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ABSTRAKSI 
 
Solikhatun (212547). “Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem 
Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan 
Akuntansi Syariah  (Studi Empiris pada Bank Muamalat Kudus). 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

kecurangan akuntansi syariah dengan menggunakan variabel penelitian 
keadilan organisasi, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi. 
Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kudus. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif yang 
menggunakan angket sebagai instrument penelitian. Subjek penelitian adalah 
keseluruhan karyawan Bank Muamalat Kudus. Teknik pengambilan sampel 
adalah metode sensus, instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar 
angket yang dibagikan kepada responden penelitian untuk memperoleh 
jawaban terkait variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
koefisien regresi keadilan organisasi sebesar -2,284. Nilai tersebut lebih besar 
dari nilai t tabel (1,713), dari hasil tersebut berarti keadilan organisasi secara 
parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. 
Koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar -3,048. Nilai tersebut 
lebih besar dari nilai t tabel (1,713), dari hasil tersebut berarti sistem 
pengendalian intern secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kecurangan akuntansi. Koefisien regresi komitmen organisasi sebesar -1,045. 
Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1,713), dari hasil tersebut komitmen 
organisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 
akuntansi. Hasil pengujian persamaan regresi diperoleh nilai R sebesar 0,557 
dan adjusted R square sebesar 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa 26,4% 
perubahan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh keadilan organisasi dan 
sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi. 

 
 

Kata Kunci :  Kecurangan Akuntansi, Keadilan Organisasi, Sistem 
Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi 
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MOTTO 
 
 

                   

               

 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui  
apa yang kamu kerjakan.”  

(Q.S. Al Hasyr : 18) 
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7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Ya Allah, terimakasih Engkau telah memberiku orang-orang 
yang terbaik, yang menyayangiku dan selalu mendukungku dengan 
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mengkhianati usaha. Tidak peduli seberapa berat perjuanganmu, aku 
berharap kalian tidak akan pernah menyerah. Karena kesuksesan ialah 
milik mereka yang tidak menyerah. 

 
 

Aku berdoa,  aku belajar, aku berusaha, dan aku bersabar hingga aku 
berhasil. 

Terimakasih semua…… 
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