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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Internal Penerimaan 

Kas, dan Sistem Pengendaalian Internal Pengeluaran Kas terhadap 

Kecurangan Kas pada BPR di Tanjung Pinang. Data yang digunakan 

adalah kuisioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian kualitas data, 

asumsi klasik, serta analisis statistic, yaitu analisis regresi 

linear berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Variabel penelitian ini adalah Sistem 

Pengendalian Internal (x1), Sistem Pengendalian Internal 

Penerimaan Kas (x2), Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 

(x3),serta Kecurangan Kas sebagai variabel Y dengan total sampel 5 

BPR. 

Berdasarkan hasil uji kualitas data, semua data dinyatakan valid 

dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik, varibel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian tidak terjadi masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan data dalam penelitian 

ini memiliki sebaran normal. Hasil uji hipotesis t menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan kas, sedangkan sistem pengendalian internal penerimaan 

kas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan kas. Hasil uji f 

menunjukan bahwa sistem pengendalian internal, sistem pengendalian 

internal penerimaan kas dan sistem pengendalian pengeluaran kas 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

kas. Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) menunjukan bahwa 

hanya 33% variasi dari sistem pengendalian internal, sistem 

pengendalian internal penerimaan kas dan sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas, sedangkan 77% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model. 

 



 

 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

BPR juga salah satu lembaga keuangan yang tidak terlepas dari 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas . Kas sebagai suatu alat 

pembayaran yang likuid harus dikelola dengan baik untuk 

menghindarkan penyelewengan - penyelewengan atas kas tersebut. 

Pada umumnya aktiva kas memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, 

seperti penggelapan lapping dan kitting. Penggelapan dapat 

dilakukan oleh pemegang dana kas dengan melakukan pinjaman tanpa 

persetujuan pejabat yang berwenang. Lapping merupakan suatu cara 

penyelewengan uang kas dengan cara penunda pencatatan penerimaan 

kas. Hal ini dapat dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama 

atau mungkin juga dengan waktu yang cukup lama. Jadi keadaan kas 

yang sebenarnya tidak baik (kekurangan kas) di buat menjadi lebih 

baik dengan menaikan posisi atau nilai kas yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, untuk mengawasi penyelewengan - penyelewengan atas kas 

diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. 

Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, 

metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha 

untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan 

keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi 

operasioanal, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang 

telah ditetapakan (Anastasia dan Lilis, 2011). 

Agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, pengendalian 

internal memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas 

yang bertujuan agar setiap karyawan dapat mengkonsentrasikan 

perrhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-masing, 

sehingga tidak ada satu fungsi yang tidak tertangani. Pengendalian 

internal juga harus memiliki unsur-unsur pokok yaitu struktur 

organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, pelaksanan 

kerja yang sehat, dan karyawan yang berkualitas. Pengendalian 

internal ini berguna untuk mengarahkan perusahaan pengolahan 

kasnya tetap dalam tujuan yang benar yaitu ekonomis, efektif dan 

efisien. Dengan pengendalian internal, Bank Perkreditan Rakyat 

dapat dilakukan evaluasi dan review terhadap standar operasional 

penerimaan dan pengeluaran kas yang telah ditetapkan berdasarkan 

uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM 

PENGENDALIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TERHADAP KECURANGAN 

KAS”. 

 

 

 



RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan 

diatas,maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

kecurangan kas? 

2. Apakah sistem pengendalian internal penerimaan kas berpengaruh 

terhadap kecurangan kas? 

3. Apakah sistem pengendalian internal pengeluaran kas berpengaruh 

terhadap kecurangan kas? 

4. Apakah sistem pengendalian internal, sistem pengendalian 

internal penerimaan kas dan sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas berpengaruh terhadap kecurangan kas? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh 
terhadap kecurangan kas 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal penerimaan 
kas berpengaruh terhadap kecurangan kas. 

3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pengeluaran 
kas berpengaruh terhadap kecurangan kas. 

4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal, sistem 

pengendalian internal penerimaan kas dan sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas berpengaruh terhadap kecurangan kas. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem Pengendalian Internal  

Pengertian pengendalian internal dalam arti luas dapat dibagi 

menjadi dua yaitu pengendalian administratif dan pengendalian 

akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi 

dan semua cara serta prosedur-prosedur yang berhubungan dengan 

efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan 

perusahaan. 

 

Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas 

Pengendalian internal penerimaan kas menurut Hery (2008;169)yaitu: 

a. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk 
menangani penerimaan kas. 

b. Adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, 

mencatat atau membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas. 



c. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen 

(sebagai bukti transaksi). Seluruh uang kas harian yang diterima 

perusahaan dipegang oleh departemen kasir. 

d. Uang kas hasil penerimaan harian atau hasil penagihan piutang 
dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen 

kasir. 

e. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. 
f. Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang 

pertanggungan. 

 

Sistem Pengendaliaan Internal Pengeluaran Kas 

Menurut Mulyadi (2008;517), sistem pengendalian internal 

dalam sistem pengeluaran kas adalah: 

1. Organisasi 
Unsur pengendalian internalnya dengan rincian sebagai berikut: 

a. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 
b. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri 

oleh bagian kasa atau teller dari sejak awal sampai akhir, 

tanpa campur tangan dari fungsi yang lain 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a. Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwenang 

b. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang 

c. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam pencatatan 
tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas 

keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang 

lengkap 

3. Praktek yang sehat 
a. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan 

pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 

b. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas 
harus diberi cap “Lunas” oleh bagian kasa setelah tansaksi 

pengeluaran kas dilakukan. 

c. Penggunaan rekekning Koran bank, yang merupakan informasi 

dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian kas oleh fungsi 

yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. 

d. Semua pengeluaran kas yang berjumlah besar harus dilakukan 
dengan cek atas nama pemindah buku. 

e. Secara periodic diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada 
ditangan dengan jumlah kas menurut catatan. 

f. Kasir diasuransikan 
g. Kasir harus dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah 

terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan seperti 

mesin register kas dan lemari besi. 

h. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan bagian kasa. 
 



Kecurangan 

Pelaporan keuangan yang curang adalah sebagai prilaku sengaja 

atau serampangan. Baik tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan 

laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Faktor yang 

membedakan antara kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang 

mendasari kesalahan tersebut. Kekeliruan merupakan kesalahan yang 

tidak disengaja, pada pihak lain kecurangan merupakan tindakan 

yang disengaja (IAI, 2001) dalam Danri (2011).  

 

Kekeliruan dapat berupa; ( Al, Haryono): 

a. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi 

yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. 

b. Kesalahan estimasi akuntansi yang timbul sebagai akibat dari 

kehilafan atau salah menafsirkan keadaan. 

c. Kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang menyangkut 

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.  

 

 

METODE PENELITIAN  

Definisi Operasonal Variabel 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional 

variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 

Variabel dependen (Y) 

Kecurangan 

Kekeliruan dapat berupa; ( Al, Haryono): 

a. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi 

yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. 

b. Kesalahan estimasi akuntansi yang timbul sebagai akibat dari 

kehilafan atau salah menafsirkan keadaan. 

c. Kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang menyangkut 

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.  

 

 

Variabel Independen 

  Variabel independen (variabel X) yaitu tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain ( Etta dan  Sopiah: 

2010). Variabel independen dalam penelitian ini antara lain :  

 

 



a. Sistem Pengendalian Internal 

Menurut George H. Bodnar, William S, Hopwood (2006;15), 

Sistem pengendalian internal yang terintegrasi, berhubungan dan 

saling mendukung satu sama lainnya. Dilingkungan perusahaan, 

pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang 

diberlakukan oleh pemimpin secara keseluruhan, dirancang untuk 

memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang 

secara umum dibagi menjadi tiga katagori: 

1. Keefektifan dan keefesiensi operasional perusahaan 
2. Pelaporan keuangan yang handal 
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan 
 

b. Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas 

Prosedur pengendalian penerimaan kas didalam perusahaan perlu 

direncanakan sedemikian rupa, sehingga kemungkinan tidak 

tercatatnya penerimaan dan kemungkian tidak diterimanya penerimaan 

kas yang seharusnya diterima dapat dikurangi sekecil mungkin. Pada 

dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik 

atas penerimaan kas, prosedur yang bersangkutan dengan kas 

dirancang sedemikian rupa sehingga : 

Pengendalian internal penerimaan kas menurut Hery (2008;169) 

yaitu: 

1. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk 

menangani penerimaan kas. 

2. Adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, 

mencatat atau membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas. 

3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen 

(sebagai bukti transaksi). Seluruh uang kas harian yang diterima 

perusahaan dipegang oleh departemen kasir. 

4. Uang kas hasil penerimaan harian atau hasil penagihan piutang 

dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen 

kasir. 

5. Dilakukannya pengecekan independen atau verufikasi internal. 

6. Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang 

pertanggungan. 

c. Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 

Kas mungkin saja dikeluarkan untuk berbagai macam tujuan, 

seperti untuk membayar beban dan kewajiban, atau untuk membeli 

asset. Umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih 

efektif melalui cek, dari pada dengan uang tunai. Pengecualian 

berlaku untuk jumlah incidental (pengeluaran-pengeluaran kecil 

yang tidak selalu terjadi) yang dibayar dengan kas kecil.  

Menurut Mulyadi (2008;517), sistem pengendalian internal 

dalam sistem pengeluaran kas adalah: 

4. Organisasi 
Unsur pengendalian internalnya dengan rincian sebagai berikut: 

c. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 



d. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilakasanakan sendiri 
oleh bagian kasa dari sejak awal sampai akhir, tanpa campur 

tangan dari fungsi yang lain 

5. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
d. Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwenang 

e. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang 

f. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam pencatatan 
tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas 

keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang 

lengkap 

6. Praktek yang sehat 
i. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan 

pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 

j. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas 
harus diberi cap “Lunas” oleh bagian kasa setelah tansaksi 

pengeluaran kas dilakukan. 

k. Penggunaan rekekning Koran bank, yang merupakan informasi 

dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian kas oleh fungsi 

yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. 

l. Semua pengeluaran kas yang berjumlah besar harus dilakukan 
dengan cek atas nama pemindah buku. 

m. Secara periodic diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada 
ditangan dengan jumlah kas menurut catatan. 

n. Kasir diasuransikan 
o. Kasir harus dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah 

terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan seperti 

mesin register kas dan lemari besi. 

p. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan bagian kasa. 
 

 

Metode analisis data 

Uji Validitas 

Pengujian validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Penguju validitas dalam penelitian 

ini menggunakan validitas konstruk, karena validitas konstruk 

memiliki pendekatan yang cukup objek dan sederhana. Item yang akan 

dimasukkan dalam analisis akhir adalah item yang memiliki nilai r 

> 0,05, (Ghozali,2007;41). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu-kewaktu. Uji 

reabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan handal 



(reliabel) jika memiliki koefisien cronbach alpha lebih dari 0,60, 

(Ghozali,2007;41). 

 

Pengujian Hipotesis 

Metode pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan 

pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan. Untuk 

melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, 

perlu digunakan analisis regresi melalui uji statistik t (t-test) 

dan F (F-test). 

 

Uji Statistik t 

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian 

signifikansi secara individual). Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

Uji Statistik F 

Pengujian secara simultan menggunakan uji f (pengujian 

signifikansi secara bersama-sama). Uji f digunakan untuk menguji 

apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemempuan variabel undependen menjelaskan variabel dependen. 

Koefisien determinasi yang digunakan adalah angka dari nilai 

Adjusted R Square. Nilai koefisien determinasi adalah 0 samapai 1, 

(Ghozali,2007;83).  

 

 

 

PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi 

produk moment. Berikut hasil uji korelasi produk moment dengan 

SPSS untuk setiap item pertanyaan yang digunankan dalam penelitian 

ini. 

1. Sistem Pengendalian Internal (X1) 
Tabel 1 

Pengujian validitas Sistem Pengendalian Internal 

Item R hitung R tabel  Keputusan 

Soal 1 0,629 0,312 Valid 

Soal 2 0,686 0,312 Valid 

Soal 3 0,634 0,312 Valid 

Soal 4 0,590 0,312 Valid 

Soal 5 0,660 0,312 Valid 

Soal 6 0,406 0,312 Valid 

Soal 7 0,603 0,312 Valid 



Soal 8 0,735 0,312 Valid 

Soal 9 0,735 0,312 Valid 

Soal 10 0,595 0,312 Valid 

Soal 11 0,411 0,312 Valid 

Soal 12 0,501 0,312 Valid 

Soal 13 O,458 0,312 Valid 

Soal 14 0,562 0,312 Valid 

Soal 15 0,658 0,312 Valid 

Soal 16 0,645 0,312 Valid 

Soal 17 0,578 0,312 Valid 

Soal 18 0,558 0,312 Valid 

Soal 19 0,593 0,312 Valid 

Soal 20 0,587 0,312 Valid 

Soal 21 0,412 0,312 Valid 

Soal 22 0,599 0,312 Valid 

Soal 23 0,526 0,312 Valid 

Soal 24 0,651 0,312 Valid 

Soal 25 0,620 0,312 Valid 

Soal 26 0,521 0,312 Valid 

Soal 27 0,646 0,312 Valid 

Soal 28 0,818 0,312 Valid 

Soal 29 0,476 0,312 Valid 

Soal 30 0,529 0,312 Valid 

Sumber :Hasil olahan SPSS 17.0  (2013) 

 Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item 

pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian internal valid. 

Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel dengan tingkat 

signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 0,312. Maka  

pertanyaan yang berjumlah 30 soal unutk varibel sistem 

pengendalian internal dinyatakan valid. 

 

2. Sistem pengendalian internal penerimaan kas (X2)  

Tabel 2 

Pengujian validitas Sistem pengendalian internal penerimaan 

kas 

Item  R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,512 0,312 Valid 

Soal 2 0,736 0,312 Valid 

Soal 3 0,508 0,312 Valid 

Soal 4 0,520 0,312 Valid 

Soal 5 0,559 0,312 Valid 

Soal 6 0,534 0,312 Valid 

Soal 7 0,719 0,312 Valid 

Soal 8 0,763 0,312 Valid 

Soal 9 0,719 0,312 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS 17.0  (2013) 

Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item 

pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian internal penerimaan 



kas valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel dengan 

tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 0,312. Maka  

pertanyaan yang berjumlah 9 soal unutk varibel sistem pengendalian 

internal penerimaan kas dinyatakan valid. 

 

3. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas (X3) 
Tabel 3 

Pengujian validitas Sistem pengendalian internal pengeluaran 

kas 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,923 0,312 Valid 

Soal 2 0,740 0,312 Valid 

Soal 3 0,691 0,312 Valid 

Soal 4 0,827 0,312 Valid 

Soal 5 0,923 0,312 Valid 

Soal 6 0,666 0,312 Valid 

Soal 7 0,609 0,312 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS 17.0 (2013) 

Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item 

pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian internal pengeluaran 

kas valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel dengan 

tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 0,312. Maka  

pertanyaan yang berjumlah 7 soal untuk varibel sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas dinyatakan valid. 

 

4. Kecurangan kas (Y) 
Tabel 4 

Pengujian validitas Kecurangan kas 

Item R hitung R tabel Keputusan 

Soal 1 0,662 0,312 Valid 

Soal 2 0,595 0,312 Valid 

Soal 3 0,704 0,312 Valid 

Soal 4 0,550 0,312 Valid 

Soal 5 0,595 0,312 Valid 

Soal 6 0,783 0,312 Valid 

Soal 7 0,584 0,312 Valid 

Soal 8 0,662 0,312 Valid 

Soal 9 0,662 0,312 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS 17.0 (2013) 

  

Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item 

pertanyaan untuk variabel kecurangan lapping valid. Dimana setiap 

item pertanyaan r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 

0,05 diperoleh r tabel sebesar 0,312. Maka  pertanyaan yang 

berjumlah 9 soal unutk varibel kecurangan kas dinyatakan valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 



waktu ke waktu. Untuk melihat ke reliabel atau keandalan suatu 

kuesioner dapat digunakan analisis Cronbach alpha. 

Jika nilai Cronbach alpha yang didapat dari analisis 

menggunakan SPSS 17.0 > 0,06 maka dapat dikatakan kuesioner yang 

digunakan reliabel atau handal. Berikut ini pemaparan hasil uji 

Cronbach alpha :  

Tabel 5 

Pengujian Reliabilitas 

Keterangan Cronbach’s 

Alpha 

Keputusan 

Sistem Pengendalian Internal 0,930 Reliabel 

Sistem Pengendalian Internal 

Penerimaan Kas 

0,672 Reliabel 

Sistem pengendalian Internal 

Pengeluaran Kas 

0,932 Reliabel 

Kecurangan Lapping 0,800 Reliabel 

Sumber : Hasil olahan SPSS 17.0 (2013) 

Dari tabel diatas dapat dilihat  dimana variabel sistem 

pengendalian internal pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 

dinyatakan reliable dimana Cronbach’s Alpha 0,930 > 0,60 menurut 

(Gozali : 2007) dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach’s Alpha untuk 

sistem pengendalian internal penerimaan kas sebesar 0,672 > 0,60 

dinyatakan reliabel. Variabel sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas dinyatakan reliabel dimana nilai Cronbach’s Alpha 

0,932 > 0,60. Demikian juga dengan variabel dependen kecurangan 

lapping nilai Cronbach’s Alpha 0,800 > 0,60 menyatakan bahwa telah 

reliabel. 

 

Uji Parsial (uji t) 

Tabel 6 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constan

t) 

-8.706 11.454 
 

-.760 .452 
  

SPI .028 .053 .073 .531 .599 .919 1.088 

SPI.Pn .832 .210 .539 3.958 .000 .928 1.078 

SPI.Pg .406 .253 .215 1.602 .118 .952 1.050 

a. Dependent Variable: Kecurangan 



 

Uji t menjelaskan pengaruh variabel independen secara 

individu mempengaruhi variabel dependen Tabel diatas menjelaskan 

pengujian masing-masing variabel secara parsial dari hasil output 

pengolahan data melalui SPSS 17.0 dan penjelasan untuk tiap-tiap 

variabel dibawah ini. 

Hipotesis : 

Ho : β1 = 0  Maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ha : β1 ≠ 0  Maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

1. Variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan kas. 
Hasil pengujian regresi untuk variabel sistem pengendalian 

internal terhadap kecurangan kas dimana nilai t hitung sebesar 

0,531 dan nilai signifikan  0,599. Sedangkan t tabel 2,026 dan 

batas signifikan 0,05. Maka disimpulkan t hitung 0,531 < t tabel 

2,026 dan signifikansi 0,599 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan  

bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap 

kecuranggan kas. 

2. Variabel Sistem Pengendalian Interal Penerimaan Kas terhadap 

Kecurangan kas. 

Hasil pengujian regresi untuk variabel sistem pengendalian 

internal penerimaan kas terhadap kecurangan kas dimana nilai t 

hitung 3,958 dan nialai signifikan 0,000. Sedangkan t tabel 

2,026 dan batas signifikan 0,05. Maka disimpulkan t hitung 3,958 

> t tabel 2,026 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal penerimaan kas 

berpengaruh terhadap kecurangan kas.  

3. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas terhadap 
Kecurangan kas. 

Hasil pengujian regresi untuk variabel sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas terhadap kecurangan kas dimana nilai t 

hitung 1,602 dan nilai signifikansi 0,118. Sedangkan t tabel 

2,026 dan batas signifikansi 0,05. Maka disimpulakn t hitung 

1,602 < t tabel 2,026 dan signifikansi 0,118 > 0,05. Sehingga 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pengeluaran kas 

tidak berpengaruh terhadap kecurangan kas. 

 

 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, 

dapat dilihat dari tabel uji Anova dibawah ini:  

 

 

 



Tabel 7 

ANOVAb 

 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

293.045 3 97.682 7.405 .001
a
 

Residual 474.855 36 13.190   

Total 767.900 39    

a. Predictors: (Constant), SPI, SPI.Pn, SPI.Pg 

b. Dependent Variable: Kecurangan 

Sumber : hasil olah data SPPS 17.0 (2013) 

Hipotesis: 

Ho : β1 = β2 = β3 = 0 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel sistem 

pengendalian internal, sistem pengendalian internal penerimaan 

kas, dan sistem pengendalian internal pengeluaran kas yang 

dirasakan secara bersama-sama terhadap kecurangan kas. 

Ha : β1 = β2 = β3 = 0 

Ada pengaruh yang  signifikan dari variabel sistem pengendalian 

internal, sistem pengendalian internal penerimaan kas, dan sistem 

pengendalian internal pengeluaran kas yang dirasakan secara 

bersama-sama terhadap kecurangan kas. 

Dari tabel uji f tersebut, menunjukkan bahwa nilai F hitung  
sebesar 7,405 sedangkan F tabel sebesar 2,87 dengan df  pembilang = 

3, df  penyebut = 36 dan taraf signifikan α = 0,05, sehingga F 

hitung  >  F tabel. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Artinya untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai F 

hitung 7,405 dengan signifikansi 0,001, dengan batas signifikansi 

0,05 dan nilai f tabel 2,87. Dimana F hitung 7,405 > F tabel 2,87 

dan signifikansi 0,001 < 0,05 maka disimpulkan hipotesis yang 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, sistem pengendalian 

internal penerimaan kas dan sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas yang dirasakan secara bersama-sama atau simultan 

memiliki pengaruh terhadap kecurangan kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koefisien Determinasi 

Berikut tampilan tabel Model Summary untuk melihat koefisien 

determinasi (R
2
) 

 

 

 

Tabel 8 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi dilihat dari besarnya Adjusted R Square adalah 0,330 

atau sebesar 33%, berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebesar 33%. Sedangkan sisanya (100% - 33% = 

67%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

faktor-faktor dalam penelitian ini.  

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

pada bab sebelumnya maka akan dijelaskan kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian regresi untuk variabel sistem pengendalian 

internal terhadap kecurangan kas diman nilai t hitung  0,531 <  

t tabel 2,026 dan signifikansi 0,599 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan  bahwa sistem pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap kecuranggan kas. 

2. Hasil pengujian regresi untuk variabel sistem pengendalian 

internal penerimaan kas terhadap kecurangan kas dimana nilai t 

hitung 3,958 > t tabel 2,026 dan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Sehingga disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal 

penerimaan kas berpengaruh terhadap kecurangan kas. 

3. Hasil pengujian regresi untuk variabel sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas terhadap kecurangan kas dimana nilai t 

hitung 1,602 < t tabel 2,026 dan signifikansi 0,118 > 0,05. 

Sehingga disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas tidak berpengaruh terhadap kecurangan kas. 

4. Hasil pengujian model regresi untuk keseluruhan 

variabelmenunjukkan dimana F hitung 7,405 > F tabel 2,87 dan 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .618
a
 .382 .330 3.632 1.880 

a. Predictors: (Constant), SPI, SPI.Pn, SPI.pg 

b. Dependent Variable: Kecurangan 

Sumber : hasil olah SPSS 17.0 (2013) 

 



signifikansi 0,001 < 0,005 maka disimpulkan hipotesis yang 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, sistem 

pengendalian internal penerimaan kas dan sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas yang dirasakan secara bersama-sama atau 

simultan memiliki pengaruh terhadap kecurangan kas.  

5. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,330 

yang artinya variabel independen dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 33% dan sisanya dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. 

 

Saran 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan 

pengujian terhadap penelitian ini dengan menambah variabel 

bebas yang memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas 

penelitian yang jauh lebih baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau 

memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang 

lingkup penelitian. Hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan 

hasil penelitian yang sesuai. 
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