsi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
pressure merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi. Pressure terjadi
dikarenakan kebutuhan (gaya hidup tinggi), keserakahan dan hukuman yang rendah bagi para
koruptor. Berarti bahwa hakim dan pegawai pengadilan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya merasakan adanya pressure baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar
dirinya. Sehingga berdampak tingkat korupsi menjadi tinggi. Pressure yang dialami pegawai
pengadilan dikarenakan gaya hidup yang tinggi mengakibatkan kebutuhan menjadi tinggi, ada
rasa serakah didalam hatinya sehingga berdampak korupsi menjadi tinggi, hal ini pressure
didalam dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Albrecht (2012)
bahwa jika seseorang memiliki pressure yang tinggi baik dari dirinya sendiri maupun dari luar
dirinya maka semakin tinggi pula rasa ingin melakukan korupsi. Beberapa penelitian yang
mendukung seperti yang dilakukan (Sanusi, Z et al., 2015) pun menyatakan demikian, jika
seseorang tertekan maka orang tersebut akan melakukan korupsi. Begitu pula penelitian yang
dilakukan (Abdullahi & Mansor, 2018) menyatakan bahwa pressure memiliki hubungan
positif dengan kejadian penipuan di sector public Nigeria.
Kesempatan terhadap Korupsi
Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa kesempatan merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi. Kesempatan terjadi
dikarenakan ada niat dari pelaku dan memiliki peluang untuk melakukan korupsi dikarenakan
lemahnya pengendalian intern. Selain itu juga, Kesempatan terjadi dikarenakan adanya
kebutuhan serta keserakahan yang dimiliki tinggi oleh pelaku koruptor sehingga memicu niat
pelaku untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini berarti, hakim dan pegawai pengadilan
melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah dan ada
niat untuk melakukan korupsi. Sehingga muncul asymetri informasi diantara keduanya. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Albrecht et al., 2012) bahwa kesempatan
mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. (Sanusi, Z et al., 2015) pun
mengemukakan dalam penelitiannya bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap
korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullahi & Mansor, 2018) mengungkapkan bahwa
kesempatan memiliki hubungan positif dengan kejadian penipuan di sector public Nigeria.
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Rasionalisasi terhadap Korupsi
Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi. Hal ini membuktikan bahwa
rasionalisasi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi. Rasionalisasi terjadi
dikarenakan pelaku koruptor merasa apa yang dilakukan adalah hal yang wajar berdasarkan
logikanya sendiri, seharusnya berdasarkan hukum yang berlaku. Rasionalisasi menjadi timbul
karena adanya keserakahan, kebutuhan (gaya hidup tinggi), kesempatan dan hukuman yang
rendah, membuat para pelaku dalam melakukan korupsi menjadi hal biasa. Hakim dan
pegawai pengadilan menganggap bahwa menerima sesuatu baik berupa barang atau pun yang
lainnya dengan maksud ucapan terima kasih adalah hal yang wajar dan dianggap biasa.
Sehingga terjadilah asymetri informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Albrecht et al., 2012) bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi. Beberapa
penelitian yang mendukung seperti yang dilakukan (Sanusi, Z et al., 2015) bahwa rasionalisasi
berpengaruh positif terhadap korupsi. Begitu pula (Abdullahi & Mansor, 2018) menyatakan
bahwa rasionalisasi memiliki hubungan positif dengan kejadian penipuan di sector public
Nigeria.
Kemampuan terhadap Korupsi
Kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi. Hal ini membuktikan bahwa
kemampuan salah satu pendorong seseorang melakukan korupsi. Kemampuan yang dimiliki
hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadikan faktor pendorong untuk melakukan
korupsi dan pegawai pengadilan dalam manjalankan tugasnya dibagian administrasi pun
menjadi faktor pendorong untuk melakukan korupsi dikarenakan adanya kesempatan yang
dimilikinya. Selain itu juga, faktor kesempatan, keserakahan, kebutuhan yang diimbangi
kemampuan yang dimiliki pegawai pengadilan membuat hakim dan pegawai pengadilan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan amanat pemerintah. Selain itu
juga hakim dan pegawai pengadilan memiliki kesempatan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya yang tidak dimiliki oleh instansi lain, seperti dalam hal memutuskan suatu perkara,
hakim dan pegawai pengadilan harus memiliki kompetensi khusus sehingga kesempatan yang
ada pun menjadi besar untuk melakukan korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
(Wolfe & Hermanson, 2004) dimana kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi.
Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ruankaew, 2016) juga mengungkapkan
bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi. Selanjutnya penelitian yang
dilakukan (Zamzam et al., 2017) mengungkapkan bahwa kemampuan berpengaruh positif
terhadap tingkat kecurangan akademik.
Integritas terhadap Korupsi
Integritas berpengaruh negatif terhadap korupsi. Dalam hal ini, pressure, kesempatan,
rasionalisasi, kemampuan yang dimiliki hakim dan pegawai pengadilan tinggi diakibatkan
keserakahan, kebutuhan (gaya hidup) dan hukuman yang rendah, berdampak pada hilangnya
integritas yang dimiliki hakim dan pegawai pengadilan. Sewaktu hakim dan pegawai
pengadilan menerima sesuatu dari pihak yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
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dari hakim dan pegawai pengadilan, sesuatu tersebut diterima karena dianggap hal yang wajar,
maka saat itu juga hakim dan pegawai pengadilan kehilangan integritas (lack of integrity).
Agen (Mahkamah Agung) seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP
(Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga tidak terjadi
asymetri informasi dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Semakin tinggi integritas
yang dimiliki seseorang maka semakin rendah terjadi korupsi. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Alam, Johari, & Said, 2018) dimana integritas berpengaruh
negatif terhadap korupsi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Ratnadi, 2017)
mengungkapkan bahwa integritas berpengaruh negative pada kecenderungan kecurangan
akuntansi di SKPD Kota Denpasar.
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh pressure
terhadap korupsi
Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memperlemah pengaruh positif pressure
terhadap korupsi. Hal ini berarti sistem pengendalian intern pemerintah yang telah dibuat
dapat menekan rasa pressure baik yang berasal dari dalam diri maupun luar diri oleh pegawai
pengadilan. Sebagai contoh, pressure dikarenakan dari dalam diri, yang berarti bahwa
pegawai pengadilan harus terima bahwa sebagai pegawai negeri memang memiliki gaji sesuai
dengan ketetapan yang dibuat pemerintah. Karena kita digaji oleh pemerintah, maka kita harus
memberikan kinerja kita berupa pelayanan kepada masyarakat bagi pencari keadilan. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umar & Irsan, 2018) dimana sistem
pengendalian intern pemerintah memperlemah pengaruh positif terhadap pencegahan korupsi
dengan penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai variabel moderasi.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh kesempatan
terhadap korupsi
Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak memperlemah pengaruh
positif variabel kesempatan terhadap variabel korupsi. Berarti sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) yang ada belum dapat menekan kesempatan terhadap korupsi dikarenakan
pegawai pengadilan dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan SOP (standar
operasional prosedur) yang telah ditetapkan. Niat yang ada didalam hati dan keserakahan yang
ada didalam diri pelaku koruptor menjadikan korupsi masih terjadi sehingga sistem
pengendalian intern pemerintah belum berjalan dengan efektif. Hal ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Nuryanto, 2018) menyatakan bahwa
pengendalian internal, integritas, independensi dan profesionalisme berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan kesadaran anti-fraud tidak berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh positif
rasionalisasi terhadap korupsi
Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak memperlemah pengaruh
positif variabel rasionalisasi terhadap variabel korupsi. Hal ini berarti sistem pengendalian
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intern pemerintah belum berjalan dengan baik. Karena pola pikir pelaku korupsi masih
tertanam di dalam dirinya bahwa menerima sesuatu sebagai rasa terima kasih terhadap tugas
dan fungsi yang dijalankan oleh pegawai pengadilan menjadi hal yang wajar/biasa. Selain itu
juga, adanya kesempatan (niat pelaku), keserakahan dan hukuman yang rendah bagi pelaku
koruptor menjadikan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berjalan dengan efektif.
Tingginya pembenaran yang dimiliki pelaku terhadap korupsi menjadikan sulit sistem
pengendalian intern pemerintah menekan pembenaran tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Aswad, Hasan, & Indrawati, 2018) memperoleh hasil bahwa
keefektifan pengendalian internal memperlemah mampu pengaruh positif terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi, keefektifan pengendalian internal tidak mampu
memperkuat pengaruh negatif ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi dan keefektifan pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh
negatif kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh kemampuan
terhadap korupsi
Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak memperlemah pengaruh positif
kemampuan terhadap korupsi. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang ada saat
ini belum dapat menekan terjadinya korupsi. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern
pemerintah belum dapat menekan kemampuan yang dimiliki pegawai pengadilan, dimana
posisi/jabatan yang dimiliki oleh pegawai pengadilan memberikan kesempatan untuk
melakukan korupsi. Selain itu juga, keserakahan didalam diri, hukuman yang rendah
menjadikan kemampuan yang ada menjadi kuat sehingga sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) tidak dapat menekan hal tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Darmawan & Darwanis, 2018) menyatakan bahwa suatu pengendalian
internal ditetapkan maka kegiatan seluruhnya, sumber daya fisik, dan data dapat dipantau dan
berada dibawah kendali, tujuan dari organisasi terlaksana, meminimalisir risiko, dan
informasi yang dihasilkan berkualitas.
5.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memoderasi pengaruh
integritas terhadap korupsi

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak memperkuat pengaruh negatif
variabel integritas terhadap korupsi. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) belum dapat menekan kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan sehingga
pegawai pengadilan kehilangan integritasnya. Hal ini berakibat dari rasa keserakahan,
kesempatan (niat pelaku), rasionalisasi terhadap korupsi adalah hal yang wajar yaitu dengan
meneriman sesuatu dalam bentuk apapun sebagai rasa terima kasih adalh menjadi hal yang
biasa serta kemampuan yang mutlak hanya dimiliki hakim dan pegawai pengadilan dalam
memutuskan suatu perkara didalam persidangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh(Umar & Irsan, 2018) dimana sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi dengan penerapan akuntansi berbasis akrual
sebagai variabel moderasi.
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SIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN
Simpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :
1. Pressure berpengaruh positif terhadap korupsi.
2. Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi.
3. Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi.
4. Kemampuan berpengaruh positif terhadap korupsi.
5. Integritas berpengaruh negatif terhadap korupsi.
6. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memperlemah pengaruh positif pressure
terhadap korupsi.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif
kesempatan terhadap korupsi.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif
rasionalisasi terhadap korupsi.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif
kemampuan terhadap korupsi.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memperkuat pengaruh negatif integritas
terhadap korupsi.
Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatsan dalam penelitian ini adalah :
1. Ketidakkonsistenan responden dalam menjawab pertanyaan, sehingga terkesan bias.
2. Belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pegawai Mahkamah Agung RI yang
tersebar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Implikasi
Bagi akademisi adalah terdapat hasil penelitian yang menyatakan teori bahwa pressure,
kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan integritas berpengaruh positif terhadap korupsi.
Sistem pengendalian intern pemerintah memperlemah pengaruh positif pressure terhadap
korupsi. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak memperlemah pengaruh positif
kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan terhadap korupsi. Sistem pengendalian intern
pemerintah tidak memperkuat pengaruh negatif integritas terhadap korupsi. Temuan ini tidak
sesuai dengan penelitian sebelumnya terkait sistem pengendalian intern pemerintah sehingga
perlu dilakukan penelitian dengan memperluas area penelitian, tidak hanya di wilayah DKI
Jakarta.
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Bagi Mahkamah Agung RI adalah terdapat hasil penelitian yang menyatakan teori
pressure, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan integritas berpengaruh positif terhadap
korupsi. Sistem pengendalian intern pemerintah memperlemah pressure terhadap korupsi.
Sistem pengendalian intern pemerintah tidak memperlemah pengaruh kesempatan,
rasionalisasi dan kemampuan terhadap korupsi. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak
memperkuat pengaruh negatif integritas terhadap korupsi. Temuan ini dapat dijadikan
masukan bagi Mahkamah Agung RI dimana peneliti melakukan penelitian untuk menjalankan
apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI untuk dapat menekan terjadinya
korupsi.
Penelitian selanjutnya, dapat menggunakan good corporate governance sebagai variabel
moderasi sebagai pengganti Sistem Pengendalian Internal.
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