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SARI 

 

Rani, E.D.M. 2016. “Determinan Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Fraud 

Triangle  ( Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2014)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Kiswanto, S.E., M.Si. 

 

Kata kunci: fraud, fraud triangle, kecurangan laporan keuangan, manajemen 

laba. 

 

Adanya perbedaan kepentingan antara shareholders sebagai principal 

yang berekspektasi terhadap peningkatan kinerja perusahaan guna menimbulkan 

tingkat pengembalian tinggi atas investasi mereka dengan manajer sebagai agent 

yang berasumsi bahwa mereka akan menerima apresiasi dari principal berupa 

kompensasi keuangan menimbulkan conflict of interest diantara kedua pihak. Hal 

inilah yang memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sebuah konsep 

menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi dengan fraud 

triangle yang terdiri atas tiga faktor, yaitu pressure, opportunity, dan 

rationalization. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pressure, opportunity, dan rationalization dengan menggunakan variabel stabilitas 

keuangan (ACHANGE), tekanan eksternal (LEV), kepemilikan manajerial 

(OSHIP), target keuangan (ROA), nature of industry (INVENTORY), efektivitas 

pengawas (IND), dan rasionalisasi (TATA) terhadap kecurangan laporan 

keuangan yang diproksikan dengan manajemen laba (DACC).  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu purposive sampling sehingga menghasilkan sampel sebanyak 22 perusahaan 

manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 21. 

 Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa seluruh variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Sedangkan pengujian secara parsial menujukan bahwa hanya variabel stabilitas 

keuangan (ACHANGE) dan rasionalisasi (TATA) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan.  
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ABSTRACT 

 

Rani, E.D.M. 2016. "Determinants of Financial Statement Fraud Through Fraud 

Triangle (Empirical Study on Manufacturing Company listed on the Stock 

Exchange 2011-2014)". Final Project. Accounting Departement. Faculty of 

Economics. Semarang State University. Advisor: Kiswanto, S.E., M.Sc. 

 

Keywords: fraud, fraud triangle, financial statements fraud, earning 

management. 

 

 The big difference between the interests of shareholders as a principal 

who expects to increase the performance of the company to generate high rates of 

return on their investment with the manager as the agent who assume that they 

will receive the appreciation of the principal form of financial compensation, pose 

a conflict of interest between the two parties. This is triggered the financial 

statement fraud. A concept stating that the financial statement fraud can be 

detected by the fraud triangle that consisting of three factors, there are pressure, 

opportunity, and rationalization. The aim of this study was to determine the effect 

of pressure, opportunity, and rationalization using variable financial stability 

(ACHANGE), external pressure (LEV), managerial ownership (OSHIP), financial 

targets (ROA), the nature of the industry (INVENTORY), the effectiveness of 

supervisors (IND), and rationalization (TATA) about fraudulent financial 

statements with earnings management proxies (DACC). 

 The population in this study are all companies listed on the Stock 

Exchange in 2011-2014. The sampling technique used is purposive sampling 

resulting in a sample of 22 manufacturing companies. The analytical method used 

is multiple linear regression analysis. Hypothesis testing using SPSS 21. 

 The test results showed that simultaneously all independent variables 

significantly influence financial statement fraud. While the partial test that only 

the financial stability (ACHANGE) and rationalization (TATA) significantly 

affects financial reporting fraud. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tahun 2009 (IAI, 2009) 

menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat 

komunikasi oleh manajer puncak kepada bawahannya serta kepada pihak luar 

perusahaan untuk menginformasikan aktivitas perusahaan selama periode waktu 

tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen antara 

lain laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif 

selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas 

selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan, kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Tertuang dalam Statement of 

Financial Accounting Concept No.1 (SFAC No. 1) mengenai tujuan dari 

pelaporan keuangan, salah satunya adalah menyediakan informasi yang berguna 

untuk para investor dan kreditor yang sudah ada maupun para investor dan 

kreditor potensial dalam membuat suatu keputusan yang rasional mengenai 

investasi, kredit, serta keputusan lain yang sejenis. 

Pelaporan keuangan ini ditujukan kepada para pihak yang terkait sebagai 

bentuk pertanggungjawaban  perusahaan atas aliran dana investasi dan kredit yang 

masuk ke perusahaan, serta untuk menjaring adanya investor baru yang tertarik 

untuk menanamkan modal (Ratmono, dkk 2014). Berdasarkan para penggunanya, 

laporan keuangan memberikan manfaat informasi keuangan yang berbeda. Lapoan 



 
 

 
 

2 

keuangan yang digunakan oleh investor akan bermanfaat untuk 

mempertimbangkan apakah investor akan berinvestasi atau tidak pada perusahaan 

tersebut dengan melihat kinerja perusahaan, pendapatan dan keamanan ivestasi. 

Bagi kreditor, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan tersebut untuk melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah, 

laporan keuangan digunakan untuk dasar dalam menentukan besaran pajak. Bagi 

karyawan, laporan keuangan digunakan sebagai alat ukur apakah perusahaan 

tempatnya bekerja memiliki prospek keuangan yang bagus dan keamanan dalam 

bekerja. Bagi manajemen laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karier, dan dasar pengambilan 

keputusan untuk perencanaan atau mengevaluasi perubahan strategi. 

Laporan keuangan yang baik memiliki karekteristik yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik laporan 

keuangan yang baik diantaranya: dapat dipahami, relevan, keandalan artinya 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak menyesatkan dan bebas 

dari kesalahan material, dan dapat diperbandingakan artinya informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dengan laporan 

keuangan pada periode sebelumnya. 

Menyadari pentingnya kandungan informasi dalam laporan keuangan 

menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan,  

dengan begitu eksistensi perusahaan akan tetap terjaga, apalagi jika perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan yang sudah go public. Para manajer akan 

berlomba-lomba untuk berusaha mencapai tujuan kinerjanya sehingga informasi 
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yang ditampilkan dalam laporan keuangan akan memuaskan. Namun dalam 

praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana manajer gagal dalam mencapai 

tujuan kinerjanya sehingga informasi yang akan tampil dalam laporan keuangan 

tidak akan memuaskan. Terkadang manajemen rela melakukan kecurangan supaya 

informasi dalam laporan keuangan terlihat baik.  

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan laporan 

keuangan terutama pada perusahaan yang sudah go public. Adanya tuntutan untuk 

meningkatkan kinerja guna menaikan nilai perusahaan di bursa efek membuat 

para manajer memanipulasi laporan keuangan mereka. Hal tersebut dilakukan 

untuk mempertahankan harga saham perusahaan sehingga menarik para investor. 

Akibatnya laporan keuangan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk 

menginformasikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan dan dialami 

perusahaan dalam satu periode. Upaya untuk mengubah informasi akuntansi inilah 

yang disebut dengan manajemen laba.   

Selain itu publik juga meragukan orang yang menyusun dan memeriksa 

laporan keuangan, mempertanyakan dan meragukan kelayakan standar akuntansi 

dan pemeriksaan yang selama ini dipakai secara luas dalam dunia usaha. Apalagi 

jika mengingat manajemen laba tidak hanya mempengaruhi perekonomian 

nasional namun juga perekonomian internasional (Sulistyanto, 2008). 

Secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah 

menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang 

merugikan publik. Publik menganggap apa yang diinformasikan dunia usaha 
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hanya merupakan akal-akalan pelakunya untuk memaksimalkan keuntungan 

pribadi maupun kelompok tertentu, tanpa memperhatikan pihak lain. 

Hal inilah yang mengakibatkan tidak sedikitnya kasus kecurangan laporan 

keuangan yang terjadi baik di luar maupun di dalam negeri. Fenomena kasus 

kecurangan laporan keuangan yang paling terkenal ialah Enron Corporation yang 

bangkrut pada Desember 2001. Perusahaan yang berbasis di Huston, Amerika ini 

merupakan perusahaan  terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, 

komunikasi, bubur kertas dan kertas. Enron Corporation melakukan manipulasi 

laporan keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar 600 juta Dollar AS 

padahal perusahaan mengalami kerugian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk 

mempertahankan harga saham sehingga saham tetap diminati oleh para investor. 

Kasus ini melibatkan banyak pihak, salah satunya yaitu Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Arthur Andersen yang mempunyai peran besar dalam kasus tersebut. 

Kesalahan yang dilakukan KAP Arthur Andersen yaitu melakukan manipulasi 

pembentukan entitas khusus dan memberikan opini yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan Enron Corporation wajar. 

Kasus manipulasi laporan keuangan yang berada di dalam negeri, salah 

satunya yaitu PT. Kimia Farma Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan obat-

obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit 31 Desember 2001, manajemen 

Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 milyar Rupiah, dan 

laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, 

kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba tersebut terlalu besar dan 

mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 
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laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah 

ditemukan kesalahan yang cukup mendasar yaitu penggelembungan (mark up) 

laba. Kesalahan tersebut terjadi karena adanya overstated pada pos tertentu yaitu: 

penjualan di unit industri bahan baku, persediaan barang di unit logistic sentral, 

persediaan di unit perdagangan besar farmasi, dan penjualan.  

Kausus kecurangan lain yang terkenal di Indonesia contohnya adalah 

kasus PT. KAI. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT. KAI 

adalah rumitnya laporan keuangan PT. KAI. Perbedaan pandangan antara 

manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai: 1. 

Masalah piutang PPN. Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 

milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 

2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen 

dan tidak dikoreksi oleh auditor. 2. Masalah Beban Ditangguhkan yang berasal 

dari penurunan nilai persediaan. Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 

2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 

2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus 

pada tahun 2005 sebagai beban usaha. 3. Masalah persediaan dalam perjalanan. 

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang 

dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang 

belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit 

seharusnya telah menjadi beban tahun 2005. 4. Masalah uang muka gaji. Biaya 

dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan 

seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 
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2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit 

harus dibebankan pada tahun 2005. 5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum 

Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). 

BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam 

laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, 

menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam 

neraca tahun buku 2005. Beberapa hal yang direfentifikasi turut berperan dalam 

masalah pada laporan keuangan PT. KAI Indonesia: 1. Auditor internal tidak 

berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor Eksternal. 2. 

Komite audit tidak ikut serta dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak 

terlibat proses audit. 3. Manajemen (tidak termasuk auditor eksternal) tidak 

melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak menanyakannya. 4. 

Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, 

sehingga ketika komite audit mempertanyakan manajemen merasa tidak yakin 

(http://www.kompasiana.com). 

Secara umum para praktisi, yaitu pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi 

profesi dan regulator lainnya, berargumen bahwa pada dasarnya manajemen laba 

merupakan perilaku oportunitis seorang manajer untuk memainkan angka-angka 

dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Perbuatan 

ini dikategorikan sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer 

perusahaan agar stakeholder yang ingin mengetahui kondisi ekonomi perusahaan 

tertipu karena memperoleh informasi palsu (Sulistyanto, 2008). 
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Perbuatan ini dilakukan manajer dengan memanfaatkan kelemahan pihak 

lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadahi untuk memperoleh 

informasi mengenai perusahaan. Selain itu usaha ini juga merupakan upaya 

manajer untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingan pribadi. Akibatnya, 

stakeholder kehilangan kesempatan untuk memperoleh return dari hubungan 

ekonomi yang dijalinnya dengan perusahaan yang bersangkutan (Sulistyanto, 

2008). 

Melihat banyaknya fenomena kecurangan laporan keuangan yang terjadi 

dan menimbulkan kerugian di berbagai pihak, maka auditor memiliki peranan 

penting untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Standar 

Auditing Seksi 316 2001 (PSA No.70, 2001) menyatakan bahwa auditor tidak 

dapat memperoleh keyakinan absolut namun auditor harus memperoleh keyakinan 

bahwa salah saji material dalam laporan keuangan dapat terdeteksi, termasuk 

salah saji material sebagai akibat dari kecurangan.  Audit harus secara khusus 

menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari 

kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain 

prosedur audit yang akan dilaksanakan. Saat melakukan penaksiran ini, auditor 

harus mempertimbangkan faktor risiko kecurangan yang berdasarkan pada teori 

fraud triangle oleh Cressey. 

Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2010), menyatakan jika kecurangan 

laporan keuangan disebabkan oleh tiga kondisi, yaitu tekanan (pressure), 

kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) yang sering disebut 

dengan fraud triangle. Teori ini telah diadopsi dalam standar auditing dan 



 
 

 
 

8 

dianggap sebagai salah literatur utama dalam menjelaskan fenomena  kecurangan 

laporan keuangan.  

Disamping fenomena gap yang terjadi di atas, kemampuan teori tersebut 

dalam menjelaskan fenomena kecurangan laporan keuangan belum banyak 

terbukti secara empiris. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak konsistenan 

antara hasil pengujian peneliti satu dengan yang lain. 

Skousen et al. (2008) telah melakukan pengujian secara empiris terhadap 

kemampuan teori fraud triangle tersebut dalam menjelaskan terjadinya 

kecurangan laporan keuangan. Penelitiannya Skousen berhasil membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh  signifikan antara lima faktor pressure (tekanan) yang 

diproksikan dengan variabel ACHANGE (rasio perubahan total aset), FINANCE 

(keuangan), FREEC (kegiatan operasi dan investasi), OSHIP (rasio kepemilikan 

saham oleh manajerial), dan 5%OWN (persentase komulatif kepemilikan di 

perusahaan yang dimiliki oleh manajemen yang memegang 5% saham 

outsatanding atau lebih dibagi dengan saham biasa yang beredar) dan dua faktor 

opportunity yang diproksikan dengan variabel IND (proporsi komisaris 

independen) dan CEO (Chief Execitive Officer) terhadap deteksi kecurangan 

laporan keuangan. Akan tetapi, ada beberapa faktor  pressure yang diproksikan 

dengan variabel GPM (Gross Profit Margin), SCHANGE (selisih penjualan dan 

rata-rata perubahan penjualan), SALAR (perbandingan antara penjualan dan 

piutang) dan SALTA (perbandingan antara penjualan dan total asset) serta faktor 

opportunity yang diproksikan dengan variabel INVENTORY (persediaan), 

BDOUT (presentase anggota dewan yang merupakan anggota luar), AUDCOMM 
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(ada dan tidaknya pengawasan oleh audit internal), AUDCSIZE (jumlah anggota 

dewan yang berada di komite audit), EXPERT (keberadaan komite audit tidak 

termasuk dalam setidaknya satu sutradara yang sedang atau telah menjadi CPA 

atau Afiliasi Pemasaran , bankir investasi atau kapitalis ventura , menjabat sebagai 

CFO atau Controler) tidak menunjukan hasil signifikan. Skousen juga tidak 

berhasil membuktikan bahwa faktor razionalization memiliki pengaruh signifikan 

terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan.  

Martyanta (2013) membuktikan bahwa stabilitas keuangan dengan proksi 

tingkat pertumbuhan asset dan faktor target keuangan dengan proksi return of 

asset (ROA) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 

kecurangan laporan keuangan. Faktor tekanan dengan proksi rasio leverage 

(LEV), faktor kepemilikan manajerial dengan proksi OSHIP (ada tidaknya 

kepemilikan saham oleh orang dalam), dam faktor efektifitas pengawas dengan 

proksi IND (proporsi komisaris independen) terbukti tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan faktor 

rasionalisasi yang diproksikan dengan SIZE (ukuran perusahaan) tidak dapat 

dijadikan kontrol dalam mendeteksi kemungkinan adanya kecrangan laporan 

keuangan. Sedangkan Sukirman (2013) berhasil membuktikan bahwa faktor 

razionalitation yang diproksikan dengan audit report berpengaruh terhadap 

kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuanagan.  

Penelitian Ratmono, dkk (2014) berhasil membuktikan bahwa tekanan 

dengan proksi SALTA (penjualan dibagi total asset) dan kesempatan dengan 

proksi ACEXP (keahlian keuangan komite audit) berpengaruh signifikan terhadap 
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kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi proksi NPM (net profit margin), 

NCFO (arus kas negatif operasi perusahaan selama 2 tahun sebelum kecurangan) 

,dan ROA dalam tekanan tidak berpengaruh signifikan pada kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan proksi pada rasionalisasi tidak dapat diuji dalam persamaan 

regresi karena tidak lolos dalam uji Mann-Whitney.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ratmono, dkk (2014). Adapun pengembangan yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Metode 

regresi logistik, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Metode 

Regresi Linear Berganda. 

2. Dalam cronstruct pressure (tekanan) penelitian sebelumnya hanya 

menggunakan dua variabel, yaitu (1) variabel stabilitas keuangan dengan 

empat proksi diantaranya: NPM (net profit margin), SALTA 

(penjualan/total asset), NCFO (arus kas operasi perusahaan negative 

selama 2 tahun sebelum kecurangan), (2) variabel target keuangan dengan 

proksi ROA (return of asset). Sedangkan di penelitian ini menggunakan 

empat variabel untuk mewakili pressure, yaitu: (1) variabel stabilitas 

keuangan dengan proksi ACHANGE (perubahan total asset), (2) variabel 

tekanan eksternal dengan proksi LEV (leverage), (3) variabel kepemilikan 

manajerial dengan proksi OSHIP (presentasi kepemilikan saham 

manajerial) dan (4) variabel target keuangan dengan proksi ROA (return 

of asset). 
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3. Dalam cronstruct opportunity (kesempatan) peneliti sebelumnya tidak 

menguji variabel apapun pada uji regresi logistik sebab proksi yang 

digunakan tidak lolos dalam uji Mann-Whitney. Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan variabel nature of industry dengan proksi 

INVENTORY (persediaan) dan variabel efektivitas pengawas dengan 

proksi IND (presentase anggota komite audit yang independen). 

4. Dalam cronstruct rationalization (rasionalisasi) peneliti sebelumnya 

sebelumnya tidak menguji variabel apapun pada uji regresi logistik sebab 

proksi yang digunakan tidak lolos dalam uji Mann-Whitney. Sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan variabel rasionalisasi dengan proksi 

rasio total akrual (TATA). 

5. Variabel depanden yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

merupakan variabel binary, yaitu apakah perusahaan melakukan 

kecurangan atau tidak. Sehingga menggunakan dummy dimana 1 untuk 

perusahaan yang melakukan kecurangan, 0 jika sebaliknya. Sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa manajemen 

laba (earning management) yang diproksikan dengan discretionary 

accruals (DACC). 

6. Populasi dalam peneliti sebelumnya adalah perusahaan sektor riil yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode penelitian 2008 – 

2012. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2011 – 2014. 
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Adanya fenomena gap yang telah dijelasksan di atas, serta inkonsistensi 

antara peneliti satu dengan yang lain, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali dengan judul “Determinan Kecurangan Laporan Keuanagan 

Melalui Fraud Triangle  ( Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI Periode 2011-2014). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah stabilitas keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

2. Apakah tekanan eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan? 

4. Apakah terget keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

5. Apakah nature of indusry dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

6. Apakah efektifitas pengawasan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

7. Apakah rasionalisasi dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai 

adanya hubungan antara: 

1. Apakah stabilitas keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

2. Apakah tekanan eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan? 

4. Apakah terget keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

5. Apakah nature of indusry dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

6. Apakah efektifitas pengawasan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan? 

7. Apakah rasionalisasi dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan  

keuangan? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

diantaranya:  

1. Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa secara umum dan khususnya bagi 

mahasiswa akuntansi mengenai prospek dari profesi Fraud examiner ini yang 
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semakin diperlukan guna meminimalisir kecurangan laporan keuangan, 

khususnya dalam cabang bidang studi auditing. 

2. Memberikan pandangan kepada manajemen sebagai agent dalam agency 

theory yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan 

principal (investor) sehingga manajemen akan lebih mengetahui dampak dari 

kecurangan laporan keuangan bagi investor atau calon investor perusahaan 

mereka dan mengetahui bahwa kemungkinan terjadinya pailit akan lebih besar 

di perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan. 

3. Memberikan wawasan kepada investor agar lebih teliti dan jeli terkait dengan 

kemungkina kecurangan laporan keuangan pada suatu perusahaan, supaya 

investasi bisa dilakukan di perusahaan yang tepat.  

4. Menambah pengetahuan untuk masyarakat terkait fenomena fraud yang ada 

dan bagaimana cara mendeteksi dan mencegahnya. 

5. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk perbaikan penelitian 

di masa mendatang. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Agency Theory  

  Agency Theory (Teori Keagenan) muncul ketika terjadi perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham (shareholders) sebagai principal dan 

manager sebagai agen. Para principal menginginkan laba yang tinggi dari 

perusahaan agar investasi yang telah ditanamkan cepat kembali. Besarnya laba 

berhubungan dengan besarnya deviden yang akan dibagikan kepada investor. 

Semakin tinggi laba, maka harga saham akan semakin tinggi dan semakin besar 

pula deviden yang akan diterimanya. Namun di sisi lain, para agen pun memiliki 

kepentingan sendiri yakni bonus yang diterima. Principal menginginkan return 

yang tinggi atas investasinya, sedangkan agen memiliki kepentinggan untuk 

mendapatkan kompensasi yang besar atas hasil kerjanya. Perbedaan tujuan inilah 

yang menyebabkan terjadinya conflict of interest di antara pihak agen dan 

principal. Hal ini yang mendorong terjadinya asimetri informasi di antara ke dua 

belah pihak tersebut. Karena adanya keinginan kompensasi yang tinggi itulah, 

maka kemungkinan besar agen akan melakukan moral hazard. Di samping itu, 

para agent memiliki informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan lebih 

banyak dibandingkan para principal. Hal ini yang menimbulkan kesempatan 

(opportunistic) agen untuk melakukan kecurangan (Martantya, 2013). 
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Sebagai penerima wewenang untuk mengolah perusahaan, manajer 

seharusnya bekerja untuk pemilik. Namun sebaliknya, manajer bekerja demi 

kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Conflict of interest diantara kedua pihak 

juga menyebabkan manajer sebagai agen menghadapi berbagai tekanan (pressure) 

untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan 

bahwa dengan peningkatan kinerja maka principal akan memberikan suatu bentuk 

apresiasi (Rationalization). Ketika hal itu terjadi, peluang terjadinya fraud akan 

semakin besar. Karena manager memiliki akses yang luas (capability) serta 

kesempatan atau peluang (opportunity) untuk memanipilasi laba (opportunity). 

2.1.2 Fraud Triangle Theory 

2.1.2.1 Definisi Fraud  

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan 

(fraud) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh 

seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat 

mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas 

atau pihak lain (dalam Sukirman, 2013).  

Dari pengertian di atas, maka secara umum fraud adalah tindakan 

curang, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri-

sendiri/kelompok atau merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau 

institusi) (dalam jurnalakuntansikeuangan.com). 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan secara 

skematis occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini menggambarkan 

cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja. Occupational fraud tree ini 
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mempunyai tiga cabang utama yaitu: corruption, asset misappropriation, dan 

fraudulent statements (Tuanakotta, 2010). 

a. Corruption 

Istilah “corruption” di sini serupa tapi tidak sama dengan istilah korupsi 

dalam ketentuan perundang-undangan kita. Istilah korupsi menurut Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi, dan bukan 

empat bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting-ranting fraud tree: conflict 

of interest (perbedaan kepentingan), brilbery (penyuapan), illegal gratuities 

(penerimaan hadiah yang illegal), economic extortion (pemerasan secara 

ekonomis). 

Menurut Albrecth dan Albrecth (dalam Nguyen, 2008), berdasarkan pihak 

yang melakukannya fraud diklasifikasikan menjadi lima jenis. 

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Fraud 

Jenis Fraud Korban Pelaku Penjelasan 

1. Embezzlement 

employee atau 

occupational 

fraud 

Karyawan Atasan Atasan baik secara 

langsung maupun 

tidak langsung 

melakukan 

kecurangan 

kepada karyawan 

2. Management 

Fraud 

Pemegang saham 

pemberi pinjaman  

dan pihak lain 

yang 

mengandalkan 

laporan keuangan. 

 

Manajemen 

Puncak 

Manajemen 

puncak 

menyediakan 

penyajian yang 

keliru, 

biasanya pada 

informasi 

keuangan. 

3. Invesment 

scams 

Investor Perorangan Individu yang 

menipu nvestor 

menanamkan 
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uangnya dalam 

investasi yang 

salah 

4. Vendor Fraud Organisasi atau 

perusahaan yang 

membeli barang  

atau jasa 

Organisasi 

atau 

perorangan 

yang 

menjual 

barang atau 

jasa 

Organisasi yang 

memasang harga 

terlalu tinggi 

untuk barang dan 

jasa atau tidak 

adanya 

pengiriman barang 

walaupun 

pembayaran telah 

dilakukan.  

5. Customer  

Fraud 

Organisasi atau 

perusahaan yang 

menjual barang 

atau jasa 

Pelanggan Pelanggan 

membohongi 

penjual 

dengan 

memberikan 

kepada pelanggan 

yang tidak 

seharusnya 

atau menuduh 

penjual 

memberikan lebih 

sedikit dari yang 

seharusnya 

 

b. Asset Misappropriation 

Asset misappropriation atau pengambilan asset milik perusahaan secara 

illegal (penggelapan). Hal yang sering menjadi sasaran adalah uang (baik di kas 

maupun uang di bank berupa; giro, tabungan, maupun deposito).  

 Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash atau cash 

misappropriation dilakukan dalam tiga bentuk: skimming, larceny, dan fraudulent 

disbursements. Klasifikasi dalam penjarahan kas dalam tiga bentuk disesuaikan 

dengan arus uang masuk.  
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Dalam skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk 

ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam fraud yang sangat dikenal oleh para auditor, 

yakni lapping. Apanila uang sudah masuk ke perusahaan kemudian baru dijarah, 

maka fraud ini disebut larceny atau pencurian. Apabila arus uang sudah terekam 

dalam sistem, maka penjarahan ini disebut fraudulent disbursements. 

c. Fraudulent Statements 

Fraudulent Statement didefinisikan oleh Statement on Auditing Standards 

No. 99 (SAS No. 99) sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk 

merugikan pengguna laporan keuangan. 

Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit 

(opinion audit). Fraud yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan sangat 

menjadi perhatian auditor, masyarakat atau para LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat). Cabang dan ranting yang menggambarkan fraudulent statements 

menjadi dua bagian yaitu: 

Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-

keuangan (non financial fraud). Fraud ini berupa penyampaian laporan non-

keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan 

sering kali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Bisa tercantum 

dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun ekstern. Contoh: 

perusahaan minyak besar di dunia yang mencantumkan cadangan minyaknya 

lebih besar secara signifikan dari keadaan yang sebenarnya apabila diukur dengan 

standar industrinya, atau; perusahaan yang alat produksinya atau limbahnya 
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membawa bencana bagi masyarakat, tetapi secara terbuka (misalnya melalui 

iklan) mengklaim keadaan sebaliknya.  

Ranting kedua menggambahkan fraud dalam menyusun laporan keuangan 

(financial statements fraud). Fraud ini berupa salah saji (misstatements baik 

overstatements maupun understatements). Cabang dari ranting ini ada dua. 

Pertama, menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya 

(asset/revenue overstatements). Kedua, menyajikan asset atau pendapatan lebih 

rendah dari yang sebenarnya (asset/revenue understatements). Bentuk kedua lebih 

banyak berhubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada instansi 

perpajakan atau instansi bea dan cukai. 

Financial statements fraud dilakukan oleh siapa saja pada level apa pun, 

siapa pun yang memiliki kesempatan. Terdapat dua kelompok utama pelaku 

financial statement fraud (Nguyen, 2008),. Urutan keterlibatan pelaku dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat fraud pada tingkat 

72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %.  

2. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Karyawan ini 

bertanggungjawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain dan mereka 

dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja 

mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja 

yang lebih tinggi. 

Manajemen memiliki prosentase tertinggi terlibat fraud karena banyak hal 

yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan laporan keuangan terutama pada 
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perusahaan yang sudah go public. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kinerja 

guna menaikan nilai perusahaan di bursa efek membuat para manajer 

memanipulasi laporan keuangan mereka. Hal tersebut dilakukan untuk 

mempertahankan harga saham perusahaan sehingga menarik para investor. 

Akibatnya laporan keuangan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk 

menginformasikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan dan dialami 

perusahaan dalam satu periode. Hal inilah yang disebut dengan manajemen laba. 

Secara umum para praktisi, yaitu pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi 

profesi dan regulator lainnya, berargumen bahwa pada dasarnya manajemen laba 

merupakan perilaku oportunitis seorang manajer untuk memainkan angka-angka 

dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Laporan 

keuangan sebenarnya merupakan cermin perilaku opportunities seseoramg yang 

menyusun laporan keuangan tersebut. Artinya, besar kecilnya kinerja yang 

disajikan dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh keinginan dan 

kepentingan penyusunnya, bukan semata-mata oleh kinerja perusahaan 

sesungguhnya (Sulistyanto, 2008). 

Ada tiga motivasi manajemen melakukan manajemen laba (Sulistyanto, 

2008) : 

1. Bonus plan hypothesis yang menyatakan bahwa rencana bonus atau 

kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan 

metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan 

menjadi lebih tinggi. 
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Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada 

manajer tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik 

tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. 

Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, 

manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam 

laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal 

inilah yang menyebabkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu 

memperoleh informasi yang palsu dan mengeluarkan sejumlah bonu untuk 

sesuatu yang tidak semestinya.  

2. Debt (equity) hypothesis 

Debt (equity) hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

rasio antara hutang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan 

menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih 

tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan 

keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. 

Keuntungan tersebut merupakan permainan laba agar kewajiban utang-

piutang dapat dibayar pada periode berikutnya sehingga semua pihak yang 

ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh 

informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. 

Akibatnya, terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengalokasikan sumber 

daya.  
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3. Political cost hypothesis 

Political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan cenderumg 

memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil 

atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa 

manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah. Seperti 

undang-undang perpajakan apabila ada manfaat dan keuntungan yang 

dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban 

pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan 

kemauan perusahaan.  

2.1.2.2 Definisi Fraud Triangle 

Salah satu konsep dasar dari pencegahan dan pendeteksian Fraud adalah  

Fraud triangle. Buku yang berjudul Auditing and Forensic Accounting, Singleton, 

Tommie menceritakan bahwa pada tahun 1950, Donald Cressey didorong oleh 

Edwin Sutherland, yang melayani di komite disertasinya, menggunakan tesis why 

a person in a position of trust would become a violator of that trust (mengapa 

seseorang dalam posisi kepercayaan akan menjadi pelanggar kepercayaan itu). 

Sutherland dan Cressey memutuskan untuk mewawancarai penipu yang 

dihukum karena penggelapan. Cressey mewawancarai sekitar 200 penggelap di 

penjara. Salah satu kesimpulan utamanya adalah upaya bahwa setiap penipuan 

memiliki tiga hal yang sama (Tuannakotta, 2010):  

1. tekanan (kadang-kadang disebut sebagai motivasi, dan biasanya '' kebutuhan 

nonshareable ''); 

2.  rasionalisasi (dari etika pribadi); dan pengetahuan 
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3. dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.  

Ketiga poin adalah sudut segitiga penipuan. Berikut merupakan gambar Fraud 

Triangle. 

 

 

Gambar 2.3 

Incentive/Pressure 

 

 

 

Opportunity              Rationalization 

Fraud Triangle Theory oleh Cressey (Tuannakotta, 2010) 

 

2.1.2.3 Elemen Fraud Triangle 

Buku Akuntansi Forensik dan Audit investigatif menjelaskan fraud 

triangle terdiri dari tiga elemen, sudut pertama dari segi tiga itu diberi judul 

pressure yang merupakan perceived non-shareable financial need. Sudut 

keduanya disebut perceived opportunity, dan ketiga disebut rationalization. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga konsep tersebut dalam Tuannakotta, 

(2010): 

a. Pressure (Tekanan) 

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan 

(pressure) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang 
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mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting 

di sini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), 

padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang lain. Konsep ini dalam 

bahasa inggris disebut perceived non-shareable financial need. 

Cressey menjelaskan, “ketika para pelanggar kepercayaa ini ditanya: 

mengapa di waktu yang lalu anda tidak melanggar kepercayaan yang diberikan 

terkait dengan kedudukan-kedudukan anda terdahulu, atau mengapa anda tidak 

melanggar kepercayaan (trust) lainnya yang terkait dengan kedudukan anda 

sekarang? Umumnya jawaban mereka adalah salah satu di antara: (a) ketika itu 

belum ada kebutuhan (yang mendesak) seperti sekarang, atau (b) belum pernah 

terpikir untuk melakukan hal itu sebelumnya, atau (c) di waktu yang lalu saya 

mengangap perbuatan itu tidak jujur, tapi kali ini tidak demikian halnya.” 

Bagi pelaku (embezzler), ia tidak bisa berbagi masalah (keuangannya) 

dengan orang lain, padahal sebenarnya “berbagi masalah dengan orang lain” dapat 

membantunya mencari pemecahan. Apa yang bisa diceritakan kepada orang lain 

tentunya bergantung kepada orang tersebut.  Ada orang yang kehilangan uang 

dalam jumlah besar di meja judi dan ia menyadarinya sebagai suatu masalah, 

tetapi bukan masalah yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Orang lain 

dengan pengalaman yang sama menganggap masalah itu harus dirahasiakan dan 

bersifat pribadi. Juga masalah gagal bayar yang dihadapi suatu bank, bagi bankir 

tertentu merupakan masalah yang dapat didiskusikan dengan orang lain, 

sedangkan bagi bankir lain masalah itu harus ditutup rapat-rapat, atau menjadi 

masalah yang non-shareable baginya.  
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Masalah tadi digambarkan sebagai masalah keuangan karena masalah ini 

“dapat dipecahkan” dengan mencuri uang atau asset lainnya. Seorang penjudi 

yang kalah habis-habisan, (merasa) harus menutupi kekalahannya dengan 

mencuri. Namun, Cressey mencatat bahwa ada masalah non-keuangan tertentu 

yang terkait dengan kedudukannya. Contoh: kasir yang mencuri uang perusahaan 

sebagai balas dendam atas perlakuan tidak adil yang dirasakan. 

Dari penelitiannya, Cressey juga mengemukakan bahwa non-shareable 

problems yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi 

yang dapat terbagi dalam enam kelompok: 

1. Violation of ascribed obligation. 

Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab 

keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan 

juga menjadi harapan atasan. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu 

memiliki perilaku tertentu.  

Orang dalam jabatan seperti itu merasa wajib menghindari 

perbuatan seperti berjudi, mabuk, menggunakan narkoba dan 

perbuatan lain yang merendahkan martabatnya, inilah kewajiban yang 

terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, ini adalah 

ascribed obligation baginya. Kalau ia menghadapi situasi yang 

melanggar kewajiban terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah 

yang dihadapinya tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. 

2. Problems resulting form personal failure 
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Kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang sulit 

diungkapkan bagi orang yang memiliki kedudukan serta dipercaya 

dalam bidang keuangan. Cressey merupkan contoh pengacara yang 

kehilangan tabungan hasil kerjanya bertahun-tahun karena menderita 

rugi akibat menanamkan uangnya dalam bisnis yang bersaing dengan 

bisnis para pelanggannya. Ia percaya, jika saja mau menceritakan 

masalahnya kepada pelanggannya maka mereka akan bersedia 

membantu. 

Namun, ia merasa tidak mampu mengungkapkan kegagalan 

tersebut karena ia merasa telah menghianati para pelanggannya dengan 

berusaha dalam bisnis “rahasia” yang bersaing dengan mereka. Ia 

bahkan tidak berani menceritakan masalah kerugian itu kepada 

isterinya, dan memilih untuk mencuri uang perusahaannya. 

Ia takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya 

dalam bidang keuangan, karena ia takut mengakui kegagalannya. 

Kehormatan pada dirinya sendiri menjadi awal kejatuhannya.  

3. Business reversals 

Ketika seseorang pengusaha mengalami kebangkrutan, akibat 

keadaan ekonomi yang berada diluar dirinya seperti inflasi, krisis 

ekonomi, dan lain-lain. Cressey mengutip seorang pengusaha yang 

meminjam uang dengan agunan bodong dengan asumsi bahwa semua 

pengusaha berusaha menyelamatkan diri dengan segala macam cara.  
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Dalam keadaan di mana seseorang merasa kondisi tersebut 

bukan salahnya, masalah status tetap memainkan peran penting. 

Kebutuhan untuk member kesan terhadap orang lain bahwa ia tetap 

sukses, merupakan tema yang sangan lumrah dalam kegagalan bisnis. 

4. Physical isolation 

Secara bebas, situasi ini dapat diterjemahkan sebagai 

keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang tersebut 

buakan tidak mau berbagi dengan orang lain. Ia tidak mempunyai 

orang lain tempat ia berkeluh kesah.  

5. Status gaining 

Situasi kelima ini adalah kebiasaan buruk seseorang yang tidak 

mau kalah dengan “tetangga”. Ia berusaha meningkatkan statusnya. 

Hal ini sering disebut dengan istilah besar pasak dari pada tiang.  

6. Employer-employee relations 

Umumnya situasi keenam ini mengungkapkan kekesalan atau 

kebencian seorang pegawai yang merasa bahwa gaji atau imbalan yang 

ia terima tidak sepadan dengan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan perusahaan.  

Menurut Cressey, masalah yang dihadapi orang tersebut 

menjadi non-shareable sebab jika ia mengusulkan untuk masalah yang 

dihadapinya, ia khawatir statusnya dalam organisasi tersebut menjadi 

terancam. Jadi ada motivasi baginya untuk “membuat perhitungan” 

dengan atasan ketika diperlakukan tidak adil. 
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Menurut SAS no. 99 (dalam Martyanta, 2013), terdapat empat jenis 

kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan. 

Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan 

keuangan individu, dan target keuangan. 

b. Opportunity (Peluang) 

Cressey (dalam Tuanakotta, 2010) berpendapat bahwa ada dua komponen 

dari persepsi tentang peluang. Pertama, general information yang merupakan 

bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan, dapat dilanggar tanpa ada 

konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, 

misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan fraud dan tidak ketahuan, 

tidak dihukum maupun tidak diberi sanksi. Kedua, technical skill atau 

keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. 

Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki orang tersebut yang 

menyebabkan ia mendapatkan kedudukan. Orang yang dipercayakan untuk 

mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat fraud yang berkaitan 

dengan pengisian cek.   

Tidak hanya kedua komponen tersebut, fraud dapat dilakukan apabila 

terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud 

yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Menurut Albrecht 

et al (2010) ada enam faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu 

untuk melakukan Fraud, antara lain : 

1. Kurangnya control untuk mencegah dan atau mendeteksi Fraud. 

2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja 



 
 

 
 

30 

3. Kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku Fraud 

4. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi 

5. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi Fraud 

6. Kurangnya jejak audit (audit trail) 

Peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para pelaku 

fraud percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi 

karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang 

baik, dan atau melalui penggunaan posisi. Kegagalan untuk menetapkan prosedur 

yang memadai untuk mendeteksi aktivitas fraud juga meningkatkan kesempatan 

terjadinya kecurangan. SAS no. 99 menyebutkan bahwa peluang pada financial 

statement fraud dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah kondisi 

industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur  organisasional (Martyanta, 

2013). 

c. Rationalization (Rasionalisasi) 

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana 

pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian 

dari fraud triangle yang paling sulit diukur (Skousen et al, 2008). 

Hampir semua fraud dilatarbelakangi oleh rationalization. Rasionalisasi 

membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya 

melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi 

(karena ada faktor lain) dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu 

sebenarnya salah. 
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Rasionalisasi merupakan suatu sikap di mana pelaku melakukan 

pembenaran sebelum melakukan kejahatan. Albrecht et al (2010) mengemukakan 

bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud antara lain : 

1. Aset itu sebenarnya milik saya (perpetrator’s fraud), 

2. Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali, 

3. Tidak ada pihak yang dirugikan, 

4. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, 

5. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai, 

6. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat 

meningkatkan standar hidup saya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu yang disajikan 

dalam bentuk tabel. 

Tabel 3.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Pengarang Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 

 

Ines AMMARA, Anis BEN 

AMAR, Anis JARBOUI. 

2013. Detection of Fraud in 

Financial Statement: French 

Companies as Case Study  

Metode Regresi 

Logistik 

Budaya kerja yang 

diberikan oleh 

pemimpin adalah factor 

tekanan utama 

dikonfirmasi untuk 

mendeteksi penipuan 

dalamlaporan keuangan. 

Namun, faktor yang 

berhubungan dengan 

kesulitan keuangan 

(utang, likuiditas) dan 

ukuran perusahaan audit 

tidak berhubungan 
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dengan deteksi 

penipuan. 

2 

 

Christopher J. Skousen, 

Kevin R. Smith, Charlotte J. 

Wright. 2008. Detecting 

And Predicting Financial 

Statemenr Fraud: The 

Effectiveness Of The Fraud 

Triangle And SAS No 99 

Model Regresi 

Logistik 

Lima variabel tekanan 

(ACHANGE, 

FINANCE, 

FREEC, OSHIP, dan 

5% OWN) dan dua 

variabel kesempatan 

(IND dan CEO) 

signifikan dan kuat 

dalammendeteksi 

kecurangan 

3 

 

Yung-I Lou, Ming-Long 

Wang. 2009. Fraud Risk 

Factor Of The Fraud 

Triangle Assessing The 

Likelihood Of Fraudulent 

Financial Reporting 

Model Regresi 

Logistik 

Variabel yang signifikan 

yaitu: kesalahan analis 

perkiraan, rasio utang, 

direksi dan pengawas 

'stock pledged ratio, 

persentase penjualan 

transaksi pihak, jumlah 

restatement sejarah, dan 

jumlah beralih auditor 

terkait, termasuk 

tekanan/insentif, 

kesempatan dan 

sikap/rasionalisasi. 

Hasil menunjukkan 

pelaporan penipuan 

berkorelasi positif 

dengan salah satu 

kondisi berikut: tekanan 

keuangan dari 

perusahaan atau atasan 

dari suatu perusahaan, 

persentase yang lebih 

tinggi dari transaksi 

yang kompleks dari 

suatu perusahaan, 

integritas dipertanyakan 

manajer perusahaan,atau 

lebih penurunan 

hubungan antara suatu 

perusahaan dan auditor 

tersebut. 

4 

 

Martantya, Daljono. 2013. 

Pendeteksian Kecurangan 

Metode Regresi 

Logistik 

Variabel stabilitas 

keuangan dengan proksi 
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Laporan Keuangan Melalui 

Faktor Risiko Tekanan dan 

Peluang (Studi Kasus pada 

Perusahaan yang Mendapat 

Sanksi dari Bapepam 

Periode 2002-2006)  

tingkat pertumbuhan 

asset dan variabel target 

keuangan dengan proksi 

return on asset terbukti 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kemungkinan terjadinya 

kecurangan laporan 

keuangan. Variabel 

tekanan eksternal 

dengan proksi rasio 

leverage, variabel 

kepemilikan manajerial 

dengan proksi ada 

tidaknya kepemilikan 

saham oleh orang 

dalam, dan variabel 

efektivitas pengawasan 

dengan proksi proporsi 

komisaris independen 

terbukti tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kemungkinan terjadinya 

kecurangan laporan 

keuangan. Variabel 

ukuran perusahaan yang 

dilihat dari total asset 

tidak dapat dijadikan 

control dalam 

mendeteksi 

kemungkinan adanya 

kecurangan laporan 

keuangan. 

5 Yuvita Avrie Diany, Dwi 

Ratmono. 2014. Determinan 

Kecurangan Laporan 

Keuangan: Pengujian Teori 

Fraud Triangle 

Metode Regresi 

Logistik 

Proksi yang memiliki 

perbedaan yang 

signifikan adalah net 

profit margin (NPM), 

sales to total asset 

(SALTA), arus 

kasoperasi negative 

(NCFO), return on asset 

(ROA), dan keahlian 

keuangan komite audit 

(ACEXP). Berdasarkan 



 
 

 
 

34 

hasil uji logistic regresi 

didapat proksi SALTA 

yang berpengaruh 

negative dan signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

Adanya ahli keuangan 

dalam keanggotaan 

komite audit (ACEXP) 

merupakan proksi yang 

dipakai untuk 

menggambarkan 

variabel kesempatan. 

Hasil uji logistic regresi 

menunjukan adanya 

hubungan negatif antara 

keahlian keuangan yang 

dimiliki komite audit 

dengan kecurangan 

laporan keuangan. 

6 Sukirman, Maylia Pramono 

Sari. 2013. Model Deteksi 

Berbasis Fraud Triangle 

(StudiKasusPada 

Perusahaan Publik Di 

Indonesia) 

 

 

 

Analisis Regresi 

Logistik 

Hanya terdapat satu 

variabel masuk ke 

dalam model (variabel 

in equation) yaitu audit 

report sebagai proksi 

dari rasionalisasi 

(rationalization). 

Hipotesis pertama, 

kedua dan ketiga tidak 

diterima (ditolak) 

sedangkan hipotesis 

keempat diterima. Hal 

ini berarti bahwa 

semakin tinggi nilai 

audit report 

(rationalization), maka 

probabilitas perusahaan 

melakukan fraud juga 

semakin tinggi . 

7 

 

 

Dwi Ratmono, Yuvita Avrie 

D, Agus Purwanto. 

Dapatkah Teori Fraud 

Triangle Menjelaskan 

Kecurangan dalam Laporan 

Keuangan? 

Metode Regresi 

Logistik 

Berdasarkan hasil uji 

logistik regresi didapat 

proksi SALTA yang 

berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap 

kecurangan laporan 
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keuangan. Adanya ahli 

keuangan dalam 

keanggotaan komite 

audit (ACEXP) 

merupakan proksi yang 

dipakai untuk 

menggambarkanvariabel 

kesempatan. Hasil uji 

logistic regresi 

menunjukan adanya 

hubungan negative 

antara keahlian 

keuangan yang dimiliki 

komite audit dengan 

kecurangan laporan 

keuangan. Penelitian ini 

belum dapat 

memberikan bukti 

empiris keterkaitan 

antara variabel 

rasionalisasi dengan 

kecurangan laporan 

keuangan. 

8 Gusnardi. 2011. Pengaruh 

Peran Komite Audit. 

Pengendalian Internal, Audit 

Internal dan Pelaksanaan 

Tata Kelola Perusahaan 

Terhadap Pencegahan 

Kecurangan. 

Explanatory 

Survey 

Peran Komite Audit, 

Pengendalian Internal, 

Audit Internal dan 

Pelaksanaan Tata Kelola 

Perusahaan berpengaruh 

terhadap Pencegahan 

Kecurangan. Artinya, 

peran yang optimal dari 

Komite Audit, 

penerapan Pengendalian 

Internal, Audit internal 

dan Pelaksanaan Tata 

Kelola Perusahaan dapat 

mencegah terjadinya 

kecurangan dalam 

perusahaan.  

9 Charalambos T. Spathis. 

2002. Detecting false 

financial statement using 

published data: some 

evidence from Greece 

Metode Regresi 

Logistik 

Variabel yang signifikan 

terhadap kemungkinan 

kecurangan laporan 

keuangan yaitu: 

inventories, sales, nett 

profit, working capital. 
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Hasil menunjukkan 

bahwa model penelitian 

memiliki pengaruh yang 

signifikan dan efektif 

sehingga dapat 

membantu auditor 

internal maupun 

eksternal, perpajakan, 

dansistem perbankan.  

10 Shabnam Fazli Aghghaleh, 

Takiah Mohd Iskandar, 

Zakiah Muhammaddun 

Mohamed. 2014. Fraud Risk 

Factors of Fraud Triangle 

and the Likelihood of Fraud 

Occurrence: Evidence from 

Malaysia 

Metode Regresi 

Logistik 

Pressure yang 

diproksikan dengan 

Rreceivable dan 

Leverage memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemungkinan 

kecurangan laporan 

keuangan. Opportunity 

yang diproksikan 

dengan number of audit 

committee members dan 

members of board 

members berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemunkinan kecurangan 

laporan keuangan.  

Sumber: dari berbagai literatur Jurnal penelitian. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Penelitian ini bertujuan mendeteksi adanya Kecurangan Laporan 

Keuangan sebelum akhirnya berkembang menjadi masalah yang merugikan 

perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada faktor 

risiko kecurangan oleh Cressey (1953) yang diadopsi dalam SAS No.99 dan 

Skousen et al, 2008. Faktor-faktor tersebut tidak dapat secara langsung diteliti 
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sehingga diperlukan variabel proksi agar lebih mudah diteliti (Skousen et al., 

2009).  

Penelitian Skousen et al 2008 dalam jurnalnya yang berjudul “Detecting 

And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud 

Triangle And SAS No. 99” mengemukakan bahwa variabel dalam konsep fraud 

triangle yang terdiri dari pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan 

rationalization (rasionalisasi) dapat diteliti dengan menggunakan proksi dalam 

tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

Variabel dan Proksi konsep Fraud Triangle 

CONSTRUCT VARIABEL PROKSI KETERANGAN 

Pressure  

(tekanan) 

financial 

stability 

 (stabilitas 

keuangan) 

GPM 

 

 

 

Gross Profit Margin 

 

  SCHANGE Change in sales - Industry average change in sales 

  

ACHANGE 

 

Precent change in assets for two years period to fraud 

 

  

CATA 

 
                                          

          
  

  SALAR  SALAR = Sales/ Account Receivable 

  SALTA  SALTA= Sales/ Total Assets 

  INVSAL  INVSAL = Inventory/ Total sales 

exkternal 

pressure  

(tekanan 

eksternal) 

LEV 

 

 LEV= Total debt/ Total assets 

 

  FINANCE 
                                                             

                  
  

  FREEC 

 Net cash flow from operating activities – cash devidends 

– capital expenditures 
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personal 

financial need 

 (kebutuhan 

keuangan 

pribadi) 

 OSHIP 

 

 

 The cumulative percentage of ownership in the firm held 

by insiders. Shares owned by management divided by the 

common shares outstandings 

 

 

5% OWN 

 The cumulative percentage of ownership in the firm held 

by management who hold 5%of the outstandings shares or 

more didided by the common shares outstanding 

 financial 

targets  

(target 

keuangan) 

ROA 

 

                                         

            
 

      

  

 

 

Opportunity 

(kesempatan) 

nature of 

industry  RECEIVABLE 

 RECEIVABLE= (Receivable t/Sales t – Inventory t-

1/Sales t-1 

  INVENTORY 

 INVENTORY= (Inventory t/Sales t – Inventory t-1/Sales t-

1) 

  FOPS 

 Precent of sales which are foreign. This is calculated as 

tatal foreign 

ineffective 

monitoring 

 (efektivitas 

pengawas) 

BDOUT 

 

 Percentage of board members who are outside members 

 

 

AUDCOMM 

 Indicator variable with the value of 1 if mention of 

oversight by an internal audit committee, and 0 othewise 

  AUDSIZE 

 The number of board members who are on the audit 

committee 

  IND 

  The number of audit committeemembers who 

independent of the company 

  

EXPERT 

 

 

 

 

 

 EXPERT = Indicator variable with the value of 1 if the 

audit committee does not   

include at least one director who is (or has been) a CPA, 

investment 

banker or venture capitalist, served as CFO or controller, 

or has held a 

senior management position (CEO, President, COO, VP, 

etc.) with 

financial responsibilities; and 0 otherwise. 

 organizational 

structure  

(struktur 

organisasi) 

CEO 

 

 

 CEO = Indicator variable with a value of 1 if the 

chairperson of the  

board holds the managerial positions of CEO or president; 

and 0 

otherwise. 

 

TOTAL 

TURN 

 TOTALTURN = the number of executives that left the 

firm in the two years prior   

to fraud. 

Razionalitation Razionalitation   AUDCHANG = a dummy variable for change in auditor 
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(rasionalisasi) (rasionalisasi) 

 

 

 

AUDCHANG 

 

 

where 1 = change in 

auditor in the 2 years prior to fraud occurrence and 0 = no 

change in auditor. 

 

  

AUDREPORT 

 

AUDREPORT = a dummy variable for an audit where 1 = 

an unqualified opinion and 0 

an unqualified opinion with additional language. 

 

TACC / TATA 

 

 

 

      
            

          
 

Di mana: 

total akrual = perubahan asset lancar – perubahan 

kas – perubahan kewajiban lancar + perubahan 

utang jangka pendek – beban depresiasi & 

amortisasi – pajak tangguhan pada pendapatan – 

equity in earning 

Sumber: Skousen et al (2008) 

 

Penelitian ini menggunakan tujuh proksi untuk variabel independen. 

Selanjutnya, variabel dependen penelitian, yaitu Kecurangan Laporan Keuangan 

yang diproksikan dengan earning management (manajemen laba) karena proksi 

ini terkait erat dengan terjadinya fraud pada laporan keuangan (Rezaee, 2002). 

Earning management merupakan salah satu indikator terjadinya kecurangan 

laporan keuangan di perusahaan. Earning management dapat digunakan sebagai 

indikator telah terjadinya Fraud pada laporan keuangan. Berdasarkan landasan 

teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

3.3.2 Pengembangan Hipotesis 

Dari landasan konseptual dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, dapat 

disusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Stabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

H2: Tekanan Eksternal berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan 

TEKANAN 

Stabilitas Keuangan  (X1) 

Tekanan Eksternal (X2) 

Kepemilikan Manajerial (X3) 

Rasionalisasi (X7) 

KESEMPATAN 

Target Keuangan (X4) 

Efektivitas Pengawas (X6) 

Nature of Industry (X5) 

RASIONALISASI 

Kecurangan 

Laporan Keuangan 

(Y) 
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H4: Target Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan  

H5: Nature of Industry berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

H6: Efektivitas Pengawas berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

H7: Rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dalam penelitian ini jenis hubungannya adalah hubungan sebab akibat 

(kausal) karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Gozhali, 2013).  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu: Kecurangan Laporan 

Keuangan sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu:  stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kepemilikan manajerial, target 

keuangan, nature of industry, efektifitas pengawasan, dan rasionalisasi.  

Husnan (2005) meyatakan bahwa: metode regresi mendasarkan diri pada 

hubungan sebab akibat atas terjadinya variasi dari suatu variabel, dan hubungan 

sebab akibat tersebut nampak dalam fungsi persamaan regresi. 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Pertimbangan 

untuk memilih populasi perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan dalam 

satu jenis industri yaitu manufaktur cenderung memiliki karakteristik akrual yang 

hampir sama. Selain itu, data laporan keuangan perusahaan manufaktur lebih 
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reliable dalam penyajian akun-akun laporan keuangan, seperti aset, cash flow, 

penjualan, dan lain-lain. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara 

lengkap selama periode pengamatan di website perusahaan atau di website 

BEI dan tidak delisting dari BEI selama periode pengamatan (2011-2014) 

3. Perusahaan yang manajemen memiliki saham selama periode 2011-2014. 

4. Perusahaan yang laporan keuangannya dinyatakan dalam Rupiah (Rp) 

5. Perusahaan yang laba selama periode 2011-2014. 

6. Perusahaan yang memiliki komisaris independen selama periode 2011-2014. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah 

variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Variabel dependen identik dengan 

variabel terikat, yang dijelaskan atau dependen variabel. Sedangkan variabel 

independen identik dengan variabel bebas, penjelas atau explanatory variabel. 

Hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel 

dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 
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3.3.1  Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel-

variabel independen. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah earnings 

management (manajemen laba).  

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan 

menunda informasi keuangan. Pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku 

oportunitis seorang manajer untuk mempermainkan angka-angka daam laporan 

keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Perbuatan ini dikategorikan 

sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer perusahaan agar 

stakeholder yang ingin mengetahui kondisi perusahaan tertipu karena memperoleh 

informasi palsu  (Sulistyanto, 2008).  

Faktor-faktor pada fraud triangle digunakan untuk mendeteksi dan 

memprediksi terjadinya fraud. Financial statement fraud sering kali diawali 

dengan salah saji atau manajemen laba dari laporan keuangan kuartal yang 

dianggap tidak material tetapi akhirnya tumbuh menjadi fraud secara besar-

besaran dan menghasilkan laporan keuangan tahunan yang menyesatkan secara 

material (Rezaee, 2002). 

Ketika manajemen mendapat kebebasan untuk memilih dan menggunakan 

metode akuntansi tertentu guna mencatat dan menyusun informasi akuntansi 

dalam laporan keuangan, hal ini dapat memicu terjadinya manajemen laba. Oleh 

sebab itu manajemen laba digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian 

ini. 
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Manajemen laba dapat diukur dengan Nilai DACC (Discretionary Accrual 

dari Modified Jones Model). DACC dengan dengan cara menyelisihkan total 

accruals (TACC) dan nondiscretionary accruals (NDACC). Untuk mengukur 

discretionary accruals, terlebih dahulu menghitung total akrual untuk tiap 

perusahaan i di tahun t dengan metode modifikasi Jones yaitu (Dechow, 1994): 

TAC it = Niit – CFOit  

Dimana, 

TAC it = Total akrual 

Niit = Laba Bersih 

CFOit = Arus kas Operasi 

Nilai total accrual (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai 

berikut:  

      

     
     (

 

     
)     (

     

     
)    (

    

     
)    

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, nilai NDA dapat dihitung 

dengan: 

         (
 

     
)      (

     

     
  
     

     
)    (

    

     
) 

Maka, DA dapat dihitung dengan: 

      
      

     
       

 



 
 

 
 

46 

Keterangan: 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

TACit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

Niit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t 

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

TACit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

Niit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t 

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t  

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: stabilitas 

keuangan dengan proksi rasio perubahan total asset (ACHANGE), tekanan 

eksternal akan dihitung dengan menggukan proksi laverage (LEV), kepemilikan 

manajerial diproksikan dengan rasio kepemilikan saham oleh manajerial (OSHIP), 

target keuangan akan diproksikan dengan Return Of Asset (ROA), nature of 

industry proksi yang akan digunakan yaitu persediaan (INVENTORY), efektivitas 
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pengawasan akan diproksikan dengan inaudit (IND), rasionalisasi menggunakan 

Rasio Total Akrual (TATA) sebagai proksi. 

3.5.1.1 Stabilitas Keuangan 

Stabilitas keuangan adalah keadaan yang menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Contoh faktor risiko: perusahaan 

mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya 

terancam oleh kondisi ekonomi. (Menurut SAS No.99, sumber: Skousen et al., 

2008). Kestabilan perusahaan dapat dilihat dari rasio perubahan total asset 

(ACHANGE), karena ACHANGE mencerminkan keadaan asset yang dimiliki 

perusahaan. Sehingga, semakin besar nilai ACHANGE perusahaan, maka semakin 

stabil kondisi perusahaan tersebut. 

 Stabilitas keuangan akan dihitung dengan menggunakan proksi rasio 

perubahan total asset (ACHANGE) dalam penelitian ini. 

         
                           

            
 

3.5.1.2 Tekanan Eksternal 

Tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan 

atau harapan dari pihak ketiga. Contoh faktor risiko: ketika perusahaan 

menghadapi adanya tren tingkat ekspektasi para analis investasi, tekanan untuk 

memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang signifikan bagi 

perusahaan atau pihak eksternal lainnya. (Menurut SAS No.99, sumber: Skousen 

et al., 2008). Tekanan eksternal dapat dihitung dengan menggunakan proksi 

leverage.  
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Leverage dapat mencerminkan kondisi perusahaan dalam hal 

perbandingan antara utang yang dimiliki perusahaan dan total asset perusahaan. 

Hal ini akan  bermanfaat bagi kreditor untuk memberikan keputusan pada 

perusahaan yang sedang mengajukan utang. Tekanan eksternal akan dihitung 

dengan menggukan proksi laverage (LEV) dalam penelitian ini,. 

     
            

          
 

3.5.1.3 Kepemilikan Manajerial 

Suatu keadaan dimana keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh 

kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Contoh faktor risiko: kepentingan 

keuangan oleh manajemen yang signifikan dalam entitas, manajemen memiliki 

bagian kompensasi yang signifikan yang bergantung pada pencapaian target yang 

agresif untuk harga saham, hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas 

manajemen menjaminkan harta pribadi untuk utang entitas. (Menurut SAS No.99, 

sumber: Skousen et al., 2008). Kepemilikan manajerial akan diproksikan dengan 

rasio kepemilikan saham oleh manajerial (OSHIP) dalam penelitian ini,. 

       
                                    

                   
 

3.5.1.4 Target Keuangan 

Tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan 

yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor risiko: perusahaan 

mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolok ukur para 

analis seperti laba tahun sebelumnya. (Menurut SAS No.99, sumber: Skousen et 
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al., 2008). Target keuangan akan diproksikan dengan Return Of Asset (ROA) 

dalam penelitian ini, karena ROA mencerminkan tujuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

    
                                      

               
 

3.5.1.5 Nature of Industri 

Nature of industry merupakan salah satu  faktor resiko yang berkaitan 

dengan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yang 

didalamnya mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang 

menjadi tempat beoperasinya entitas. Nature of industry dapat diproksikan dengan 

persediaan (inventory). Persediaan merupakan aktiva lancar yang rentan dengan 

pencurian dan kecurangan karena persediaan dalam suatu perusahaan biasanya 

dalam jumlah yang besar serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca 

dan perhitungan laba rugi. Selain itu persediaan merupakan akun liquid yang 

mudah untuk diuangkan (Ardiyani, 2015). 

Penelitian Summers dan Sweeney (1998) dalam Skousen et al (2008) 

memperkirakan catatan piutang tak tertagih dan utang persediaan subyektif 

ditentukan . Mereka menyarankan bahwa manajemen dapat fokus pada seperti 

account ketika terlibat dalam manipulasi laporan keuangan . Secara konsisten, 

Loebbecke et al ( 1989) mengamati bahwa sejumlah penipuan dalam sampel 

mereka melibatkan piutang dan persediaan barang. Skousen et al (2008) 

menyarankan untuk menggunakan beberapa proksi. Proksi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu persediaan (INVENTORY). 
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3.5.1.6 Efektivitas Pengawas  

Keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif 

memantau kinerja perusahaan. Contoh faktor ririko: adanya dominasi manajemen 

oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa control kompensasi, tidak efektifnya 

pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan 

pengendalian internal dan sejenisnya. (Menurut SAS No.99, sumber: Skousen et 

al., 2008). Efektivitas pengawasan akan diproksikan dengan IND dalam penelitian 

ini, dengan rumus sebagai berikut: 

                                                                     

3.5.1.7 Rasionalisasi 

Rasionalisasi sarat dengan penilaian-penilaian subjektif perusahaan. 

Penilaian dan pengambilan keputusan perusahaan yang subjektif tersebut akan 

tercermin dari nilai akrual perusahaan (Skousen et al., 2008). Total akrual akan 

berpengaruh terhadap financial statement fraud karena akrual tersebut sangat  

dipengaruhi oleh pengambilan keputusan manajemen dalam rasionalisasi laporan 

keuangan (Beneish,1997). Oleh karena itu, rationalization akan diproksikan 

dengan rasio Total Akrual (TATA). Rasio total Akrual dapat dihitung dengan 

rumus penghitungan akrual oleh Beneish (1997) yaitu: 
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Di mana: 

total akrual = perubahan asset lancar – perubahan kas – perubahan 

kewajiban lancar + perubahan utang jangka pendek – beban depresiasi & 

amortisasi – pajak tangguhan pada pendapatan – equity in earning 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah metode pengukuran data dengan menggunakan dan 

mempelajari catatan atas dokumentasi dari perusahaan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. Metode dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data 

sekunder dari www.idx.co.id, website perusahaan dan Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 2011-2014. Selain itu, teori dan data pendukung lainnya 

yang diperleh dan dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, literature, buku, internet, 

dan dokumen-dkumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode non-random. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan keseluruhan 

populasi penelitian yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian yang sudah 

ditentukan. 

3.7 Metode Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan hasil yang pasti dalam mengolah data sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan penjelasan dari metode regresi 

linier berganda: 

http://www.idx.co.id/
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3.5.1  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokkan, 

peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif (Ghozali, 

2013). Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen berupa financial statement 

fraud, serta variabel independen berupa komponen dari fraud triangle yakni, 

pressure, opportunity, dan rationalization. Data statistik dapat disajikan dengan 

menggunakan tabel statistic descriptive yang memaparkan nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (standard deviation). 

Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-

rata dari sampel. Maksimum dan minimum digunakan untuk melihat nilai 

minimum dan maksimum dari sampel. Semuanya diperlukan untuk melihat 

gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi 

syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

3.5.2  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian 

asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada/tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas 

uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 
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3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Penelitian ini menggunakan kedua uji tersebut untuk menguji 

kenormalan data. 

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidaka terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 

2011). Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya multikolinearitas ini adalah 

dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF 

=1/Tolerance). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, berarti tidak terjadi 

multikolinieritas. 
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2. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, berarti terjadi multikolinieritas. 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Penelitian ini akan mendeteksi autokorelasi dengan Run Test. 

Run test sebaga bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan 

untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar 

residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 

random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 

random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2013). 

H0 : residual (res_1) random (acak) 

HA : residual (res_1) tidak random 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan 
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dengan melihat grafik plot dan uji statistik. Penelitian ini melakukan kedua uji 

tersebut untuk melihat apakah data penelitian terjadi heteroskedastisitas atau 

tidak. 

3.5.3  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis data yang valid 

dan mendukung hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini. Uji hipotesis 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan laporan keuangan yang dijadikan objek penelitian. 

2. Menghitung proksi dari masing–masing variabel sesuai dengan cara ukur yang 

telah dijelaskan. 

3. Melakukan uji regresi linear berganda terhadap model dengan tahapan-tahapan 

yang telah dijelaskan di atas. 

Hubungan antara discretionary accruals (DACC) dan proksi dari variabel 

independen diuji menggunakan model sesuai dengan penelitian Skousen et al 

(2008), dengan model regresi: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β3X4 + β3X5 + β3X6 + β3X7 + e  

Keterangan : 

Y : Kecuangan Laporan Keuangan  

X1 : ACHANGE (rasio perubahan total asset) 

X2 : LEV (leverage) 

X3 : OSHIP (rasio kepemilikan saham oleh manajerial) 

X4 : ROA (Return of Asset) 

X5 : INVENTORY (persediaan) 
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X6 :IND (efektifitas pengawas) 

X7 :TATA (rasio total akrual) 

α : Konstanta.  

β : Koefisien Regresi.  

e : Error 

3.5.3.4 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² adalah 

antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variable-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R² 

yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen 

(Ghozali, 2013).  

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (Ghozali, 2013). Untuk 

menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Apabila nilai F < 0,05 maka H0 ditolak.  

Artinya semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen.  

2. Apabila nilai F > 0,05 maka H0 tidak ditolak.  
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Artinya  semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak  

mempengaruhi variabel dependen.  

3.5.3.3 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 

penjelas/independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen dan 

digunakan untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh masing-masing variable 

independen, secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat  

signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013). Langkah yang digunakan dalam menguji 

hipotesis ini adalah dengan menentukan level of significance-nya. Level of 

significance yang digunakan adalah sebesar 5% atau (a) = 0,05. Apabila sign t > 

0,05  maka Ha ditolak namun jika sign t < 0,05 maka Ha diterima dan berarti 

terdapat  pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen  (Ghozali, 2013). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 

tahun 2011 sampai dengan 2014. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria  pengambilan 

sampel pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kriteria Pengambilan Sample 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2014 

141 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunannya secara lengkap di website perusahaan atau di 

website BEI dan delisting selama tahun 2011-2014 

 

 

(16) 
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Perusahaan yang manajemen tidak memiliki saham (61) 

Perusahaan yang laporan keuangannya tidak dinyatakan 

dalam Rupiah (Rp) 

 

(9) 

Perusahaan yang tidak laba (7) 

Perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen (26) 

Jumlah sample penelitian 22 

Sumber: Data sekunder diolah, 2015 

Adapun nama perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Daftar Nama Perusahaan 

NO NAMA PERUSAHAAN KODE 

1 BETON JAYA MANUNGGAL Tbk BTON 

2 LION METAL WORKS TbK LION 

3 LIONMESH PRIMA Tbk LMSH 

4 PELANGI INDAH CANINDO Tbk PICO 

5 INDO ACITAMA TbK SRSN 

6 ALKINDO NARATAMA Tbk ALDO 

7 ASTRA INTERNATIONAL Tbk ASII 

8 ASTRA AUOTA PART Tbk AUTO 

9 GAJAH TUNGGAL Tbk GJTL 

10 INDOSPRING Tbk INDS 

11 NIPPERS Tbk NIPS 

12 PRIMA ALLY STEEL UNIVERSAL Tbk PRAS 

13 SELAMAT SEMPURNA Tbk SMSM 

14 INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk INDF 

15 SEKAR LAUT Tbk SKLT 

16 

ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING 

COMPANY Tbk ULTJ 
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17 KIMIA FARMA Tbk KAEF 

18 PYRIDAM FARMA Tbk PYFA 

19 TEMPO SCAN PASIFIC Tbk TSPC 

20 MARTINA BERTO Tbk MBTO 

21 MANDOM INDONESIA Tbk TCID 

22 KEDAUNG INDAG CAN Tbk KICI 

Sumber: Data sekunder diolah, 2015 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, variansi, maksimum, minimum dari 

masing-masing variabel (Ghozali 2013). Mean digunakan untuk mengetahui besar 

rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum 

digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dari data yang bersangkutan. Nilai 

minimum digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari data yang bersangkutan. 

Variabel yang digunakan meliputi variabel independen yaitu stabilitas keuangan 

yang diproksikan dengan ACHANGE (rasio perubahan total asset), tekanan 

eksternal yang diproksikan dengan LEV (leverage), kepemilikan manajerial yang 

diproksikan dengan OSHIP (rasio kepemilikan saham oleh manajerial), target 

keuangan yang diproksikan dengan ROA (Return of Asset), nature of industry 

yang diproksikan dengan INVENTORY (persediaan), efektivitas pengawas yang 

diproksikan dengan dengan IND (efektivitas pengawas) dan rasionalisasi yang 

diproksikan dengan TATA (rasio total akrual), dengan variabel dependen yaitu 

kecurangan laporan keuangan yang diwakili oleh variabel manajemen laba dan 
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diproksikan dengan DACC (Discretionary Accruals) dapat dilihat dalam tabel 4.3 

berikut ini. 

 

Tabel 4.3 

Hasil Statistic Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic 

X1 

(ACHANGE) 

88 -.421 .792 .10085 .019228 .180374 

X2 (LEV) 88 .098 1.467 .40750 .022406 .210188 

X3 (OSHIP) 88 .000 1.000 .07640 .016426 .154089 

X4 (ROA) 88 -.181 .233 .01108 .005449 .051112 

X5 

(INVENTORY

) 

88 -.163 .155 .00094 .005142 .048238 

X6 (IND) 88 1.000 6.000 1.70455 .123260 1.156283 

X7 (TATA) 88 -.714 .347 -.15654 .022152 .207808 

DACC 88 -.125 .353 .00099 .008208 .076995 

Valid N 

(listwise) 

88      

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Hasil uji statistik deskriptif yang disajikkan pada tabel 4.3. menunjukkan 

jumlah data sebesar 88,  nilai minimum ACHANGE tahun 2011 sampai dengan  
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tahun 2014 adalah -0,421  sedangkan nilai maksimum  sebesar 0,792 dan rata-rata 

0,10085 dengan standar deviasi  0,180374.. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari nilai rata-rata menunjukan bahwa terdapat variasi data pada variabel 

ACHANGE. 

Nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada variabel 

yang lain juga terlihat dalam tabel di atas. Pada variabel LEV jumlah data 

sebanyak 88, nilai minimum sebesar 0,098, nilai maksimum sebesar 1,467, nilai 

median sebesar 0,40750 dan standar deviasi sebesar 0,210188 hal ini menunjukan 

bahwa simpangan data yang relative kecil karena standar deviasi lebih kecil dari 

nilai mean. Dengan tidak besarnya simpangan data maka menunjukan bahwa data 

variabel LEV dikatakan cukup baik karena sample berada di daerah rata-rata 

perhitungannya. 

Hasil uji statistik deskriptif yang disajikkan pada tabel 4.3. menunjukkan 

jumlah data sebesar 88,  nilai minimum OSHIP  tahun 2011 sampai dengan  tahun 

2014 adalah 0,000  sedangkan nilai maksimum  sebesar 1,000 dan rata-rata 

0,07640 dengan standar deviasi  0,154089. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari nilai rata-rata menunjukan bahwa terdapat variasi data pada variabel OSHIP. 

Hasil uji statistik deskriptif yang disajikkan pada tabel 4.3. menunjukkan 

jumlah data sebesar 88,  nilai minimum ROA  tahun 2011 sampai dengan  tahun 

2014 adalah -0,181 sedangkan nilai maksimum  sebesar 0,233 dan rata-rata 

0,01108  dengan standar deviasi  0,051112. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari nilai rata-rata menunjukan bahwa terdapat variasi data pada variabel ROA. 
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Hasil uji statistik deskriptif yang disajikkan pada tabel 4.3. menunjukkan 

jumlah data sebesar 88,  nilai minimum INVENTORY  tahun 2011 sampai 

dengan  tahun 2014 adalah -0,163 sedangkan nilai maksimum  sebesar 0,155  dan 

rata-rata 0,00094  dengan standar deviasi  0,048238. Nilai standar deviasi yang 

lebih besar dari nilai rata-rata menunjukan bahwa terdapat variasi data pada 

variabel INVENTORY. 

Pada variabel LEV jumlah data sebanyak 88, nilai minimum sebesar 

1,000, nilai maksimum sebesar 6,000, nilai median sebesar 1,70455 dan standar 

deviasi sebesar 1,156289 hal ini menunjukan bahwa simpangan data yang relative 

kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean. Dengan tidak besarnya 

simpangan data maka menunjukan bahwa data variabel LEV dikatakan cukup 

baik karena sample berada di daerah rata-rata perhitungannya. 

Hasil uji statistik deskriptif yang disajikkan pada tabel 4.3. menunjukkan 

jumlah data sebesar 88,  nilai minimum TATA  tahun 2011 sampai dengan  tahun 

2014 adalah -0,714 sedangkan nilai maksimum  sebesar 0,347  dan rata-rata 

sebesar -0,15654  dengan standar deviasi  0,207808. Nilai standar deviasi yang 

lebih besar dari nilai rata-rata menunjukan bahwa terdapat variasi data pada 

variabel TATA. 

Hasil uji statistik deskriptif yang disajikkan pada tabel 4.3. menunjukkan 

jumlah data sebesar 88,  nilai minimum DACC  tahun 2011 sampai dengan  tahun 

2014 adalah -0,125 sedangkan nilai maksimum  sebesar 0,353  dan rata-rata 

sebesar 0,00099  dengan standar deviasi  0,076995. Nilai standar deviasi yang 
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lebih besar dari nilai rata-rata menunjukan bahwa terdapat variasi data pada 

variabel DACC. 

4.1.3  Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak terdapat dua cara yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik.  

1. Analisis Grafik  

Uji normalitas dengan analisis grafik dilakukan dengan metode grafik  

histogram dan Probability Plot (P-Plot). Berikut ini adalah gambar hasil uji 

normalitas dengan analisis grafik. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas: Garfik Histogram 
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Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Seknder diolah, 2016 
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Dengan melihat tampilan pada grafik histogram dalam Gambar 4.1  

memberikan pola distribusi yang mendekati normal, sedangkan pada Gambar 4.2, 

grafik normal probability plot menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis  

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi 

normalitas.  

2. Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati 

secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (Ghozali, 

2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan uji statistik dengan uji 

statistik nonparametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji statistik dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai 0,059 dengan signifikansi 0,918. 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena 

tingkat signifikansinya melebihi 0,05. Hasil pengujian normalitas data dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 4.5 pada halaman berikutnya. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas: Nilai Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.06384158 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .059 

Positive .059 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .555 

Asymp. Sig. (2-tailed) .918 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016 

 

4.1.3.2 Uji Multikolonieritas 

Multikolinieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi disimpulkan tidak ada 

masalah multikolinearitas apabila memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 
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dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2013).  

Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi klasik multikolinearitas. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 (ACHANGE) .884 1.131 

X2 (LEV) .956 1.046 

X3 (OSHIP) .897 1.115 

X4 (ROA) .865 1.155 

X5 (INVENTORY) .971 1.030 

X6 (IND) .928 1.078 

X7 (TATA) .885 1.130 

a. Dependent Variable: DACC 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang 

sama yaitu semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah terbebas 

dari masalah multikolinearitas.  

4.1.3.2 Uji Autokorelasi 

 Pada penelitian ini, uji autokorelasi diuji dengan Run Test. Pengujian ini 

dilakukan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. 

Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa 

residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

  
Run Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

Test Value
a
 .00182 

Cases < Test Value 44 

Cases >= Test Value 44 

Total Cases 88 

Number of Runs 45 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 
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Dari Tabel 4.7 di atas menunjukkan  hasil output SPSS menunjukkan 

bahwa Nilai test adalah 0,00182 dengan probabilitas 1,000 yang berada di atas 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.  

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat 

menggunakan grafik scatterplot (Ghozali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan grafik scatterplot ditunjukkan pada Gambar 4.3 berikut ini.  

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 

 
Sumber: Data sekunder diolah,  2016 

Gambar uji scatterplot di atas menunjukkan bahwa data sampel tersebar 

secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik di atas 
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maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sehingga 

model regresi layak dipakai untuk dilanjutkan ke pengujian  hipotesis.   

4.1.4  Uji Hipotesis 

4.1.4.1 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien 

determinasi (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011:97). Model regresi berganda penggunaan nilai Adjusted R² lebih baik 

dibandingkan dengan hanya melihat pada nilai koefisien determinasi (R²) untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hal ini disebabkan penggunaan koefisien determinasi (R²) memiliki 

kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2013). Berikut ini adalah tabel hasil uji 

koefisien determinasi. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Sumary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .559
a
 .312 .252 .066576 

a. Predictors: (Constant), X7 (TATA), X5 (INVENTORY), X2 (LEV), 

X6 (IND), X4 (ROA), X3 (OSHIP), X1 (ACHANGE) 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

 

Dari Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,252 berarti 

bahwa hanya sebesar 25,2% variasi variabel dependen yaitu kecurangan pelaporan 

keuangan dengan proksi discretionary accruals yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen stabilitas keuangan (ACHANGE), tekanan eksternal (LEV), 

kepemilikan manajerial  (OSHIP), target keuangan (ROA), nature of industry 

(INENTORY), efektivitas pengawas (IND), dan rasionalisasi (TATA) dalam 

penelitian ini, sedangkan sisanya 74,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di 

luar model penelitian.   

4.1.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen/bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Uji 
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statistik F dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (sig) 

pada uji ANOVA. Berikut ini adalah hasil uji statistik F.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .161 7 .023 5.194 .000
b
 

Residual .355 80 .004   

Total .516 87    

 

a. Dependent Variable: DA 

b. Predictors: (Constant), X7 (TATA), X5 (INVENTORY), X2 (LEV), X6 

(IND), X4 (ROA), X3 (OSHIP), X1 (ACHANGE) 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

 

Dari Tabel 4.9 menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,194 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menandakan bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi kecurangan pelaporan keuangan karena nilai  

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig < 5%).  Maka dapat disimpulkan Ha diterima 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara stabilitas keuangan, 

tekanan eksternal, personal financial need, target keuangan, pengendalian internal  

dan ukuran perusahaan dan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk 

mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan.   
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4.1.4.3 Uji Parameter Individual (Uji Statistic t) 

 Dari hasil pengujian terhadap asumsi klasik, diperoleh model tersebut 

telah memenuhi asumsi normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model 

persamaan regresi secara parsial terhadap masing-masing variabel bebas. Uji 

statistic t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen 

secara individual (parsial). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

stabilitas keuangan dengan proksi ACHANGE, tekanan eksternal dengan proksi 

LEV, kepemilikan manajerial dengan proksi  OSHIP, target keuangan dengan 

proksi ROA, nature of industry dengan proksi INENTORY, efektivitas pengawas 

dengan proksi IND, dan rasionalisasi dengan proksi TATA, dalam menerangkan 

variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan yang diwakili oleh variabel 

manajemen laba dan diproksikan dengan DACC. Signifikansi model regresi pada 

penelitian ini diuji dengan melihat nilai sig yang terdapat pada tabel 4.10. Berikut 

adalah hasil uji statistik t. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik t 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.009 .022  -.405 .686 

X1 

(ACHANGE) 

.105 .042 .247 2.502 .014 

X2 (LEV) .032 .035 .088 .925 .358 

X3 (OSHIP) -.009 .049 -.018 -.185 .854 

X4 (ROA) .203 .150 .135 1.353 .180 

X5 

(INVENTORY) 

.240 .150 .150 1.597 .114 

X6 (IND) .003 .006 .044 .453 .652 

X7 (TATA) .130 .037 .351 3.557 .001 

a. Dependent Variable: DACC 

Sumber: Data Sekunder, 2016 

 

Berdasarkan hasil uji statistic t pada tabel 4.10 di atas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

DA = -0,009 + 0,105ACHANGE + 0,032LEV – 0,009OSHIP + 0,203ROA + 

0,240INVENTORY + 0,003ND + 0,130TATA + e 
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 Dari persamaan regresi di atas, diketahui bahwa konstanta sebesar -0,009 

menyatakan bahwa apabila variabel independen yang terdiri dari stabilitas 

keuangan (ACHANGE), tekanan eksternal (LEV), kepemilikan manajerial  

(OSHIP), target keuangan (ROA), nature of industry (INENTORY), efektivitas 

pengawas (IND), dan rasionalisasi (TATA), dalam menerangkan variabel 

dependen yaitu kecurangan laporan keuangan (DACC) sebesar -0,009. Variabel 

stabilitas keuangan (ACHANGE), tekanan eksternal (LEV), target keuangan 

(ROA), nature of industry (INENTORY), efektivitas pengawas (IND), dan 

rasionalisasi (TATA) memiliki koefisien regresi dengan arah positif, sedangkan 

kepeilikan manajerial (OSHIP) dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan dengan tingkat stabilitas keuangan (ACHANGE), tekanan eksternal 

(LEV), target keuangan (ROA), nature of industry (INENTORY), efektivitas 

pengawas (IND), dan rasionalisasi (TATA) yang tinggi menyebabkan kecurangan 

pelaporan keuangan (DACC) perusahaan tinggi. Sedangkan kepemilikan 

manajerial (OSHIP) perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan kecurangan 

pelaporan keuangan (DACC) perusahaan rendah.  

Hasil pengujian signifikansi variabel independen secara parsial 

selengkapnya pada Tabel 4.11 yang menunjukkan kesesuaian antara hipotesis 

dalam penelitian ini dengan keterangan yang ada dalam tabel tersebut. 

Tabel 4.11 Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis Keterangan 

H1 Stabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

Diterima 

H2 Tekanan Eksternal tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Ditolak 
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H3 Kepemilikan Manajerial tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Ditolak 

H4 Target Keuangan tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Ditolak 

H5 Nature of Industry tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Ditolak 

H6 Efektivitas pengawas tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Ditolak 

H7 Rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

Diterima 

 

Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua hubungan antar 

variabel yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

signifikan, ada juga hubungan antar variabel yang tidak mempunyai pengaruh 

signifikan.  

Dari data tabel di atas hubungan antar variabel yang mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan ada 2 hipotesis yaitu, stabilitas keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, rasionalisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan variabel yang tidak 

mempunyai pengaruh signifikan ada 5 yaitu, tekanan Eksternal tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, kepemilikan manajerial tidak  

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, target keuangan 

tidak  berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, nature of 

industry tidak  berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, 

dan efektivitas pengawas tidak  berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Stabilitas Keuangan Terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah stabilitas keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan 

pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel stabilitas keuangan yang 

diproksikan dengan ACHANGE dalam mendeteksi kecurangan pelaporan 

keuangan  memperlihatkan koefisien regresi sebesar 0,105 dengan signifikansi 

sebesar 0,014. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukan bahwa 

stabilitas keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. Sehingga penggunaan stabilitas keuangan yang diproksikan dengan 

ACHANGE untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan efektif karena 

hipotesis diterima.  

ACHANGE merupakan rasio perubahan total asset perusahaan, rasio ini 

menujukan seberapa besar total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besarnya 

nilai rasio perubahan total asset maka kekayaan perusahaan tersebut dikatakan 

besar, dan ketika perusahaan memiliki kekayaan yang besar maka hal ini 

menggambarkan kestabilan perusahaan yang baik. Sehingga jika stabilitas 

keuangan perusahaan kurang baik, perusahaan akan berusaha menutupi keadaan 

itu dengan melakukan berbagai cara demi menampilkan stabilitas keuangan 

perusahaan yang baik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi oleh 

manajemen untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan.  
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Skousen et al. (2008), yaitu ketika stabilitas keuangan atau profitabilitas 

perusahaan baik maka perusahaan tidak akan melakukan manipulasi laba.  

4.2.2 Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap variabel tekanan eksternal yang diproksikan 

dengan leverage (LEV) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor risiko 

tekanan eksternal terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Skousen et al. (2008) dan gagal 

membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Lou, Wang (2009). Hal ini 

didasarkan pada hasil pengujian statistik yang menunjukkan angka tidak sigifikan, 

di mana nilai signifikansi sebesar 0,358 atau lebih besar dari 0,05. 

Leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perusahaan 

dalam hal perbandingan hutang perusahaan dengan asset yang dimiliki. Apabila 

nilai leverage tinggi, hal ini dapat mencerminkan jika perusahaan tersebut 

dikhawatirkan tidak bisa melunasi utangnya karena nilai hutang yang lebih tinggi 

dari asset yang dimiliki. Informasi ini sangat berguna bagi pihak kreditor yang 

akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

Kecenderungan perusahaan melakukan fraud dengan karakteristik 

leverage yang rendah lebih mungkin disebabkan karena kreditor saat ini tidak 

mempertimbangkan lagi besaran leverage yang dihasilkan, melainkan ada 

pertimbangan lain seperti adanya tingkat kepercayaan atau hubungan yang baik 

antara perusahaan dengan kreditor. Di samping itu, banyak perusahaan lebih 
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memilih menerbitkan saham kembali untuk memperoleh tambahan modal usaha 

dari investor tanpa harus melakukan perjanjian hutang baru yang menyebabkan 

beban hutang perusahaan semakin besar dan financial laverage perusahaan 

semakin rendah. 

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap variabel kepemilikan manajerial yang 

diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor kepemilikan manajerial 

terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan, sehingga H3 ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian Skousen et al (2008). Hal 

ini didasarkan pada hasil pengujian statistik yang menunjukkan angka signifikan 

sebesar 0,854 atau lebih besar dari 0,05. 

OSHIP merupakan rasio kepemilikan saham yang dimiliki manajer. Nilai 

dari rasio ini dapat mencerminkan seberapa besar saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan tersebut. Apabila nilai rasio ini semakin tinggi, maka 

kepemilikan saham oleh pihak manajer di dalam perusahaan tersebut akan 

semakin banyak sehingga tindak terjadinya fraud akan berkurang. 

Penelitian ini tidak mampu membuktikan hubungan teori di atas karena  

kondisi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa besar kepemilikan 

saham pihak manajerial dalam perusahaan itu saja. Melainkan ada faktor lain yang 

dipengaruhi oleh karyawan maupun pihak luar yang memiliki saham di 

perusahaan.  Hasil ini sesuai dengan penelitian Kusumawardhani (2013) bahwa 
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personal financial need tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan.  

4.2.4 Pengaruh Target Keuangan Terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap variabel target keuangan dengan proksi return on 

asset (ROA) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor target keuangan 

terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil nilai signifiknsi 0,180 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga H4 

ditolak. 

Return of asset merupakan perbandingan laba perusahaan dengan 

kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. ROA merupakan target keuangan 

perusahaan dengan memperkirakan berapa besaran laba yang akan diterima 

dengan aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Akan tetapi dala penelitian ini, ROA bukanlah sebagai faktor resiko 

tekanan dalam mengidentifikasi kemungkinan tindak kecurangan pelaporan 

keuangan. Hal ini karena ROA digunakan untuk tujuan jangka pendek dalam 

perusahaan padahal ada faktor lain dalam target keuangan. Ini merupakan tugas 

manajer yang harus memikirkan program jangka panjang agar dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini  

konsisten dengan hasil penelitian Skousen et al. (2008) yang menyatakan bahwa 

ROA tidak bisa digunakan sebagai faktor resiko dalam mendeteksi kecurangan.  
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4.2.5 Pengaruh Nature of Industry Terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap variabel nature of industry dengan proksi 

INVENTORY menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh faktor tersebut 

terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,114 yang berarti lebih besar dari 0,05 

sehingga H5 ditolak. 

INVENTORY atau persediaan menggambarkan keadaan perusahaan 

berkaitan dengan rasio perubahan persediaan dalam penjualan. Akun persediaan 

memerlukan penilaian subjektif dalam memperkirakan absolete inventory. Mereka 

menyarankan bahwa karena adanya penilaian subjektif dalam menentukan nilai 

dari akun tersebur, manajemen dapat menggunakan sebagai alat untuk 

memanipulasi laporan keuangan (opportunity). Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan fraud triangle theory. Hal ini disebabkan pada pilar peluang terdapat 

variabel dan proksi lain yang memungkinkan variabel dan proksi tersebut mampu 

mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Skousen et al (2008) bahwa 

variabel kondisi industry dengan dengan proksi persediaan tidak mampu 

mendeteksi kemungkinan tindak kecurangan laporan keuangan. Hal ini diperkuat 

juga dengan hasil penelitian Sukirman (2013) yang menyatakan bahwa hasil ini 

bertentangan dengan beberapa teori yang ada bahwa nominal yang tercantum 

dalam akun di dalam laporan keuangan mayoritas berdasarkan estimasi dan 

subjective judgment. Summers and Sweeney (1998) dalam Sukirman (2013) 
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mencatat bahwa uncollectible accounts dan obsolete inventory ditetapkan secara 

subyektif. Mereka menyarankan bahwa manajemen harus fokus pada beberapa 

akun yang berpotensi besar untuk dilakukan manipulasi.  

Konsisten dengan Loebbecke et al (1989) dalam Sukirman (2013), yang 

melakukan observasi terhadap sejumlah sample fraud dalam sample mereka yang 

terdiri dari accounts recieveble dan inventory. SAS No. 99 dan Albercht (2002) 

dalam Sukirman (2013) mengindikasikan bahwa perusahaa memiliki significant 

operations located dalam perbedaan international jurisdictions maka kesempatan 

terjadinya fraud akan meningkat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh nature of industry terhadap fraud.  

4.2.6 Pengaruh Efektivitas Pengawas Terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Hasil penelitian terhadap variabel efektivitas pengawas yang diproksikan 

dengan proporsi komisaris independen (IND) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh faktor risiko efektivitas pengawas terhadap kemungkinan kecurangan 

laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Martantya (2013) akan 

tetapi tidak berhasil mendukung penelitian Skousen et al (2008). Hasil ini 

didasarkan pada hasil pengujian statistik, di mana nilai signifikansi sebesar 0,652 

atau lebih besar dari 0,05.  

Variabel efektivitas pengawas mewakili konsep opportunity (kesempatan) 

yang diukur dengan IND. Pengukuran ini merupakan presentase anggota komite 

audit yang independen di perusahaan. Teori fraud triangle menjelaskan bahwa 
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salah satu latar belakang seseorang melakukan fraud karena adanya faktor 

opportunity.  

Hasil dari penelitian ini tidak dapat membuktikan teori tersebut, karena 

hipotesis terkait variabel efektivitas pengawas ditolak. Hal ini bisa saja terjadi 

karena pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi saja. Tidak dimaksudkan untuk 

menegakkan Good Corporate Governance (GCG) dalam mekanisme upaya 

pencegahan salah saji pelaporan keuangan. Dapat disimplkan bahwa keberadaan 

komisaris independen sebagai kontroler belum berjalan optimal. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris 

independen dimngkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara 

pemegang saham mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peran 

penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat, bahkan turun (Boediono, 2005). 

4.2.7 Pengaruh Raionalisasi Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan 

Hasil penelitian terhadap variabel rasionalisasi yang diproksikan dengan 

proporsi rasio total akrual (TATA) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan faktor rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan di mana 

nilai signifikansi sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. 

Rasio total akrual merupakan rasio akrual perusahaan yang dibandingkan 

dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Total akrual tersebut sangat 

dipengaruhi oleh pengembilan keputusan manajemen dalam rasionalisasi laporan 

keuangan.  
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Teori fraud menjelaskan bahwa faktor rationalization (rasionalisasi) 

melatarbelakangi seseorang melakukan kecurangan. Rasionalisasi membuat 

seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya 

melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi 

(karena ada faktor lain) dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu 

sebenarnya salah.  

Secara umum, akrual merupakan produk akuntansi, yang dapat dianggap 

memiliki jumlah yang “relatif tetap” dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan 

aturan akuntansi terkait juga tidak mengalami perubahan. Prubahan akrual yang 

terjadi merupakan akrual yang timbul akibat kebijakan (discretion) manajemen 

yang berlebihan dan bila pada saat yang sama manajemen juga memiliki motif 

untuk memanipulasi laba maka perubahan yang terjadi dianggap sebagai bentuk 

manipulasi laba yang dilakukan manajemen. Hasil dalam penelitian variabel ini 

berhasil membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan.  

Dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tidak 

semua variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen, melainkan ada juga variabel yang berpengaruh secara negatif 

dan tidak signifikan.  

 Stabiliras keuangan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan. Tekanan eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

laporan Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Target keuangan tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap kecurangan laporan keuangan. Nature of industry tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Efektifitas pengawas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Dengan demikian hasil penelitian ini memiliki pro dan kontra terhadap 

penelitian-penelitian yang terdahulu dengan topik yang sama. Hal ini bisa terjadi 

karena faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini berbeda atau tidak sama dengan 

penelitian terdahulu. Mungkin data yang dihasilkan dalam penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu, dan bisa juga hal-hal lain yang berpengaruh terhadap 

proses penelitian ini yang menyebabkan hasil penelitian ini memiliki persamaan 

atau perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.  

Untuk itu peneliti menghimbau agar penelitian dengan topik ini bisa 

diteliti dan dikembangkan lagi oleh peneliti lain sehingga memperkecil tingkat 

kesalahan pada hasil penelitian dan memperbaiki hasil penelitian menjadi lebih 

baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1) Secara simultan atau bersama-sama variabel independen  yang terdiri dari 

stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kepemilikan manajerial, target 

keuangan, nature of industry, efektivitas pengawas dan rasionalisasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan yang diproksikan dengan manajemen laba di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian. 

2) Stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

3) Tekanan  eksternal tidak  berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan.  

4) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

5) Target keuangan yang diproksikan dengan ROA tidak  berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

6) Nature of industry tidak  berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

7) Efektivitas pengawas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

8) Rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu mendeteksi kecurangan 

pelaporan keuangan dengan analisis fraud triangle masing-masing variabel masih 

menggunakan proksi, dan belum mampu mendeteksi secara langsung dan sampel 

penelitian ini hanya terbatas pada satu sektor perusahaan manufaktur di Indonesia 

saja. 

5.3 Saran 

Berdasarkan pembahasan di muka, maka saran yang dianjurkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Karena keterbatasan peneliti yang tidak bisa membuktikan faktor 

kesempatan, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan pengukuran lain dalam construct opportunity (kesempatan) 

dengan variabel dan proksi yang berbeda seperti: variabel nature of 

industry dengan proksi RECEIVABLE, FOPS; variabel ineffective 

monitoring dengan proksi BDOUT, AUDCOMM, AUDCSIZE, EXPERT; 

maupun variabel lainnya seperti variabel organizational structure.  

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sample dengan jenis 

perusahaan yang berbeda seperti industri keuangan, industri transportasi, 

industri telekomunikasi, dan sebagainya dengan harapan dapat 

memperoleh hasil yang berbeda sehingga dapat diperbandingkan. 



 
 

 
 

89 

3. Rekomendasi bagi calon investor yang menginginkan untuk berinvestasi 

pada perusahaan yang tidak memanipulasi laporan keuangannya adalah 

dengan cara melihat kestabilan kondisi keuangan perusahaan dengan cara 

menghitung perubahan total asetnya. Karena stabilitas yang diproksikan 

dengan ACHANGE (rasio perubahan total asset) memilki pengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, ini berarti apabila 

keuangan perusahaan kurang stabil maka perusahaan akan berusaha 

menutupi kondisi tersebut dengan memanipulasi laba.  
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LAMPIRAN 1 

 

Tabel Kerja Variabel X (Data Tahun 2011) 

NO KODE 
VARIABLE PENELITIAN 

X1 
(ACHANGE) 

X2 
(LEV) 

X3 
(OSHIP) 

X4 
(ROA) 

X5 
(INVENTORY) 

X6 
(IND) 

X7 
(TATA) 

1 BTON 0,244 0,224 0,096 0,111 0,004 1,000 0,259 

2 LION 0,169 0,174 0,002 0,046 -0,004 1,000 0,028 

3 LMSH 0,202 0,416 0,256 0,049 -0,024 1,000 -0,004 

4 PICO -0,015 0,666 0,001 0,000 -0,028 1,000 -0,327 

5 SRSN -0,008 0,302 0,000 0,054 -0,163 3,000 -0,106 

6 ALDO 0,182 0,503 0,143 0,020 0,025 1,000 -0,097 

7 ASII 0,265 0,506 0,000 0,154 -0,010 6,000 -0,077 

8 AUTO -0,247 0,401 0,001 0,020 0,017 4,000 0,003 

9 GJTL 0,102 0,365 0,001 -0,023 0,030 2,000 -0,234 

10 INDS 0,309 1,467 0,004 0,050 0,037 1,000 0,212 

11 NIPS 0,244 0,628 0,124 0,016 0,050 1,000 -0,235 

12 PRAS -0,103 0,817 0,063 0,008 -0,010 1,000 -0,106 

13 SMSM 0,061 0,410 0,060 0,066 -0,017 1,000 -0,551 

14 INDF 0,118 0,410 0,001 0,017 -0,003 3,000 -0,096 

15 SKLT 0,069 0,426 0,001 0,009 -0,021 1,000 -0,160 

16 ULTJ 0,079 0,356 0,180 -0,021 -0,015 1,000 -0,418 

17 KAEF 0,076 0,302 0,000 0,030 0,010 2,000 -0,020 

18 PYFA 0,148 0,302 0,231 0,012 0,044 1,000 -0,237 

19 TSPC 0,155 0,283 0,878 0,026 0,010 2,000 -0,038 

20 MBTO 0,489 0,261 0,001 0,011 -0,032 1,000 0,049 

21 TCID 0,074 0,098 0,001 0,015 0,042 2,000 -0,224 

22 KICI 0,017 0,264 0,046 -0,043 0,003 1,000 -0,524 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

95 

LAMPIRAN 2 

 

Tabel Kerja Variabel X (Data Tahun 2012) 

NO KODE 
VARIABLE PENELITIAN 

X1 
(ACHANGE) 

X2 
(LEV) 

X3 
(OSHIP) 

X4 
(ROA) 

X5 
(INVENTORY) 

X6 
(IND) 

X7 
(TATA) 

1 BTON 0,182 0,220 0,096 0,054 -0,006 1,000 -0,309 

2 LION 0,156 0,142 0,002 0,084 -0,086 1,000 0,149 

3 LMSH 0,237 0,241 0,256 0,233 -0,009 1,000 0,347 

4 PICO 0,055 0,665 0,001 -0,003 0,044 1,000 -0,375 

5 SRSN 0,102 0,331 0,121 -0,020 0,155 3,000 -0,661 

6 ALDO 0,239 0,503 0,143 0,033 0,023 1,000 -0,093 

7 ASII 0,158 0,507 0,000 0,012 0,008 6,000 -0,038 

8 AUTO 0,371 0,382 0,001 -0,015 0,010 4,000 -0,047 

9 GJTL 0,102 0,574 0,001 0,047 -0,023 2,000 -0,310 

10 INDS 0,792 0,317 0,004 0,012 0,012 1,000 0,239 

11 NIPS 0,149 0,615 0,169 0,009 -0,035 1,000 -0,226 

12 PRAS 0,274 0,515 0,059 0,006 0,058 1,000 0,020 

13 SMSM 0,269 0,415 0,060 0,058 0,008 1,000 -0,468 

14 INDF 0,098 0,425 0,000 -0,001 0,011 3,000 -0,142 

15 SKLT 0,142 0,482 0,001 0,015 -0,136 1,000 -0,225 

16 ULTJ 0,100 0,307 0,180 0,124 -0,056 1,000 -0,046 

17 KAEF 0,136 0,306 0,000 0,022 0,011 2,000 -0,105 

18 PYFA 0,131 0,354 0,231 0,007 -0,054 1,000 -0,714 

19 TSPC 0,083 0,276 0,001 0,016 -0,010 2,000 -0,058 

20 MBTO 0,111 0,287 0,001 0,008 -0,008 1,000 0,063 

21 TCID 0,104 0,131 0,001 0,010 -0,033 2,000 -0,299 

22 KICI 0,079 0,215 0,002 0,026 -0,032 1,000 -0,415 
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LAMPIRAN 3 

 

Tabel Kerja Variabel X (Data Tahun 2013) 

NO KODE 
VARIABLE PENELITIAN 

X1 
(ACHANGE) 

X2 
(LEV) 

X3 
(OSHIP) 

X4 
(ROA) 

X5 
(INVENTORY) 

X6 
(IND) 

X7 
(TATA) 

1 BTON 0,176 0,212 0,096 0,005 0,079 1,000 -0,051 

2 LION 0,131 0,166 0,002 -0,037 0,094 1,000 0,004 

3 LMSH 0,093 0,220 0,256 -0,181 -0,007 1,000 -0,131 

4 PICO 0,043 0,654 0,000 0,009 -0,079 1,000 -0,366 

5 SRSN 0,044 0,253 0,094 0,016 0,023 3,000 0,118 

6 ALDO 0,283 0,536 0,143 0,047 0,011 1,000 -0,001 

7 ASII 0,148 0,504 0,000 -0,002 -0,007 4,000 -0,113 

8 AUTO 0,296 0,242 0,001 0,000 0,010 4,000 0,053 

9 GJTL 0,162 0,627 0,001 -0,084 0,030 2,000 -0,252 

10 INDS 0,242 0,202 0,004 0,002 -0,133 1,000 0,185 

11 NIPS 0,343 0,672 0,124 0,020 0,037 1,000 -0,163 

12 PRAS 0,274 0,489 0,050 0,007 0,100 1,000 0,036 

13 SMSM 0,085 0,408 0,083 0,000 -0,019 1,000 -0,444 

14 INDF 0,240 0,509 0,000 -0,021 -0,014 3,000 -0,078 

15 SKLT 0,173 0,538 0,001 0,016 -0,001 1,000 -0,193 

16 ULTJ 0,139 0,283 0,178 -0,008 0,036 1,000 -0,147 

17 KAEF 0,160 0,343 0,000 0,002 0,005 2,000 -0,104 

18 PYFA 0,224 0,464 0,231 0,004 0,045 1,000 -0,050 

19 TSPC 0,143 0,286 0,001 0,003 0,031 3,000 -0,009 

20 MBTO 0,004 0,262 0,001 -0,060 0,009 1,000 -0,092 

21 TCID 0,139 0,193 0,001 0,010 0,022 2,000 -0,355 

22 KICI 0,034 0,247 0,002 0,070 0,076 1,000 -0,344 
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LAMPIRAN 4 

 

Tabel Kerja Variabel X (Data Tahun 2014) 

NO KODE 
VARIABLE PENELITIAN 

X1 
(ACHANGE) 

X2 
(LEV) 

X3 
(OSHIP) 

X4 
(ROA) 

X5 
(INVENTORY) 

X6 
(IND) 

X7 
(TATA) 

1 BTON -0,011 0,158 0,096 -0,136 -0,047 1,000 0,008 

2 LION -0,150 0,360 0,002 -0,037 0,010 1,000 -0,010 

3 LMSH -0,102 0,186 0,252 -0,060 -0,023 1,000 -0,288 

4 PICO 0,008 0,631 0,000 -0,001 -0,027 1,000 -0,290 

5 SRSN 0,092 0,290 0,116 -0,006 -0,105 3,000 -0,446 

6 ALDO 0,155 0,553 0,143 -0,015 0,003 1,000 -0,653 

7 ASII -0,174 0,635 0,000 -0,001 0,010 5,000 -0,068 

8 AUTO -0,421 0,478 0,000 -0,011 -0,010 3,000 -0,080 

9 GJTL 0,043 0,627 0,001 0,014 0,025 2,000 -0,310 

10 INDS -0,319 0,273 0,004 -0,007 0,031 1,000 -0,186 

11 NIPS 0,338 0,523 0,060 0,018 0,010 1,000 0,024 

12 PRAS -0,378 1,041 0,050 -0,001 -0,024 1,000 -0,071 

13 SMSM 0,028 0,344 1,000 0,098 -0,004 1,000 -0,487 

14 INDF -0,315 0,753 0,000 0,018 -0,008 3,000 -0,034 

15 SKLT -0,209 0,714 0,001 0,021 0,107 1,000 -0,189 

16 ULTJ -0,161 0,269 0,179 -0,021 0,028 1,000 -0,167 

17 KAEF 0,167 0,390 0,000 0,011 0,005 2,000 -0,084 

18 PYFA -0,014 0,441 0,115 -0,025 -0,041 1,000 -0,307 

19 TSPC -0,167 0,315 0,001 -0,016 -0,005 3,000 -0,038 

20 MBTO 0,012 0,267 0,001 -0,028 0,029 1,000 -0,204 

21 TCID 0,209 0,307 0,006 0,011 0,019 2,000 -0,352 

22 KICI -0,035 0,200 0,002 -0,037 -0,037 1,000 -0,433 
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LAMPIRAN 5 

 

Tabel Kerja Variabel Y Sebelum Regresi (Data Tahun 2011) 

NO KODE TAit/Ait-1 1/Ait-1 A Revt/Ait-1 
PPEt/Ait-

1 

1 BTON 0,1730881 0,0000000000111 0,286561299 0,4593058 

2 LION 0,0405655 0,0000000000033 0,199347376 0,1250426 

3 LMSH 0,0741337 0,0000000000128 0,594768275 0,303265 

4 PICO 0,045837 0,0000000000018 0,061289424 0,3345078 

5 SRSN -0,015731 0,0000000000027 0,122207193 0,2799265 

6 ALDO 0,0578725 0,0000000000074 0,178596959 0,5930992 

7 ASII 0,1004546 0,0000000000000 0,297066199 0,7819985 

8 AUTO 0,1516462 0,0000000000002 0,198456744 0,797512 

9 GJTL 0,0580868 0,0000000000001 0,191628902 0,630188 

10 INDS 0,190527 0,0000000000013 0,270020365 0,4492097 

11 NIPS 0,1562022 0,0000000000030 0,528219467 1,3231069 

12 PRAS 0,0053199 0,0000000000022 0,09361318 0,7237666 

13 SMSM -0,001819 0,0000000000009 0,230627939 1,2443029 

14 INDF 0,0010245 0,0000000000000 0,146562793 0,6152007 

15 SKLT -0,021346 0,0000000000050 0,151924522 0,5471745 

16 ULTJ -0,096937 0,0000000000005 0,110621318 0,6364758 

17 KAEF 0,0537939 0,0000000000006 0,179411454 0,3206255 

18 PYFA 0,0346365 0,0000000000099 0,101762839 0,5581685 

19 TSPC -0,000694 0,0000000000003 0,180082113 0,3143514 

20 MBTO 0,0661685 0,0000000000030 0,246716993 0,2457997 

21 TCID 0,0641251 0,0000000000010 0,179264224 0,438279 

22 KICI 0,0435406 0,0000000000116 0,078282045 0,3645355 
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LAMPIRAN 6 

 

Tabel Kerja Variabel Sebelum Regresi Y (Data Tahun 2012) 

NO KODE TAit/Ait-1 1/Ait-1 A Revt/Ait-1 
PPEt/Ait-

1 

1 BTON -0,012496 0,0000000000084 0,011452126 0,3963332 

2 LION 0,0513032 0,0000000000027 0,179072839 0,1057749 

3 LMSH 0,3131408 0,0000000000102 0,15870862 0,2725467 

4 PICO 0,0652908 0,0000000000018 -0,14596288 0,3093403 

5 SRSN 0,0676061 0,0000000000028 -0,00888425 0,2636387 

6 ALDO -0,026856 0,0000000000061 0,44692691 0,4894555 

7 ASII 0,0881182 0,0000000000000 0,166029403 0,6935533 

8 AUTO 0,0773447 0,0000000000001 0,131217147 0,8150238 

9 GJTL -0,053749 0,0000000000001 0,063803953 0,6643276 

10 INDS 0,3824202 0,0000000000009 0,212334975 0,6994372 

11 NIPS 0,0255616 0,0000000000022 0,27646745 1,1767233 

12 PRAS -0,013529 0,0000000000021 -0,04196339 0,7888401 

13 SMSM -0,074387 0,0000000000009 0,405854575 1,2677085 

14 INDF -0,047314 0,0000000000000 0,090868848 0,6180957 

15 SKLT -0,034066 0,0000000000047 0,267405959 0,5791686 

16 ULTJ -0,063405 0,0000000000005 0,324648227 0,561847 

17 KAEF -0,013849 0,0000000000006 0,141048198 0,3179889 

18 PYFA 0,0411705 0,0000000000085 0,217196781 0,5698521 

19 TSPC 0,0020091 0,0000000000002 0,2000166 0,2915524 

20 MBTO 0,1112715 0,0000000000018 0,12814569 0,1833049 

21 TCID -0,088119 0,0000000000009 0,173744626 0,4359118 

22 KICI 0,0230076 0,0000000000114 0,083161124 0,3760232 
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LAMPIRAN 7 

 

Tabel Kerja Variabel Y Sebelum Regresi  (Data Tahun 2013) 

NO KODE TAit/Ait-1 1/Ait-1 A Revt/Ait-1 
PPEt/Ait-

1 

1 BTON -0,037488 0,0000000000069 -0,28571787 1,2138915 

2 LION 0,0281539 0,0000000000023 -0,00057117 1,1501068 

3 LMSH 0,0044194 0,0000000000078 0,257738522 0,2039133 

4 PICO 0,0360017 0,0000000000017 0,244160858 0,2733457 

5 SRSN 0,0181109 0,0000000000025 0,020318219 1,0464391 

6 ALDO -0,031312 0,0000000000046 0,374552606 0,4895835 

7 ASII 0,0134852 0,0000000000000 0,031968355 0,6893029 

8 AUTO 0,0551367 0,0000000000001 0,272979141 0,8543647 

9 GJTL -0,074488 0,0000000000001 -0,01753556 0,6609975 

10 INDS 0,0934258 0,0000000000006 0,135428996 0,6667115 

11 NIPS 0,20829 0,0000000000019 0,3970788 1,5216637 

12 PRAS 0,1323725 0,0000000000017 0,01030677 0,8032818 

13 SMSM -0,070562 0,0000000000006 0,066631534 0,388541 

14 INDF -0,034215 0,0000000000000 0,126797701 0,7550054 

15 SKLT -0,061877 0,0000000000040 0,66196865 0,5912952 

16 ULTJ 0,0533454 0,0000000000004 0,268663962 0,5147529 

17 KAEF -0,0097 0,0000000000005 0,295631084 0,318504 

18 PYFA 0,08872 0,0000000000074 0,116487365 0,7371772 

19 TSPC 0,0486678 0,0000000000002 0,048366157 1,1672729 

20 MBTO 0,03219 0,0000000000016 -0,1255202 0,2592463 

21 TCID -0,073946 0,0000000000008 0,14009983 0,5861297 

22 KICI 0,0527306 0,0000000000105 0,044677995 0,3310139 
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LAMPIRAN 8 

 

Tabel Kerja Variabel Y Sebelum Regresi (Data Tahun 2014) 

NO KODE TAit/Ait-1 1/Ait-1 A Revt/Ait-1 
PPEt/Ait-

1 

1 BTON 0,0010165 0,0000000000057 -0,09957842 0,9887658 

2 LION -0,025737 0,0000000000020 0,088149021 1,2036529 

3 LMSH -0,018325 0,0000000000071 -0,05038017 0,2267906 

4 PICO -0,013285 0,0000000000016 0,015905129 0,2715873 

5 SRSN 0,0114972 0,0000000000024 0,191355524 1,1011558 

6 ALDO 0,0676472 0,0000000000033 0,313574497 0,3697385 

7 ASII 0,0335897 0,0000000000000 -0,90506416 0,6485602 

8 AUTO 0,070188 0,0000000000001 0,123116076 0,7325315 

9 GJTL 0,0092276 0,0000000000001 0,046761026 0,6357763 

10 INDS 0,0282296 0,0000000000005 0,074904979 0,5949014 

11 NIPS 0,1235948 0,0000000000013 0,131266239 1,5115767 

12 PRAS -0,000386 0,0000000000013 0,162751366 0,9050042 

13 SMSM -0,017299 0,0000000000006 0,152769842 0,361921 

14 INDF -0,057069 0,0000000000000 0,075070491 0,5755096 

15 SKLT -0,022906 0,0000000000033 0,378725025 0,5435801 

16 ULTJ 0,0552487 0,0000000000004 0,162382526 0,4534686 

17 KAEF -0,020137 0,0000000000004 0,069965462 0,3753141 

18 PYFA 0,0087238 0,0000000000074 0,218967859 0,6967938 

19 TSPC 0,0166269 0,0000000000002 0,121529386 1,0341668 

20 MBTO 0,0009961 0,0000000000016 0,049224833 0,2905692 

21 TCID 0,0350334 0,0000000000007 0,191209577 0,6679739 

22 KICI 0,034487 0,0000000000102 0,040099627 0,3226808 
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LAMPIRAN 9 

 

Hasil Regresi Variabel Y 

 

a. Dependent Variable: TAit/Ait-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -7.768E-005 .021  -.004 .997 

1/Ait-1 
3741119083.83

4 

2539857136.63

8 

.162 1.473 .144 

A Revt/Ait-1 .038 .045 .091 .849 .398 

PPEt/Ait-1 .026 .027 .105 .958 .341 



 
 

 
 

103 

LAMPIRAN 10 

 

Tabel Kerja Variabel Y Setelah Regresi  (Data Tahun 2011) 

 

 

 

NO KODE 
ß1 ß2 ß3 

3741119084 0,038 0,026 

1 BTON 0,041669598 0,009491 0,0119419 

2 LION 0,012310363 0,0071819 0,0032511 

3 LMSH 0,047840369 0,0005301 0,0078849 

4 PICO 0,006559221 0,0010765 0,0086972 

5 SRSN 0,010277665 0,001361 0,0072781 

6 ALDO 0,027794536 0,0068464 0,0154206 

7 ASII 3,31492E-05 0,0071197 0,020332 

8 AUTO 0,000669749 0,0063957 0,0207353 

9 GJTL 0,000360709 0,0066814 0,0163849 

10 INDS 0,00485976 0,007307 0,0116795 

11 NIPS 0,011081326 0,0160099 0,0344008 

12 PRAS 0,008098209 0,0008125 0,0188179 

13 SMSM 0,003505864 0,0059065 0,0323519 

14 INDF 7,91337E-05 0,0047792 0,0159952 

15 SKLT 0,018764192 0,0040471 0,0142265 

16 ULTJ 0,001864411 0,0026511 0,0165484 

17 KAEF 0,002257369 0,0062763 0,0083363 

18 PYFA 0,037192869 0,002556 0,0145124 

19 TSPC 0,001042212 0,012675 0,0081731 

20 MBTO 0,01123021 0,0064384 0,0063908 

21 TCID 0,003572366 0,005244 0,0113953 

22 KICI 0,043530637 0,0020628 0,0094779 
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LAMPIRAN 11 

 

Tabel Kerja Variabel Y Setelah Regresi  (Data Tahun 2012) 

 

 

  

NO KODE 
ß1 ß2 ß3 

3741119084 0,038 0,026 

1 BTON 0,031513301 0,0018757 0,0103047 

2 LION 0,010226785 0,004067 0,0027501 

3 LMSH 0,038167233 0,0157674 0,0070862 

4 PICO 0,006658687 -0,008284 0,0080428 

5 SRSN 0,010357983 0,0035872 0,0068546 

6 ALDO 0,022739226 0,0137947 0,0127258 

7 ASII 2,43688E-05 0,0043072 0,0180324 

8 AUTO 0,000537191 0,0040561 0,0211906 

9 GJTL 0,00032379 0,0012642 0,0172725 

10 INDS 0,003282503 0,0076105 0,0181854 

11 NIPS 0,008375231 0,0085251 0,0305948 

12 PRAS 0,00776308 0,0014596 0,0205098 

13 SMSM 0,003290753 0,0142043 0,0329604 

14 INDF 6,98153E-05 0,0034896 0,0160705 

15 SKLT 0,017462454 0,0092122 0,0150584 

16 ULTJ 0,001716754 0,0117558 0,014608 

17 KAEF 0,002085069 0,0038299 0,0082677 

18 PYFA 0,031695373 0,0061575 0,0148162 

19 TSPC 0,000880186 0,0062915 0,0075804 

20 MBTO 0,00690659 -0,001201 0,0047659 

21 TCID 0,003308192 0,0052402 0,0113337 

22 KICI 0,042795207 0,0021213 0,0097766 
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LAMPIRAN 12 

 

Tabel Kerja Variabel Y Setelah Regresi  (Data Tahun 2013) 

 

 

  

NO KODE 
ß1 ß2 ß3 

3741119084 0,038 0,026 

1 BTON 0,025782946 -0,009942 0,0315612 

2 LION 0,008630091 0,0002358 0,0299028 

3 LMSH 0,029102961 0,0137925 0,0053017 

4 PICO 0,006291655 0,0079676 0,007107 

5 SRSN 0,009303745 -0,000588 0,0272074 

6 ALDO 0,01729652 0,0064202 0,0127292 

7 ASII 2,05247E-05 -0,00291 0,0179219 

8 AUTO 0,000421219 0,0083937 0,0222135 

9 GJTL 0,00029069 -0,001306 0,0171859 

10 INDS 0,002247216 0,0035474 0,0173345 

11 NIPS 0,007130099 0,0081111 0,0395633 

12 PRAS 0,006479813 -0,001123 0,0208853 

13 SMSM 0,002403987 -0,000736 0,0101021 

14 INDF 6,2993E-05 0,003763 0,0196301 

15 SKLT 0,014979668 0,0217952 0,0153737 

16 ULTJ 0,00154541 0,0090766 0,0133836 

17 KAEF 0,001801779 0,009591 0,0082811 

18 PYFA 0,027538701 0,0045089 0,0191666 

19 TSPC 0,000807496 0,001321 0,0303491 

20 MBTO 0,006138074 -0,004048 0,0067404 

21 TCID 0,002965433 0,0052919 0,0152394 

22 KICI 0,039398461 0,003142 0,0086064 
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LAMPIRAN 13 

 

Tabel Kerja Variabel Y Setelah Regresi  (Data Tahun 2014) 

NO KODE 
ß1 ß2 ß3 

3741119084 0,038 0,026 

1 BTON 0,02123991 -0,003453 0,0257079 

2 LION 0,00750373 0,001948 0,031295 

3 LMSH 0,026402135 -0,001862 0,0058966 

4 PICO 0,006020466 -0,000285 0,0070613 

5 SRSN 0,008890861 0,0060821 0,02863 

6 ALDO 0,01240921 0,0079959 0,0096132 

7 ASII 1,74824E-05 -0,035399 0,0168626 

8 AUTO 0,000296498 0,0042758 0,0190458 

9 GJTL 0,000243709 0,0021091 0,0165302 

10 INDS 0,001703204 0,0023341 0,0154674 

11 NIPS 0,004685726 0,0016551 0,039301 

12 PRAS 0,004702082 0,0047151 0,0235301 

13 SMSM 0,002199231 0,0055812 0,0094099 

14 INDF 4,79061E-05 0,0033039 0,0149632 

15 SKLT 0,012388243 0,013375 0,0141331 

16 ULTJ 0,001330592 0,0058124 0,0117902 

17 KAEF 0,001513435 0,0031067 0,0097582 

18 PYFA 0,027538701 0,0057129 0,0181166 

19 TSPC 0,00069178 0,0044013 0,0268883 

20 MBTO 0,00611524 0,000279 0,0075548 

21 TCID 0,002552006 0,0064836 0,0173673 

22 KICI 0,038059836 0,0014366 0,0083897 



 
 

 
 

107 

LAMPIRAN 14 

 

Tabel Kerja Variabel Y (Data Tahun 2011) 

 

  

NO KODE NDAit TAit/Ait-1 
Y 

(DA) 

1 BTON 0,063103 0,1730881 0,109986 

2 LION 0,022743 0,0405655 0,017822 

3 LMSH 0,056255 0,0741337 0,017878 

4 PICO 0,016333 0,045837 0,029504 

5 SRSN 0,018917 -0,015731 -0,03465 

6 ALDO 0,050062 0,0578725 0,007811 

7 ASII 0,027485 0,1004546 0,07297 

8 AUTO 0,027801 0,1516462 0,123845 

9 GJTL 0,023427 0,0580868 0,03466 

10 INDS 0,023846 0,190527 0,166681 

11 NIPS 0,061492 0,1562022 0,09471 

12 PRAS 0,027729 0,0053199 -0,02241 

13 SMSM 0,041764 -0,001819 -0,04358 

14 INDF 0,020854 0,0010245 -0,01983 

15 SKLT 0,037038 -0,021346 -0,05838 

16 ULTJ 0,021064 -0,096937 -0,118 

17 KAEF 0,01687 0,0537939 0,036924 

18 PYFA 0,054261 0,0346365 -0,01962 

19 TSPC 0,02189 -0,000694 -0,02258 

20 MBTO 0,024059 0,0661685 0,042109 

21 TCID 0,020212 0,0641251 0,043913 

22 KICI 0,055071 0,0435406 -0,01153 
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LAMPIRAN 15 

 

Tabel Kerja Variabel Y (Data Tahun 2012) 

 

  NO KODE NDAit TAit/Ait-1 
Y 

(DA) 

1 BTON 0,043694 -0,012496 -0,05619 

2 LION 0,017044 0,0513032 0,034259 

3 LMSH 0,061021 0,3131408 0,25212 

4 PICO 0,006418 0,0652908 0,058873 

5 SRSN 0,0208 0,0676061 0,046806 

6 ALDO 0,04926 -0,026856 -0,07612 

7 ASII 0,022364 0,0881182 0,065754 

8 AUTO 0,025784 0,0773447 0,051561 

9 GJTL 0,01886 -0,053749 -0,07261 

10 INDS 0,029078 0,3824202 0,353342 

11 NIPS 0,047495 0,0255616 -0,02193 

12 PRAS 0,029733 -0,013529 -0,04326 

13 SMSM 0,050455 -0,074387 -0,12484 

14 INDF 0,01963 -0,047314 -0,06694 

15 SKLT 0,041733 -0,034066 -0,0758 

16 ULTJ 0,028081 -0,063405 -0,09149 

17 KAEF 0,014183 -0,013849 -0,02803 

18 PYFA 0,052669 0,0411705 -0,0115 

19 TSPC 0,014752 0,0020091 -0,01274 

20 MBTO 0,010471 0,1112715 0,1008 

21 TCID 0,019882 -0,088119 -0,108 

22 KICI 0,054693 0,0230076 -0,03169 
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LAMPIRAN 16 

 

Tabel Kerja Variabel Y (Data Tahun 2013) 

 

 

 

  

NO KODE NDAit TAit/Ait-1 
Y 

(DA) 

1 BTON 0,047403 -0,037488 -0,08489 

2 LION 0,038769 0,0281539 -0,01061 

3 LMSH 0,048197 0,0044194 -0,04378 

4 PICO 0,021366 0,0360017 0,014636 

5 SRSN 0,035923 0,0181109 -0,01781 

6 ALDO 0,036446 -0,031312 -0,06776 

7 ASII 0,015032 0,0134852 -0,00155 

8 AUTO 0,031028 0,0551367 0,024108 

9 GJTL 0,01617 -0,074488 -0,09066 

10 INDS 0,023129 0,0934258 0,070297 

11 NIPS 0,054804 0,20829 0,153486 

12 PRAS 0,026242 0,1323725 0,10613 

13 SMSM 0,01177 -0,070562 -0,08233 

14 INDF 0,023456 -0,034215 -0,05767 

15 SKLT 0,052149 -0,061877 -0,11403 

16 ULTJ 0,024006 0,0533454 0,02934 

17 KAEF 0,019674 -0,0097 -0,02937 

18 PYFA 0,051214 0,08872 0,037506 

19 TSPC 0,032478 0,0486678 0,01619 

20 MBTO 0,00883 0,03219 0,02336 

21 TCID 0,023497 -0,073946 -0,09744 

22 KICI 0,051147 0,0527306 0,001584 
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LAMPIRAN 17 

 

Tabel Kerja Variabel Y (Data Tahun 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KODE NDAit TAit/Ait-1 
Y 

(DA) 

1 BTON 0,043495 0,0010165 -0,04248 

2 LION 0,040747 -0,025737 -0,06648 

3 LMSH 0,030436 -0,018325 -0,04876 

4 PICO 0,012796 -0,013285 -0,02608 

5 SRSN 0,043603 0,0114972 -0,03211 

6 ALDO 0,030018 0,0676472 0,037629 

7 ASII -0,01852 0,0335897 0,052108 

8 AUTO 0,023618 0,070188 0,04657 

9 GJTL 0,018883 0,0092276 -0,00966 

10 INDS 0,019505 0,0282296 0,008725 

11 NIPS 0,045642 0,1235948 0,077953 

12 PRAS 0,032947 -0,000386 -0,03333 

13 SMSM 0,01719 -0,017299 -0,03449 

14 INDF 0,018315 -0,057069 -0,07538 

15 SKLT 0,039896 -0,022906 -0,0628 

16 ULTJ 0,018933 0,0552487 0,036315 

17 KAEF 0,014378 -0,020137 -0,03452 

18 PYFA 0,051368 0,0087238 -0,04264 

19 TSPC 0,031981 0,0166269 -0,01535 

20 MBTO 0,013949 0,0009961 -0,01295 

21 TCID 0,026403 0,0350334 0,00863 

22 KICI 0,047886 0,034487 -0,0134 
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LAMPIRAN 18 

 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

X1 (ACHANGE) 88 -.421 .792 .10085 .019228 .180374 

X2 (LEV) 88 .098 1.467 .40750 .022406 .210188 

X3 (OSHIP) 88 .000 1.000 .07640 .016426 .154089 

X4 (ROA) 88 -.181 .233 .01108 .005449 .051112 

X5 (INVENTORY) 88 -.163 .155 .00094 .005142 .048238 

X6 (IND) 88 1.000 6.000 1.70455 .123260 1.156283 

X7 (TATA) 88 -.714 .347 -.15654 .022152 .207808 

DA 88 -.125 .353 .00099 .008208 .076995 

Valid N (listwise) 88      
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LAMPIRAN 19 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Chart Histogram 
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LAMPIRAN 20 

 

 Chart P - Plot 
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LAMPIRAN 21 

 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil Uji Kolmogorov- Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .06384158 

Most Extreme Differences 

Absolute .059 

Positive .059 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .555 

Asymp. Sig. (2-tailed) .918 
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LAMPIRAN 22 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 (ACHANGE) .884 1.131 

X2 (LEV) .956 1.046 

X3 (OSHIP) .897 1.115 

X4 (ROA) .865 1.155 

X5 (INVENTORY) .971 1.030 

X6 (IND) .928 1.078 

X7 (TATA) .885 1.130 
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LAMPIRAN 23 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Run Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 .00182 

Cases < Test Value 44 

Cases >= Test Value 44 

Total Cases 88 

Number of Runs 45 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 
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LAMPIRAN 24 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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LAMPIRAN 25 

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Sumary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .559
a
 .312 .252 .066576 

c. Predictors: (Constant), X7 (TATA), X5 (INVENTORY), X2 (LEV), X6 (IND), X4 (ROA), X3 (OSHIP), X1 

(ACHANGE) 

d. Dependent Variable: DA 
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LAMPIRAN 26 

 

 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .161 7 .023 5.194 .000
b
 

Residual .355 80 .004   

Total .516 87    

 

a. Dependent Variable: DA 

b. Predictors: (Constant), X7 (TATA), X5 (INVENTORY), X2 (LEV), X6 (IND), X4 (ROA), X3 (OSHIP), X1 

(ACHANGE) 
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LAMPIRAN 27 

 Hasil Uji Parameter Individual (Uji t) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.009 .022  -.405 .686 

X1 (ACHANGE) .105 .042 .247 2.502 .014 

X2 (LEV) .032 .035 .088 .925 .358 

X3 (OSHIP) -.009 .049 -.018 -.185 .854 

X4 (ROA) .203 .150 .135 1.353 .180 

X5 (INVENTORY) .240 .150 .150 1.597 .114 

X6 (IND) .003 .006 .044 .453 .652 

X7 (TATA) .130 .037 .351 3.557 .001 

a. Dependent Variable: DA 

 

 

 

 

 

 

 


