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Crowe’s Fraud Pentagon Theory Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI”. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Ak. II. Drs. Sukirman, M.Si., CRMP., 

QIA. 150 hal. 

Kata kunci : Fraud, Pentagon Theory, Fraudulent Financial Statement. 

Kecurangan merupakan tindakan illegal yang dilakukan satu orang atau 

sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan kerugian 

terhadap orang atau kelompok lain dengan tujuan mencari keuntungan untuk dirinya 

sendiri. Kecurangan pada laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja merubah 

komponen-komponen pada laporan keuangan dengan tujuan menutupi keadaan yang 

sebenarnya. Kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, 

kemampuan dan sifat arogan. Kasus kecurangan pada laporan keuangan masih terus 

muncul dan semakin marak terjadi di dunia bisnis. Dalam beberapa media massa 

memberitakan kasus kecurangan banyak terjadi pada perusahaan milik negara.  

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pendeteksian fraudulent 

financial statement melalui crowe’s fraud pentagon theory pada perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah financial target, financial stability, external 

pressure, effective monitoring, institutional ownership, kualitas auditor eksternal, 

change in auditor, pergantian direksi, dan frequent number of CEO’s picture.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan data 

sekunder. Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan 

yang diambil dari website BEI. Populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah 

perusahaan milik negara yang terdaftar di BEI dan memperoleh populasi sebanyak 22 

emiten selama periode pengamatan enam tahun dari tahun 2010-2015. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang 

menerbitkan laporan tahunan, menyajikan laporan keuangan dengan rupiah, dan 

menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis yang digunakan 

adalah statistic deskriptif dan statistik inferensia (peramalan) dengan menggunakan 

analisis regresi logistic karena variabel dependen merupakan variabel dummy dibantu 

dengan software SPSS 21. 

Berdasarkan hasil penelitian, keseluruhan hipotesis penelitian dari sembilan 

variabel terdapat tiga variabel yang mendukung hipotesis penelitian yaitu variabel 

effective monitoring, pergantian direksi, dan frequent number of CEO’s picture. 

Namun tujuh variabel yang menunjukan hasil yang tidak mendukung hipotesis 

penelitian diantaranya hipotesis variabel financial target, financial stability, external 

pressure, institutional ownership, kualitas auditor eksternal, dan change in auditor. 

Hal ini dikarenakan emiten yang menjadi sampel pada penelitian ini terdiri dari 

berbagai sector dan jenis usaha (majemuk). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menentukan sampel yang sesuai dengan variabel pengukuran dan teori yang 

mendukung terhadap penelitian. 
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ABSTRACT 

 

Taufiqotul Yusroniyah. 2017. Detection of Fraudulent Financial Statement 

"Throughthe Fraud Pentagon Crowe's Theory On SOE Companies Listed on the 

Stock Exchange". Underproject Accounting Departement. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor I. Dhini Suryandari, SE, M.Si., Ak. II. Drs. 

Sukirman, M.Si., CRMP., QIA.150 hal. 

Keywords: Fraud, Pentagon Theory, Fraudulent Financial Statement. 

Fraud is an illegal action committed one person or group of people 

intentionally or planned causes harm to another person or group with the aim of 

seeking a profit for themself. Fraud  on the financial statements of an intentional act 

by changing the components of the financial statements with the aim of covering the 

actual situation. Fraud can occur because of the pressure, opportunity, rationalization, 

ability and arrogant nature. Cases of fraud in the financial statements are still 

emerging and increasingly rampant in the business world. Some public media 

reported many cases of fraud occur in state-owned enterprises.  

In this study is intended to test the detection of fraudulent financial statement 

through fraud pentagonCrowe's theory on state-owned enterprises listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2010-2015. The variables used in this 

research are financial targets, financial stability, external pressure, effective 

monitoring, institutional ownership, the quality of the external auditor, the change in 

auditors, change of directors, and the frequent number of CEO's picture.  

This study was conducted by quantitative methods using secondary data. 

Instrument used in this research is financial statement taken from IDX website. The 

population selected in this study are state-owned enterprises listed on the Stock 

Exchange and obtaining a population of 22 issuers during the observation period of 

six years from 2010-2015. The sample selection using purposive sampling method 

with the criteria of the company that publishes an annual report, presenting the 

financial statements by rupiah, and provide the data needed for the study. The analysis 

is descriptive statistics and statistical inference (forecasting) using analysis logistic 

regression because the dependent variable is avariable dummy assisted with SPSS 

software 21. 

Based on the results, the overall hypothesis of the research there are three 

variables from nine variables GCC support the research hypothesis is the variable 

effective monitoring, change of directors and frequent number of CEO's picture. But 

seven variables that show the results did not support the hypothesis research 

hypothesis among variables, the target financial  financial stability, external pressure, 

institutional ownership, the quality of the external auditor, and the change in auditor. 

Because the issuers that the sample in this study consisted of a wide range of sectors 

and business types (plural). Future studies are expected to determine the sample 

according to the variables that support the measurement and theory to the study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya selalu berupaya 

menjaga reputasi jangka panjang dan going concern perusahaan. Perusahaan 

beroptimis akan menunjukan hasil kinerja yang memuaskan agar tidak membuat 

pengguna laporan keuangan merasa dikecewakan. Hal itu menjadi dorongan 

perusahaan melakukan berbagai cara mengembangkan usaha dan bisnisnya agar 

mampu bersaing di pangsa pasar dan memiliki jaringan yang luas. Upaya untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan setiap kali harus lebih baik dari yang sebelumnya 

dan merencanakan segala kegiatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di 

depan para pemegang kepentingan. Namun, tidak serta merta usaha selalu 

membuahkan hasil yang sesuai keinginan. Sehingga perusahaan mengalami 

permasalahan yang menimbulkan adanya tindak kecurangan.  

Pelaku kasus kecurangan tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta 

namun perusahaan milik negara atau pemerintah ternyata banyak diberitakan 

bahwa ikut terseret dalam skandal kecurangan laporan keuangan. Perusahaan 

milik negara seharusnya terdapat control internal yang lebih baik karena tidak 

hanya kontrol dari internal perusahaan saja melainkan ada campur tangan 

pemerintah untuk ikut mengawasi operasional perusahaan. Perkembangan bisnis 

sekarang mencerminkan persaingan yang sengit antar pelaku bisnis dan lebih 
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mengutamakan keuntungan yang dinilai sangat berharga bagi reputasi 

perusahaan. Keadaan rumit itulah yang mendorong perusahaan melakukan 

rekayasa pada kandungan informasi keuangan yang dikenal dengan tindak 

kecurangan. Kecurangan (fraud) merupakan tindakan ilegal yang dilatarbelakangi 

tujuan tertentu yang sifatnya menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan. Kecurangan di dalam perusahaan dapat dilakukan oleh pegawai yang 

berarti mempunyai tujuan untuk mensejahterakan dirinya sendiri ataupun oleh 

pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi perusahaan di 

mata para investor, kreditor dan pihak-pihak lain yang terkait. Bentuk kecurangan 

yang sering terjadi adalah merubah pos-pos tertentu yang tersaji dalam informasi 

laporan keuangan yang mengakibatkan pelaporan keuangan tidak 

menginformasikan keadaan yang sebenarnya. Tanpa disadari fraud justru 

merugikan perusahaan karena nama baik dan reputasi yang selama ini 

dipertahankan akan mengancam kelangsungan bisnis perusahaan.  

Menurut Mark F. Zimbelman (2014:7) dalam bukunya Forensic 

Accounting  menjelaskan bahwa “kecurangan suatu istilah yang umum dan 

mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaian tertentu, 

yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain 

dengan melakukan representasi yang salah”. Kebanyakan kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk kecurangan laporan 

keuangan  yang menurut Arens Elder (2008:430) Jilid 1 dalam bukunya Auditing 

and Assurance Service 12
th

 Ed merupakan salah saji atau pengabaian jumlah atau 

pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan 
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keuangan tersebut. Pada kasus tersebut perusahaan sudah menyimpang dari etika 

profesi dan norma hukum, padahal lazimnya laporan keuangan harus disajikan 

secara benar dan wajar agar tidak menimbulkan informasi yang bias bagi para 

pengguna laporan keuangan. Menyadari pentingnya kandungan dari laporan 

keuangan yang sangat berguna bagi pihak yang berkaitan dengan perusahaan, 

menjadikan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

keputusan ekonomi dan bisnis oleh para investor, kreditor dan pihak-pihak lain. 

Keputuan-keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan keuangan yang 

diterbitkan karena memang bertujuan memberikan informasi bagi khalayak.  

Tujuan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya, 

menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) tidak hanya sajian informasi 

keuangan saja melainkan di dalam laporan keuangan disajikan informasi non 

keuangan yang menjadi rujukan bagi para investor dan kreditor yang sudah 

bergabung maupun yang baru dalam membuat suatu keputusan yang rasional 

untuk melakukan investasi, kredit, serta keputusan lain yang berhubungan dengan 

operasional perusahaan (Arles, 2014). 

Kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk merubah isi 

laporan keuangan sering disebut dengan fraud dan praktik kecurangan pelaporan 

keuangan itu sendiri mempunyai istilah fraudulent financial statement. Auditing 

and Assurance Sevices (Arens, et al., 2008: 430 ) mendefinisikan kecurangan 
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pelaporan keuangan sebagai berikut “ Fraudulent financial statement is an 

intentional misstatement or omission of amounts or disclosures with the intent to 

deceive users” merupakan salah saji yang disengaja, kelalaian dari jumlah atau 

pengungkapan dengan maksud untuk menipu pengguna laporan keuangan. 

Beberapa alasan yang mendasari terjadinya kecurangan. Menurut SAS No. 99 ada 

tiga kondisi yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan yaitu Pressure 

(Tekanan), Opportunity (Kesempatan), dan Rationalization (Rasionalisasi). 

Sedangkan menurut Crowe (2011) menemukan teori baru yang menjelaskan 

bahwa terdapat lima elemen penyebab terjadinya fraud diantaranya: (1) Pressure 

(Tekanan), (2) Opportunity (Kesempatan), (3) Rationalization (Rasionalisasi), (4) 

Capability (Kemampuan), dan (5) Arrogance (Arogansi).   

Praktik kecurangan laporan keuangan bukan merupakan hal yang asing 

lagi bagi masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung merasa dirugikan karena mereka mendapatkan informasi yang tidak 

semestinya. Kerugian paling besar dirasakan oleh para investor karena keputusan 

yang mereka ambil sudah bersifat tidak rasional dan berdampak terjadinya 

kegagalan mendapatkan return dari investasi yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Fraud tidak hanya akan merusak hubungan kepercayaan antara 

manajemen dan investor, namun juga dapat mengotori nilai-nilai dan etika  

akuntansi sendiri. Pertanggungjawaban dari tindak kecurangan tersebut berada 

pada pihak manajemen karena mereka yang memiliki kuasa tertinggi dalam 

perusahaan. Proses audit yang berlangsung pada periode tersebut tentunya juga 

akan dipertanyakan, mengapa auditor yang seharusnya mampu memberikan 
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keyakinan atas materialitas informasi bisa sampai gagal mendeteksi adanya 

kecurangan. 

Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 

seringkali menemukan kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga 

membuat laporan keuangan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba 

yang sebenarnya. Rekayasa tersebut dilakukan agar laba terlihat besar sehingga 

mendapatkan reward, kemudian terkait pembayaran pajak yang otomatis lebih 

besar bukan merupakan suatu masalah. BPK juga menemukan kecurangan dan 

pelanggaran hukum yang banyak ditemui pada perbankan BUMN yang yang 

membuat laporan seolah perusahaan mengalami kerugian besar dan peran akuntan 

publik yang tidak berjalan dengan baik. Kejadian tersebut diketahui setelah Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengerahkan akuntan asing 

(Liputan6.com, 2013).    

Skandal kecurangan yang sangat ramai diberitakan pada waktu pada 

perusahaan milik negara adalah PT KIMIA FARMA yang bergerak pada bidang 

farmasi dan sudah menjadi perusahaan go public sejak 2001. Berdasarkan indikasi 

oleh Kemeterian BUMN dan pemeriksaan Bapepam ditemukan adanya salah saji 

(overstatement) dalam laporan keuangan yaitu laba bersih PT Kimia farma Tbk 

(KF) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Salah saji ini terjadi dengan 

cara melebihsajikan penjualan dan persediaan pada tiga unit usaha, dan dilakukan 

dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh direktur 

produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT KF per 31 
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Desember 2001. Selain itu manajemen PT KF melakukan pencatatan ganda pada 

penjualan di dua unit usaha. Dari kasus Kimia Farma ini mengakibatkan harga 

saham PT KF menurun drastis ketika kecurangan tersebut terungkap kepada 

publik (Tessa, 2016). 

Baru-baru ini kasus fraudulent financial statement ternyata juga mampu 

menyerang perusahaan teknologi yang sudah berdiri selama 140 tahun, Toshiba 

Corporation. Kasus ini mulai terungkap sejak Juli 2015, Toshiba terbukti 

melakukan penggelembungan laba sebesar 151,8 milyar yen atau setara dengan 

1,22 milyar USD dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini cukup disayangkan oleh 

banyak pihak, tata kelola perusahaan yang baik, reputasi perusahaan yang 

mumpuni ternyata belum cukup untuk menjamin perusahaan sebesar Toshiba 

benar-benar bersih dari adanya fraud. Kasus fraud yang dialami Toshiba berimbas 

pada mundurnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka dan disusul dua eksekutif senior 

lainnya, serta banyak karyawan yang di PHK. Kasus ini terbukti setelah adanya 

Tim penyelidik independen melaporkan bahwa Tanaka mengetahui perusahaan 

melakukan menipulasi laporan keuntungannya dengan nilai mencapai US$ 1,2 

milyar selama beberapa tahun terkahir (Liputan6.com, 2015). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud 

Examiner (ACFE) pada tahun 2016 menunjukan fakta bahwa perusahaan BUMN 

merupakan sektor tertinggi ketiga mengalami kasus fraud dibanding sektor-sektor 

yang lain. Prosentase perbandingan dengan sektor lain yang terindikasi fraud  

dapat secara lebih lanjut dilihat dari diagram di bawah ini: 
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Gambar 1.1. Industry of Victim Organization 

Sumber: Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 2016 
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Hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner 

juga terbukti dari perusahaan milik Negara BUMN yang hingga saat ini masih 

rentan terjangkit kasus fraud. Fraud yang terjadi pada perusahaan BUMN juga 

bukan merupakan hal baru lagi. Telah dijelaskan pada Tahun 2001 PT Kimia 

Farma telah terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan disusul dengan 

datangnya kasus yang baru-baru ini sedang menjadi berita hangat yaitu PT Timah 

(Persero) Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 tahun 

2015. Pelaporan keuangan fiktif ini dilakukan untuk menutupi kinerja keuangan 

PT Timah yang semakin mengkhawatirkan (Tambang.co.id, 2015). Sejak tiga 

tahun terakhir kondisi PT Timah kurang sehat dan pada awal tahun 2015 

perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 59.000.000.000,00. Selain 

mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan utang hampir seratus 

persen di banding pada tahun 2013 (Okezone Finance.com).   

Fraudulent Financial Statement merupakan sebuah permasalahan yang 

tidak bisa dianggap remeh. Dari tahun ke tahun selalu ditemukan kasus terjadinya 

fraud. Pada permasalahan ini, peran seorang auditor sangat dibutuhkan untuk 

melakukan deteksi fraud sedini mungkin, sehingga dapat melakukan pencegahan 

terjadinya fraud dan kemungkinan skandal yang berkepanjangan. Auditor harus 

dapat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud dari berbagai perspektif. 

Salah satunya dengan teori yang sering digunakan untuk melakukan penaksiran 

kecurangan adalah Triangle Theory yang dikenalkan oleh Cressey (1953). Cressey 

(1953) mengungkapkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan terjadi selalu 

diikuti oleh tiga kondisi yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan 
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rasionalisasi (rationalization).  Seiring dengan berkembangnya penelitian-

penelitian muncul teori dari perkembangan teori fraud triangle yang ditemukan 

oleh Cressey. Perkembangan pertama dikemukakan oleh Wolfe dan Hermansen 

pada tahun 2004 yang dikenal dengan teori fraud diamond. Dalam teori ini 

menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan 

terhadap fraud yaitu kapabilitas (capability). Dari tahun 2004 sampai tahun 2011 

baru ada lagi satu perkembangan teori yang dikemukakan oleh Crowe (2011) 

sebagai penyempurnaan teori fraud dari Cressey. Crowe (2011) menemukan 

sebuah penelitian bahwa elemen arogansi (arrogance) juga turut berpengaruh 

terhadap dorongan terjadinya fraud. Penelitian yang dikemukakan oleh Crowe 

(2011) ini merupakan perluasan dari teori fraud triangle dan teori fraud diamond, 

sehingga fraud model yang ditemukan oleh Crowe (2011) terdiri dari lima elemen 

indicator yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi 

(rationalization), kompetensi (competence), dan arogansi (arrogance). Lima 

elemen dari teori yang dikembangkan oleh Crowe (2011) ini dinamakan dengan 

Crowe’s Fraud Pentagon Theory.  

Penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan perspektif Crowe’s 

Fraud Pentagon Theory. Hal ini dilakukan karena teori tersebut merupakan teori 

terbarukan yang sebelumnya masih jarang diaplikasikan untuk meneliti 

kecurangan pelaporan keuangan, terlebih di Indonesia, dan indicator fraud yang 

dipaparkan dalam Crowe’s Fraud Pentagon Theory jauh lebih lengkap daripada 

teori fraud triangle dan fraud diamond. Elemen-elemen dalam Crowe’s Fraud 

Pentagon Theory ini tidak dapat begitu saja diteliti sehingga membutuhkan proksi 
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variable. Proksi yang dapat digunakan untuk penelitian ini antara lain Pressure 

yang diproksikan dengan financial target, financial stability, external pressure 

dan institutional ownership. Opportunity yang diproksikan dengan ineffective 

monitoring dan kualitas auditor eksternal. Rationalization yang diproksikan 

dengan change in auditor; Capability yang diproksikan dengan pergantian direksi 

perusahaan, dan Arrogance yang diproksikan dengan frequent number of CEO’s 

picture. Kelima faktor tersebut diindikasikan dapat menjadi pemicu terjadnya 

peningkatan fraud, terutama pada beberapa tahun terakhir. Variabel-variabel yang 

diambil sebagai proksi dari elemen penyebab kecurangan berdasarkan kajian 

pustaka dan diambil dari sumber yang relevan yang menjelaskan adanya 

hubungan dalam mendeteksi indikasi terjadinya kecurangan laporan keuangan 

pada perusahaan. Variabel yang diambil merupakan item-item tertentu yang 

terdapat di dalam laporan keuangan dan informasi secara umum yang berkaitan 

dengan tujuan dari penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian mengenai kecurangan masih 

layak dikembangkan karena sampai sekarang masih saja muncul pemberitaan 

adanya kasus kecurangan pelaporan keuangan dan tujuan lain daripada penelitian 

ini untuk melakukan pengujian lebih mendalam mengenai kemampuan Crowe’s 

Fraud Pentagon Theory  yang dikemukakan oleh Crowe (2011) dalam meneteksi 

kecurangan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pendeteksian Fraudulent Financial Statement Melalui Crowe’s 

Fraud Pentagon Theory pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI T“. 

Periode penelitian yang diamati yaitu dari tahun 2010-2015.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi isu atau masalah pokok pada 

penelitian ini. Berikut dijabarkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi: 

1. Kecurangan yang sering muncul adalah penyimpangan pada kandungan 

informasi keuangan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang 

(manajemen) perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat untuk 

kepentingan pribadi. 

2. Kecurangan terjadi bukan hanya karena adanya tekanan, peluang dan 

rasionalisasi oleh pelaku namun kecurangan dapat terlaksana karena pelaku 

mempunyai kemampuan dan sikap arogan dalam diri pelaku. 

3. Skandal kecurangan laporan keuangan tidak hanya terjadi pada perusahaan 

swasta namun sampai terjadi pada perusahaan milik negara yang notabene ada 

campur tangan dari pemerintah yang memiliki pengawasan lebih independen 

tetapi hal tersebut tidak berlaku karena sejatinya pelaku kecurangan pada 

perusahaan swasta maupun pelaku kecurangan pada perusahaan milik negara 

memanfaatkan lima kondisi penyebab terjadinya kecurangan. 

4.  Jenis kecurangan ada tiga menurut The Association of Certified Fraud 

Examiner (ACFE) berdasarkan perbuatannya yaitu penyalahgunaan atas asset, 

penipuan atas laporan keuangan, dan korupsi. Pada jenis kecurangan penipuan 

laporan keuangan sangat sering terjadi namun kecurangan korupsi merupakan 

skandal paling besar dan sangan sulit untuk dihilangkan. 
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5. Dampak kerugian akibat tindak kecurangan yang telah dilakukan 

menimbulkan terjadinya penurunan pada nilai perusahaan dan kehilangan 

kepercayaan dari masyarakat. 

6. Kemampuan dari auditor dalam mendeteksi dan mengidentifikasi adanya 

kecurangan yang seharusnya dapat diketahui lebih awal menjadi 

dipertanyakan apakah independensi dari auditor masih diragukan atau 

kurangnya control pengawasan dari pihak independen perusahaan. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah jelaskan 

batasan atau cakupan masalah pada penelitian ini berfokus pada identifikasi 

masalah nomor empat yang membahas persoalan kecurangan yang terjadi pada 

perusahaan milik negara yang pada periode dua tahun terakhir sering dikabarkan 

kasus penyelewengan pada informasi laporan keuangan. Penelitian ini membatasi 

pada subjek penelitian yaitu perusahaan milik negara (BUMN) yang konsisten 

menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan enam tahun dari tahun 2010-2015. Focus penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dari segi kondisi yang melatar belakangi terjadinya kecurangan 

dengan menggunakan model dari Crowe (2011) yang dikenal dengan fraud 

pentagon menyebutkan ada lima elemen penyebab timbulnya kecurangan yaitu 

pressure, opportunity, rationalization, capability dan arrogance. Penentuan 

perusahaan dalam klasifikasi perusahaan yang melakukan kecurangan dan yang 

tidak melakukan kecurangaan berdasarkan proksi yang dijelaskan oleh Beneish 

(1999) dengan memanfaatkan informasi keuangan dari laporan keuangan 
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perusahaan. Selanjutnya untuk mengukur kelima elemen dari model  fraud 

pentagon dengan menggunakan variabel financial target, financial stability, 

external pressure, institutional ownership, effective monitoring, kualitas auditor 

eksternal, change in auditor, pergantian direksi dan frequent number of CEO’s 

picture.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah 

dan cakupan masalah diatas rumusan masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah variabel Financial Target berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

Fraudelent Financial Statement ? 

2. Apakah variabel Financial Stability berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

Fraudelent Financial Statement ? 

3. Apakah variabel External Pressure berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

Fraudelent Financial Statement ? 

4. Apakah variabel Institutional Ownership berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian Fraudelent Financial Statement ? 

5. Apakah variabel Effective Monitoring berpengaruh negatif terhadap 

pendeteksian Fraudelent Financial Statement ? 

6. Apakah variabel Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian Fraudelent Financial Statement ? 

7. Apakah variabel Changes in Auditor berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian Fraudelent Financial Statement ? 
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8. Apakah variabel Pergantian Direksi Perusahaan berpengaruh positif terhadap  

pendeteksian Fraudelent Financial Statement ? 

9. Apakah variabel Frequent Number of CEO’s Picture berpengaruh positif  

terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah dari variabel Crowe’s Fraud Pentagon Theory untuk 

menjelaskan lima elemen dari model Pentagon: Pressure (tekanan), Opportunity 

(kesempatan), Rationalization (rasionalisasi/pembenaran), Competence 

(kompetensi), dan Arrogance (arogan) memilki tujuan pengujian pendeteksian. 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan dari 

penilitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Financial Target 

terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

2. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Financial 

Stability terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

3. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel External Pressure 

terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

4. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Institutional 

Ownership terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

5. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh negatif variabel Effective 

Monitoring terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

6. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Kualitas Auditor 

Eksternal terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 
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7. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Changes in 

Auditor terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

8. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Pergantian 

Direksi Perusahaan terhadap  pendeteksian Fraudelent Financial Statement. 

9. Menemukan bukti empiris tentang pengaruh positif variabel Frequent Number 

of CEO’s Picture terhadap pendeteksian Fraudelent Financial Statement.  

1.6 Kegunaan Penelitian 

Pada penelitian ini manfaat yang di harapkan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendeteksian kecurangan 

pelaporan keuangan dimana dalam penelitian ini menggunakan teori baru 

dari Crowe (2011), Fraud Pentagon. Peneliti  memilih sembilan variable 

sebagai proksi deteksi kecurangan diantaranya financial target, financial 

stability, external pressue, institutional ownership, effective monitoring, 

kualitas auditor eksternal, change in auditor, pergantian direksi, frequent 

number of CEO’s picture. 

b. Menambah kontribusi penelitian pengembangan ilmu akuntansi khususnya 

auditing forensik dan hasil dari penelitian dapat dijadikan refrensi dan 

bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Memberikan pemahaman bagi manajemen bahwa proksi yang harus di di 

deteksi terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan sehingga 

terhindar dari skandal kasus fraud yang merugikan banyak pihak. 

b. Memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan agar selalu 

mempertimbangkan keputusan yang akan diambil sehingga tidak 

menyesatkan. 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

Sudah banyak penelitian mengenai isu kecurangan yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu baik penelitian secara kuantitatif maupun penelitian 

secara kualitatif. Namun, sampai saat ini permasalahan mengenai kecurangan 

tidak ada hentinya untuk terus dilakukan penelitian karena masih saja terjadi 

diberbagai Negara khususnya Indonesia. Oleh karena itu, peneliti juga tertarik 

mengambil isu atau tema yang sama untuk dijadikan permasalahan dalam tugas 

akhir kuliah peneliti. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya 

memiliki perbedaan pada pengembangan teori dalam pendeteksian kecurangan 

yaitu penelitian dari Mafiana (2016) yang menggunakan diamond theory dalam 

mendeteksi kecurangan dan pada penelitian ini peneliti mengambil Crowe’s 

Fraud Pentagon Theory untuk mendeteksi kecurangan dengan sumber refrensi 

dari Tessa (2016). Kelebihan dari teori sebelumnya adalah penambahan elemen 

baru yang dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan 

dengan diketahui melalui jumlah foto direktur yang terpampang di laporan 

keuangan tahunan. Dalam Tessa (2016) sampel yang digunakan adalah pada 

sektor perbankan dan keuangan namun pada penelitian ini peneliti mengambil 
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sampel pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikarenakan 

banyak isu terbaru terkait kasus kecurangan laporan keuangan terjadi pada 

perusahaan Milik Negara tersebut. Model perhitungan yang digunakan untuk 

menganalisis laporan keuangan perusahaan yang melakukan kecurangan dan 

perusahaan yang tidak melakukan kecurangan juga berbeda dari penelitian Tessa 

(2016). Pada penelitian ini menggunakan perhitungan Beneish M-Score yang 

dikembangkan oleh Professor Messod Beneish. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Tessa (2016) menggunakan perhitungan FFR dengan melihat 

perusahaan yang melakukan restatement.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1  Kajian Teori Utama (Grand Theory)  

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Agency theory atau teoeri keagenan secara umum adalah hubungan antara 

pemegang saham (shareholders) sebagai principal dan manajemen sebagai agen. 

Hubungan ini berawal dari adanya korporasi yang memisahkan dengan tegas 

antara kepemilikan pihak perusahaan dan pihak manajemen. Manajemen 

merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi 

kepentingan pemegang saham. Teori agensi merupakan teori yang mendasari 

hubungan antara pihak principal dan agen atau manajemen perusahaan. Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya 

kontrak antara principal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen. Sesuai dengan kontrak tersebut dapat 

diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan untuk 

agen. Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan aegn. 

Pihak agen dan principal saling berhubungan karena mereka memiliki suatu 

keterkaitan dalam kepentingan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. 

Sebagai agen, manajemen bertanggung jawab kepada principal atas apa yang 

telah diberikan oleh principal yang berupa aliran dana untuk keberlangsungan 
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operasional perusahaan. Sebaliknya principal mengharapkan imbalan 

sebagai feed back atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.  

Hubungan antara prinsipal dan agen dalam perspektif teori agensi akan 

menimbulkan suatu perjanjian dimana pihak agen akan menunjukan kewajibannya 

kepada prinsipal, sebaliknya prinsipal memiliki perjanjian untuk memberikan 

bonus atau reward kepada agen. Hal ini biasa terjadi di pasar modal maupun pasar 

uang. Bentuk riil yang menjadi tolak ukur tercapainya kepentingan mereka adalah 

laba yang memang menjadi permasalahan utama dalam teori ini. Besarnya laba 

berhubungan dengan besarnya deviden yang akan dibagikan kepada investor. 

Semakin besar laba atau deviden yang dihasilkan maka harga saham akan 

semakin tinggi dan semakin besar pula deviden yang diterima oleh para principal 

(Rahmanti, 2013). Namun, hal ini menimbulkan permasalahan yaitu para agen 

memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang besar atas hasil 

kerjanya sedangkan para principal atau pemegang saham menginginkan return 

yang tinggi atas investasinya. 

Perbedaan tujuan inilah yang menimbulkan terjadinya conflict of interest 

atau konflik kepentingan diantara pihak agen dan principal. Adanya masalah 

agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan atau asimetri informasi 

menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya keagenan. Jensen dan 

Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga yaitu monitoring cost, 

bonding cost, dan residual cost. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan 

ditanggung principal untuk mengawasi perilaku agen. Bonding cost adalah biaya 

yang ditanggung oleh agen menempatkan dan mematuhi mekanisme yang 
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menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan principal. Residual cost 

adalah nilai kerugian yang dialami principal akibat keputusan yang diambil oleh 

agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh principal. Monitoring 

atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya, yang 

merupakan salah satu agency cost. Biaya pengawasan merupakan biaya untuk 

mengawasi perilaku agen apakah agen telah bertindak sesuai kepentingan 

principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan 

kepada pihak manajemen dan paa manajer. Pada kondisi ini, agen memiliki lebih 

banyak informasi dibandingkan principal. Hubungan antara keduanya dapat 

mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi atau disebut asimetri 

informasi (Amara et al, 2013). Dengan terjadinya asimetri informasi diantara 

kedua belah pihak, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada agen 

untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal. 

 Dengan informasi yang dimiliki, agen membaca peluang (opportunity) 

atas kondisi yang terjadi dan memiliki niat untuk mencari keuntungan bagi dirinya 

dan merugikan pihak lain. Agent akan berusaha dengan berbagai cara seperti 

manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan, merubah informasi, dan 

penyajian tidak wajar dalam jumlah dan pengungkapannya yang dapat 

menyesatkan pembaca laporan keuangan. 
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2.1.2  Fraud 

2.1.2.1 Definisi Fraud 

Definisi Fraud dari berbagai perspekif oleh para praktisi dan akademisi 

yang dikemukakan dalam penelitiannya menyajikan definisi fraud dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda: 

Table 2.1 Definisi Fraud dari Berbagai Sudut Pandang 

 

Sumber Informasi Definsi 

Arens dan Loebbecke (1997) Kecurangan terjadi ketika salah saji dibuat dalam 

suatu keadaan yang mengetahui bahwa hal itu 

adalah suatu kepalsuan dan dilakukan dengan 

maksud untuk melakukan kecurangan. 

Statemet of Auditing 

Standards No. 99 

Tindak kesenjangan untuk menghasilkan salah saji 

material dalam laporan keuangan yang merupakan 

subyek audit. 

Oxford English Dictionary 

(dalam Norbarani, 2015) 

Sebuah tindakan pidana kecurangan dengan 

menggunakan penyajian yang palsu untuk 

memperoleh keuntungan dengan cara yang tidaka 

adil atau mengambil paksa hak atau kepentingan 

orang lain. 

Sukirman dan Maylia, 2013 Tindakan kecurangan perusahaan (corporate fraud) 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan 

sengaja oleh pihak manajemen dan atau pemilik 

perusahaan untuk melakukan tindakan yang 

melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

regulator. 

Association of Ceritified 

Fraud Examiners (dalam Ernst 

& Young LPP, 2009) 

Kecurangan (fraud) sebagai tindakan penipuan atau 

kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan 

yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat 

mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik 

kepada individu atau entitas atau pihak lain. 

Florenz, et al., 2012 Suatu tindakan yang menunjukan representasi palsu 

dari fakta material (nilai) yang dibuat oleh suatu 

pihak dengan maksud untuk merugikan pihak lain 

dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. 

Sorunke, et al., 2016 Suatu tindakan atau proses penipuan atau 

penyembunyian kelalaian yang disengaja atau 

penyimpangan dari kebenaran seperti melanggar 

hukum dan bertindak tidak adil. 

 Sumber: berbagai literature pendukung penelitian 
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Literature diatas merupakan penjelasan fraud dari berbagai sudut pandang 

para ahli dan akademisi. Selain itu, terdapat banyak definisi dan pengertian yang 

menerangkan tentang fraud. Menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) fraud  

didefinisikan “An array of irregularities and illegal acts characterized by 

intentional deception”. yang dapat diartikan sekumpulan tindakan yang tidak 

diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan 

yang disengaja. Adapun definisi fraud yang lebih spesifik yang di ungkapkan oleh 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyatakan fraud adalah 

segala supaya untuk mengetahui atau memperdaya pihak lain untuk mendapatkan 

manfaat (any attempt to device another party to gain a benefit).  

Kecurangan merupakan kesempatan untuk menggalakan strategi 

mempertahankan posisi suatu kondisi yang diinginkan dengan tujuan menghindari 

kerugian akibat ketidakberesan kejadian yang tidak diharapkan dan juga untuk 

memperoleh keuntungan baik yang bersifat pibadi maupun kelompok. 

Kecurangan didukung oleh pelaku yang berpengalaman dan memiliki 

pengetahuan lebih atas keadaan yang sebernarnya terjadi dalam suatu organisasi 

atau perusahaan, namun tidak jarang pelaku akan melibatkan pihak lain untuk 

melakukan kecurangan tersebut dengan merekayasa informasi asli menjadi 

infomasi yang menggambarkan situasi dalam keadaan baik dimata para pengguna 

informasi. Kecurangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini berbeda dengan 

kesalahan. Kecurangan dilakukan dengan sengaja dan dengan sadar oleh manusia 

sedangkan kesalahan terjadi bisa diakibatkan adanya kekeliruan dalam 

menyajikan suatu informasi.  
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Mark Zimbelman (2014:6) menyebutkan bahwa kecurangan merupakan 

suatu  penipuan yang melibatkan sebuah representasi yang bersifat material dalam 

keadaan tidak benar dilakukan secara sengaja atau serampangan yang kemudian 

diyakini dan diharapkan oleh korban sehingga nantinya korban akan mengalami 

kerugian. Penipuan atau kecurangan dapat dikatakan sangat merugikan bagi pihak 

korban ketika nilainya material (besar) dan nilai tersebut mempengaruhi akan 

menimbulkan perbedaan informasi yang signifikan yang disajikan didalam 

laporan keuangan. Tingkat materialitas yang tinggi akan menjadi celah bagi 

perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah atau memanipulasi 

informasi yang berupa pos-pos atau item dari kandungan informasi keuangan dan 

non-keuangan. 

2.1.3 Fraud Tree  

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) di Amerika Serikat 

menuyusun sebuah peta. Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting 

yang dimaksudkan untuk menerangkan jenis kecurangan yang terjadi di 

perusahaan. Peta kecurangan ini dikenal dengan sebutan pohon kecurangan 

atau fraud tree. Terdapat tiga cabang utama yaitu corruption, asset 

misappropriation dan fraudulent statement. Turunanya lebih jauh dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1. Pohon Kecurangan 

Sumber: Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 
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Berdasarkan fraud tree diatas fraud terdiri dari tiga cabang pokok yaitu 

Corruption (korupsi), Assets Misappropriation (Penyimpangan atas asset), dan 

Fraudulent statement (kecurangan laporan). Kemudian ketiga cabang utama 

tersebut diklasifikasikan lagi  menjadi ranting-ranting dan anak ranting dengan 

lebih rinci. Sehingga fraud tree dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Corruption  

Korupsi secara umum didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan 

kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi 

atau kelompok tertentu. Berikut ini merupakan bentuk korupsi, bentuk tersebut 

sebagai berikut: 

1) Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest) 

Bentuk korupasi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai 

kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi 

dimana dia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan 

organisasinya. Pelaku dapat melakukan kecurangan sebagai berikut: 

a) mengarahkan secara terus menerus untuk membeli barang ke 

perusahaannya 

b) mengarahkan spesifikasi teknis barang yang akan dibeli 

c) membatasi persaingan dengan mengatur prakualifikasi dan memberikan 

informasi penting dan rahasia sehingga meskipun dilakukan tender, akan 

dimenangkan oleh perusahaannya. 

2) Suap (Bribery) 
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Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang 

bernilai untuk  mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Bentuk 

suap terdiri dari: 

a) Komisi (Kick Back) terjadi karena ada penerimaan atau pemberian sesuatu 

untuk mempengaruhi keputusan bisnis 

b) Kecurangan untuk memenangkan lelang (Bid Ringing), dilakukan untuk 

memenangkan salah satu penawar dari beberapa penawaran yang ikut 

lelang. Bila kecurangan itu berhasil, penawar yang menang memberi 

sesuatu yng bernilai kepada panitia lelang. 

3) Pemberian Tidak Salah (Illegal Grativities) 

Pemberian tidak salah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada 

seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan ini memberi 

keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut. 

4) Pemerasan Ekonomi (Economic Extortion) 

Pada bentuk korupsi ini, karyawan meminta pembayaran dari rekanan 

(vendor) tersebut. caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau 

bujukan. 

2. Penyalahgunaan  Aset (Asset Misappropriation) 

a. Kecurangan Kas 

1) Kecurangan Penerimaan Kas 

Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum dicatat (Skimming). 

Bentuk dari Skimming itu sendiri seperti: 
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a) Pendapatan tidak dilaporkan atau dicatat (Unrecorded) atau dilaporkan 

lebih kecil (Understate) 

b) Piutang dihapus padahal piutang tersebut sebetulnya tidak dihapus 

tetapi ditagih dan tidak dilaporakn (Write of Schemes) 

c) Pengambilan uang hasil penagihan untuk sementara waktu dengan 

menunda pencatatan penerimaannya (Lapping Schemes) 

d) Pengambilan penerimaan cek dari pelanggan (Refund and Others) 

Pencurian yang sudah dicatat di pembukuan (Cash Larceny) antara lain: 

a) Pencurian kas tunai (Cash on Hand) 

b) Pencurian kas di bank (Cash in Bank) 

c) Mencuri kas dengan membuat kesalahan perhitungan atau kesalahan 

pembukuan dengan sengaja 

2)  Kecurangan pengeluaran Kas (Fraudulent Disburment) 

Kecurangan penagihan (Billing Schemes), dengan memasukan 

dokumen tagihan atau invoice pengadaan barang, sehingga tagihan lebig 

tinggi (Mark Up) atau tagihan fiktif dengan cara: 

a) Mencipatakan rekanan fiktif melalui perusahaan dengan papan nama 

(Shell Company) 

b) Melakukan pembayaran yang ada atas pembayaran yang lebih tinggi 

kemudian diminta kembali secara pribadi kelebihan pembayaran 

tersebut (pay and return) 

c) Meninggikan tagihan dari rekanan (overbilling) 
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Payroll Schemes merupakan skema fraud dengan pembayaran gaji 

sebagai sarana. Hal ini dapat dilakukan dengan mendaftarkan data pegawai 

palsu atau jumlah gaji yang dicatat lebih besar dari yang dibayarkan. 

Kecurangan pembayaran gaji atau upah (Payroll Schemes) dengan cara 

memalsukan dokumen pendukung pembayaran gaji atau upah berupa 

catatan waktu kerja atau memalsukan informasi yang ada dalam catatan 

haji atau upah serta menciptakan pegawai fiktif. 

Kecurangan penggantian biaya (Expense Reimursement Schemes) 

adalah kecurangan pengeluaran kas dengan memanipulasi penggantain 

biaya antara lain dengan cara: 

a) Meningkatkan biaya (Overslated Expense) dari yang sebenarnya 

dikeluarkan sehingga penggantian biaya yang diterima lebih tinggi, 

dari yang benar-benar dikeluarkan 

b) Penggantian biaya atas biaya-biaya fiktif (Fictitious Expense Schemes) 

antara lain dengan cara membuat kwitansi palsu 

c) Kecurangan penggantian biaya berulang-ulang (Multiple 

Reimbursement) 

Check tempering merupakan pemalsuan cek, baik itu tanda tangan, 

nama penerima, dan yang lainnya 

Register disbursement merupakan pembatalan penerimaan atau 

pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register, biasanya dilakukan 

dengan memanipulasi seolah0olah seorang pelanggan mengembalikan 

barang dan mendapat refund. 
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b. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lain (Inventory and Other Assets 

Misappropriation) 

Kecurangan persediaan barang dan asset lainnya terdiri dari pencurian 

(larceny) dan penyalahgunaan (misuse). Larceny scheme dimasudkan sebagai 

pengambilan persediaan atau barang digudang karena penjualan atau 

oemakain, untuk perusahaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan 

tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang. Berikut ini merupakan bentuk-

bentuk pada bagian ini seperti: 

1) Penjualan fiktif (Fictitious Shell) dengan cara: 

a) Kolusi dengann pihak ketiga yang mengambil barang tapi tidak 

diproses (tanpa pembayaran) 

b) Menjual dengan discount tidak wajar 

2) Assets Requisition and Transfer Schemes dengan cara: 

a) Pemindahan asset ke lokasi lain dengan dokumen internal resmi, 

barang kemudian dicuri 

b) Permintaan material untuk proyek jumlah yang diminta untuk mark-up 

c) Menciptakan proyek fiktif untuk mencuri material 

d) Memalsukan formulir permintaan barang 

3) Kecurangan pembelian dan penerimaan (Purchasing & Receiving Scheme) 

dilakukan dengan: 

a) Membeli barang yang tidak diperlukan 

b) Membeli asset kemudian dicuri 

4) Memalsukan penerimaan barang (False Inventory Receive Recent) 
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a) Petugas penerima memalsukan catatan penerimaan (dicatat lebih kecil) 

b) Memalsukan penjualan dan pengapalannya (False Sales & Shipment 

Scheme) 

c) Dibuat dokumen penjualan palsu, pelaku mengirim ke pembeli fiktif 

d) Catatan persediaan dipalsukan agar sama dengan fisiknya 

5) Membuat jurnal palsu, untuk menutupi ketekoran persediaan 

6) Menghapus persediaan (Inventory Write Off) 

3. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statemnet) 

Kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement) dilakukan 

dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari yang sebenarnya 

(overstatement) dan menyajikan laporan keuangan lebih buruk dari yang 

sebenarnya (under statement). Cara-cara melakukan kecurangan laporan keuangan 

ialah sebagai berikut: 

a. Pengahsilan atau pendapatan fiktif (Fictitious Revenue) 

b. Penilaian akhir atas asset, tidak tepat 

c. Menyembunyikan kewajiban (Concealed Liabilities) 

d. Mencatat aktiva dan pasiva pendapatan dan biaya pada periode akuntansi yang 

tidak tepat (timing deference). Biaya pendapatan tahun berjalan digeser ke 

tahun sebelumnya atau sesudahnya. Sebaliknya pendapatan tahun lalu digeser 

ke tahun berjalan dan pendapatan tahun yang akan datang digeser ke tahun 

berjalan. 

e. Menyembunyikan biaya antara lain dengan mengkapitalisasi biaya. 
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f. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepat (improper disclouser) 

seperti tidak diungkapkannya kewajiban bersyarat (contingence liabilities) 

kejadian-kejadian penting yang berpengaruh negative terhadap pos0pos 

laporan keuangan. kejadian penting yang seharusnya diungkapkan antara lain: 

1) Perusahaan pada tahun buku yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

terlibat perkara di pengadilan dan apabila nanti kalah terkena kewajiban 

yang sangat material. 

2) Lokasi usaha (misalnya berupa pabrik) terkena ketentuan tata kota 

sehingga pabrik harus pindah atau tutup. 

3) Penilaian asset tidak tepat (improper asset valuation) yaitu penilaian yang 

tidak sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum dengan sengaja agar 

laporan keuangan tampak lebih baik dari yang sebenarnya. 

The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) membagi fraud 

dalam tiga jenis tipologi berdasarkan perbuatannya yang dijelaskan dalam 

penelitian Hanifa (2015) yaitu: 

1. Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropiation)   

Penyimpangan asset adalah penyalahgunaan, penggelapan, pencurian asset 

atau harta perusahaan oleh pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Fraud 

jenis ini merupakan bentuk fraud yang klasikal dan paling mudah dideteksi karena 

sifatnya yang berwujud atau dapat diukur dan dihitung (Priantara, 2013). Asset 

Misappropiation sering sebagai identic fraud yang dilakukan oleh pegawai sebab 

mayoritas pelaku asset misappropriation berada ditingkat sebagai pegawai. 
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2. Penipuan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

Fraudulent financial statement adalah penyajian kondisi finansial suatu 

perusahaan yang disengaja salah yang dapat tercapai melalui salah saji yaitu 

penghilangan sejumlah nilai di lapoan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui 

pengguna laporan keuangan. Fraudulent financial statement seringkali identik 

sebagai management fraud yang identic dilakukan oleh manajemen, sebab 

mayoritas pelaku memang berbeda pada tingkat atau kedudukan lini menajerial 

(pejabat, eksekutif senior dan manager senior). Manajemen dapat menutupi 

kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa 

keuangan (financial engineering) guna memperoleh keuntungan atau manfaat 

pribadi terkait dengan kedudukan dan tanggungjawabnya. Karena fraud seringkali 

di cetuskan untuk kepentingan manajemen maka dinamakan management fraud 

berupa: 

a. Pemalsuan, manipulasi atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau 

dokumen pendukung laporan keuangan; 

b. Kesenjangan dalam penyajian atau sengaja menghilangkan atau 

penyembunyian data seperti transaksi, kejadian atau informasi penting dari 

laporan keuangan; 

c. Salah penerapan secara prinsip akuntansi (jumlah, klasifikasi, penyajian dan 

pengungkapan). 

3. Korupsi  

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan 

(conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan tidak sah/ illegal, 
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gratifikasi dan pemerasan secara ekonomi (Priantara, 2013). Jenis fraud ini yang 

paling sulit di deteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain atau 

kolusi. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pelaku fraud 

bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Dalam prosesnya 

untuk melakukan pengungkapan, auditor seharusnya memiliki ketrampilan dan 

pengalaman melakukan investigasi sebab porsi teknis investigasi dalam 

mengungkap korupsi lebih dominan dibandingkan auditing. 

2.1.4 Fraud Triangle 

 Konsep pendeteksian fraud pertama kali yaitu fraud triangle yang 

dikemukakan oleh Cressey (1953). Penemuan dari penelitiannya yang berjudul 

Other People Maney: A Study In The Social Psychology Of Embezzelent 

menjelaskan mengenai alasan mengapa orang-orang berpotensi melakukan fraud. 

Mark Zimbeleman (2014:43) menyatakan bahwa ada tiga elemen yang 

muncul secara bersamaan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak 

kecurangan antara lain: Pressure (tekanan), Opportunity (kesempatan), dan 

Rationalization (rasionalisasi). Berikut skema dari fraud triangle yang 

digambarkan seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Fraud Triangle Theory oleh Cressey (1953) 

Pressure 

Opportunity Rationalization 



34 
 

 
 

Pressure 

 Kondisi yang dapat menekan seseorang untuk melakukan kecurangan 

yang dikemukakan oleh Albrecht et al. (2011) dalam Sihombing (2014), 

pressure dibagi kedalam tiga kelompok yaitu: 

1. Tekanan Keuangan (Financial Pressure) 

Hampir 95% Fraud dilakukan kaena adanya tekanan dari segi 

keuangan yang biasanya diselesaikan dengan tindakan mencuri. 

2. Tekanan akan Kebiasaan Buruk (Vices Pressures) 

Pada tekanan ini dikarenakan adanya dorongan memuaskan kebiasaan 

(nafsu). Tekanan ini mendorong memenuhi kebiasaan buruk yang 

dapat dibilang sebagai hobi. 

3. Tekanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan (Work-Related 

Pressure) 

Kebutuhan akan keadaan dalam lingkungan kerja tidak diperoleh 

karyawan karena hubungan antar sesama rekan maupun hubungan 

dengan atasan-bawahan kurang harmonis baik dalam hal pekerjaan 

maupun kinerja individu, sehingga terjadi tekanan dan mendorong 

karyawan untuk melakukan fraud untuk memperoleh perhatian atas 

usahanya. 

Opportunity 

 Elemen kedua dari Fraud Trinagle adalah peluang atau kesempatan. 

Fraud tidak mungkin terjadi apabila tidak adanya peluang atau kesempatan 

pada kondisi yang tepat dalam melakukan kecurangan. Menurut Albrecht et 
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al. (2011) dalam Sihombing (2014) terdapat enam faktor peluang untuk 

melakukan fraud antara lain: 

1. Kurangnya kontrol dalam pencegahan atau mendeteksi fraud 

2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja 

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) 

Rationalization  

 Sikap rasionalisasi yang menjadi elemen terakhir dalam teori segitiga 

kecurangan yang mendasari bahwa anggapan tindakan yang dilakukan adalah 

benar. Rasionalisasi merupakan alasan pembenaran dari pribadi pelaku fraud 

atas kesalahan dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Albrecht dan 

Sihombing (2014) menjelaskan bahwa rasionalisasi sering terjadi ketika 

melakukan fraud antara lain: 

1. Asset 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 dn integritas saya asal hal itu dapat 

meningkatkan standar hidup saya 
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2.1.5 Fraud Diamond 

 Kemajuan era bisnis tentu sangat mempengaruhi perkembangan dari 

kajian mengenai kecurangan. Salah satunya yang dilakukan oleh Wolfe dan 

Hermanson (2004) yang mengadopsi teori dari Cressey (1953) Triangle Theory 

dengan tiga elemen, kemudian dikembangkan dengan ditambahkan elemen 

Capability (kemampuan) yang dikenal dengan toeri Fraud Diamond. Penemuan 

tersebut digambarkan seperti yang terlihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Fraud Diamond Theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004) 

Capability  

 Wolfe dan Hermanson (2004) mengemukakan bahwa dalam proses 

mendesain suatu metode deteksi sangat penting untuk mempertimbangkan 

individu dalam perusahaan yang memiliki kapabilitas atau kemampuan, yang 

dipaparkan dalam penelitiannya: 

“When designing detection system, it is important to consider 

who within the organization has the Capability to quash a red 

flag, or to cause a potential inquiry by internal auditors to be 

redirected. A key to mitigating Fraud is to focus particular 

attention on situations offering, in addition to incentive and 

Rastionalization the combination of Opportunity and 

Capability” 

 

Pressure 

Rationalization 

Opportunity  

Capability  
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Pendapat Wolfe dan Hermanson (2004) yang dikemukakan dalam 

penelitiannya pada intinya menjelaskan bahwa kunci dalam memitigasi 

kecurangan atau fraud adalah fokus pada situasi yang terjadi dengan 

menambahkan pressure dan rationalization serta kombinasi dari opportunity 

dan capability.  

2.1.6  Fraud Pentagon Theory 

Crowe’s Fraud Pentagon Theory adalah konsep yang menggambarkan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraudulent. Konsep dari Crowe’s 

Fraud Pentagon Theory diperkenalkan dalam literature professional pada 

Crowe Horwath (2012) pada paper yang berjudul Playing Offense in a High-

risk Environment yang menyebutkan “Cressey’s classic fraud triangle helps to 

explan many but not all situations, these differences support the need too 

expand the fraud triangle to a five-sides fraud Pentagon where an employee’s 

competence or power to perform and arrogance”.  Teori Fraud Triangle yang 

dikemukakan Cressey (1953) telah membantu banyak menjelaskan kondisi 

terjadinya fraud namun belum semua kondisi dapat digambarkan. Perbedaan 

ini mendukung kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan dari fraud 

triangle menjadi lima elemen yang dikenal dengan fraud Pentagon dimana 

kemampuan karyawan berani dalam bersikap arogansi. Crowe Howart (2012) 

mengonsepkan skema fraud Pentagon ke dalam bentuk visualisasi sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.4 Crpwe’s Fraud Pentagon Theory oleh Crowe Howart (2012) 

Teori yang dicetuskan oleh Crowe untuk melanjutkan penyempurnaan 

teori dari Cressey (1953) dan Wolfe dn Hermanson (2004). Hasil penelitian 

memperoleh satu elemen dimana keadaan tersebut menggambarkan sifat dari 

pelaku kecurangan yang disebut arrogance atau sombong. Lima elemen yang 

tergabung dalam teori Pentagon diantaranya:  

1. Pressure (tekanan) 

2. Opportunity (peluang atau kesempatan) 

3. Rationalizaton (rasionalisasi) 

4. Capability (kemampuan), dan  

5. Arrogance (arogansi) 

Arrogance  

 Mengetahui apa yang mungkin memprovokasi karyawan seperti 

melanggara hukum, dan melakukan kegiatan illegal adalah kunci terjadinya 

penipuan secara efektif. Terkenal atas kriminolgi dari Donal Cressey yang 

menyebutkan ada tiga elemen penyebab kecurangan. Teori klasik dari Cressey 

Pressure  

Crowe’s 

Fraud 

Pentagon 
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yaitu teoti Triangle membantu menjelaskan banyak kondisi tetapi belum semua 

situasi. Penipuan lebih mungkin terjadi ketika seseorang mengalami tekanan 

untuk melakukan kecurangan, didukung dengan pengendalian yang lemah akan 

menjadi kesempatan bagi seorang karyawan untuk melakukannya dan pelaku 

dapat merasionalisasi perilakunya yang curang. Pelaku kecurangan sekarang ini 

lebih banyak mempunyai akses informasi untuk mengetahui asset perusahaan 

dibanding pelaku kecurangann pada era cressey. Saat ini perusahaan lebih 

mengembangkan usaha dengan menjalin hubungan global, kemitraan, outsourcing 

dan mengandalkan teknologi. Berbeda pada tahun 1950 an perusahaan masih 

mengandakan otonomi yang dimiliki dan otoritas mengatur organisasi. Karyawan 

diberikan bayaran yang tinggi namun juga dituntut  untuk mencapai kinerja baik 

dengan cara tidak etis. 

Perbedaan ini yang mendukung kebutuhan untuk memperluas segitiga 

kecurangan menjadi lima elemen kecurangan Pentagon. Penambahan kompetensi 

karyawan atau kekuatan untuk melakukan kecurangan dan kesombongan atau 

kurangnya kesadaran adalah faktor penentu  kecurangan, dalam kondisi ini 

umumnya hadir ketika terjadi penipuan. Memperluas elemen yang dikembangkan 

Cressey, kemampuan dalam menerima pengendalian internal dan kondisi sosial 

internal merupakan keadaan yang menguntungkan. Kesombongan atau kurangnya 

hati nurani, sikap keunggulan dan hak atau keserakahan dari seseorang yang 

percaya bahwa kebijakan perusahaan dan prosedur yang ada didalamnya tidak 

berlaku bagi dirinya. Kompetensi dan kesombongan memainkan peran utama 

dalam menentukan apakah karyawan memiliki apa yang diperlukan untuk berbuat 
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kecurangan. Elemen tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan 

kesombngan dapat memprovokasi individu untuk melakukan penipuan. Individu 

yang mahir melakukan kecurangan memiliki akses ke informasi perusahaan, 

memiliki pola pikir kedepan, dan mengumpulkan bukti untuk menghindari resiko 

dari kecurangan. 

Para ahli menuturkan bahwa kesombongan atau kurangnya hati nurani 

adalah sikap keunggulan dan hak keserakahan yang dipercaya seseorang bahwa 

pengendalian internal tidak berlaku hanya pada dirinya (Crowe’s, 2012). 

Sedangkan, menurut Lano (2015) sikap arogan adalah sikap angkuh dan sombong 

yang ditunjukan seseorang yang merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling 

berkuasa, paling berperan dibandingkan dengan orang lain. Sikap arogan biasanya 

menyerang seseorang yang sedang dalam posisi puncak, karirnya menanjak atau 

bisnisnya sedang berkembang pesat (Sarwono, 2009:60) dalam Lano (2015). 

Sikap arogan dapat dijumpai pada oragnisasi yang besar dan kepada seseorang 

yang memiliki peran penting dalam organisasi atau perusahaan tersebut.   

2.2  Kajian Variabel Penelitian  

 Kajian variabel penelitian dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah 

fraudulent financial statement atau kecurangan laporan keuangan, sedangkan 

untuk variabel independen merupakan turunan dari kelima elemen teori 

pentagon diantaranya Pressure (financial target, financial stability, external 

pressure, dan institutional ownership), Opportunity (ineffective monitoring 

dan kualitas auditor eksternal), Rationalization (change in auditor), Capabilty 
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(pergantian direksi), dan Arrogance (frequent number of CEO’s picture). 

Penjelasan terkait masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Fraudulent Financial Statement   

Association of Certified Fraud Exmaniners (ACFE) mendefinisikan  

Fraudulent Financial Statement atau kecurangan sebagai “ the deliberate 

misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished 

through the intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the 

financial statement in order to device financial statement user”. Menjelaskan 

bahwa kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang 

dilakukan melalui perbuatan salah saji yang disengaja atau kelalian dari jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan 

keuangan tersebut.  

 Berdasarkan dengan kecurangan laporan keuangan, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) 2007 juga menjelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) seksi 316 bahwa: 

a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu salah 

saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah atau pengungkapan dalam 

laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. 

b. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya. Hal ini seringkali 

disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian 

aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip 

yang berterima umum di Indonesia. 



42 
 

 
 

Menurut Statements on Auditing Standards (SAS) No. 99, financial 

statement fraud yang biasa dilakukan dalam perusahaan dapat diketahui dengan: 

1. Manipualsi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen 

pendukung dari laporan keuangan yang disusun; 

2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan 

terhadap laporan keuangan; 

3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 

Mark Zimbelmant (2014:52) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi 

Forensik menybutkan motivasi yang melatarbelakangi kecurangan laporan 

keuangan adalah mendukung dalam mempertahankan harga saham agar tetap 

tinggi sehingga para investor merasa bahwa investasi yang ditanamkan dalam 

posisi aman. Selain itu, juga disebutkan bahwa hal lain yang mendasari 

kecurangan laporan keuangan adalah untuk mendukung penawaran obligasi dan 

saham di pasar modal. Dua penjelasan yang telah disebutkan sangat rasional 

ketika kecurangan laporan keuangan terjadi dengan motivasi demikian, karena 

semua bisnis ingin berjalan dengan lancar dan dapat berkesinambungan serta 

dapat melebarkan pasarnya ke berbagai bidang dan berbagai pangsa pasar. 

Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tingkat atas 

yang kemudian melibatkan manajemen tingkat bawah, namun didalam melakukan 

kecurangan tersebut tidak semua orang yang tergabung dalam manajmen 

perusahaan terlibat dalam tindak kecurangan. Beberapa pihak dalam perusahaan 

yang memiliki independensi terkadang lalai dalam mendeteksi adanya kecurangan 
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yang telah dilakukan oleh manajemen. Identifikasi kecurangan dapat dibilang 

sangat sulit untuk diungkap karena harus memahami keseluruhan kondisi 

perusahaan baik yang terjadi di internal maupun eksternal perusahaan. Proses 

deteksi kecurangan seperti yang dijelaskan oleh Mark Zimbelman (2014:56) 

mengungkapkan ada empat kelompok eksposur kecurangan yaitu: 

1. Manajemen dan Direksi (management and Directors) 

2. Hubungan dengan Pihak-pihak Lain (Relationship with Others) 

3. Organisasi dan Industri (Organitation and Industry) 

4. Hasil Kinerja Keuangan dan Karakteristik Operasional (Financial Result and 

Operating Characteristics). 

Pengujian atas penilaian kecurangan laporan keuangan menggunakan 

perhitungan dari penelitian Beneish (1999) yang dikenal dengan Model Beneish 

M-Score. Model ini menjelaskan mengenai estimasi deteksi manipulasi keuangan 

dengan memilih variabel model dari data keuangan. Model  yang dibawa oleh 

Beneish dikategikan kedalam dua kelompok dengan memakai symbol angka satu 

(1) dan nol (0). Variabel atas pengkategorian ini disebut dengan variabel dummy 

karena variabel bersifat dikatomi yang nilainya hanya ada satu dan nol. 

2.2.2 Financial Target 

Target keuangan adalah suatu tingkat laba yang akan dicapai atas usaha 

yang dikeluarkan. Target keuangan ditentukan oleh dewan pengaruh atau 

manajemen termasuk sasaran penjualan dan insentif keuntungan (Rahmanti, 

2013). Secara tidak langsung target keuangan memberikan tekanan financial bagi 

manajemen untuk berhasil mencapai target keuangan tersebut. Sejalan dengan 
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teori agensi, target keuangan memiliki hubungan dengan agen dan principal. 

Dimana agen akan melaksanakan kewajiban dan menampilkan performa 

perusahaan sebaik mungkin sehingga dapat tercapainya target keuangan yang 

telah direncanakan. Sedangkan principal memberikan bonus kepada agen atas 

hasil kerja kerasnya. Kondisi ini menimbulkan dampak risiko fraud rendah karena 

manajemen perusahaan melakukan kinerja keuangan secara hati-hati dan 

kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement sangat kecil.  

2.2.3 Financial Stability 

Stabilitas keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi 

dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik 

dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau bisa juga diatikan dengan 

terhindarnya suatu perusahaan dari krisis moneter atau keuangan. Namun, 

ketidakstabilan keuangan dapat dipicu dengan berbagai macam penyebab dan 

gejolak yang berasal dari kondisi ekonomi, politik maupun industri. Kondisi 

tersebut berakibat terhadap bisnis perusahaan dan stabilitas keuangan perusahaan 

sehingga menjadi tekanan bagi pihak manajemen. Adanya tekanan dari stabilitas 

keuangan pada kondisi bisnis entitas dapat di indikasi oleh tingkat kompetisi 

usaha yang sengit, kerawanan yang tinggi terhadap perubahan yang sangat cepat 

seperti kemajuan teknologi, suku bunga, dan kurs valuta asing. Menurunnya 

industri disebabkan kegagalan bisnis yang meningkat dan turunnya permintaan 

pelanggan merupakan gambaran kondisi yang mempengaruhi stabilitas keuangan 

perusahaan. 
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2.2.4 External Pressure 

Tekanan eksternal adalah kondisi yang menekan keadaan seseorang 

diakibatkan pengaruh dari pihak luar (Herdiyani dalam Hanifa, 2015). Dalam 

sebuah perusahaan tekanan eksternal dapat terjadi akibat adanya tekanan 

berlebihan terhadap manajemen dalam memberikan komitmen kepada analisis, 

kreditur dan pihak ketiga (PSA No. 70). Adapun kondisi atau situasi yang 

menggambarkan tekanan eksternal yaitu adanya tekanan signifikan untuk 

memperoleh modal yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing dengan 

mempertimbangkan posisi keuangan entitas termasuk kebutuhan dana untuk 

membelanjakan pengeluaran riset dan pengembangan. Kondisi ini sangat 

bergantung terhadap utang atau kemampuan rendah untuk memenuhi persyaratan 

pembayaran utang yang sulit unuk dipenuhi. Kebutuhan untuk mendapatkan 

tambahan pembiayaan utang dan ekuitas, sangat dibutuhkan untuk membiayai 

pengeluaran modal agar perusahaan dapat mempertahankan keunggulannya dari 

pesaingnya (Rahmanti, 2013).    

2.2.5 Institutional Ownership 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak menajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi 

tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang 

dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan 

yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak 

manajemen (Boediono, 2005) dalam Nuraina (2012). Nuraina (2012) menyatakan 

bahwa nilai suatu perusahaan akan lebih tinggi apabila perusahaan tersebut 
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dimiliki oleh lembaga keuangan yang disponsori oleh bank. Hal ini menjelaskan 

bahwa bank, sebagai pemilik (bagian) dari perusahaan, akan menjalankan fungsi 

monitoringnya dengan lebih baik dan investor percaya bahwa bank tidak akan 

melakukan ekspropiasi atas asset perusahaan. Sisi positif jika sebagian 

kepemilikan dimiliki pihal lain, apabila perusahaan tersebut masalah keuangan 

maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari bank atau 

institusi. Kepemilikan oleh institusi akan menurunkan kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangkrutan. Berbeda ketika struktur kepemilikan perusahaan 

banyak dimiliki oleh dewan direksi atau dewan komisaris maka dewan pemegang 

saham tidak menutup kemungkinan akan cenderung melakukan tindakan 

ekspropiasi yang menguntungkannya secara pribadi. Namun disisi lain, 

kepemilikan oleh institusi dapat menjadi tekanan bagi manajemen perusahaan 

ketika adanya tuntutan pengembalian dari dana yang telah disuntikan yang 

menjadi modal perusahaan. Pihak manajemen semestinya sudah mempersiapkan 

resiko yang akan terjadi untuk mengatasi keadaan yang tidak diinginkan pada 

suatu saat yang mungkin akan terjadi. 

2.2.6  Effective Monitoring  

Effective monitoring adalah keadaan dimana perusahaan memiliki unit 

pengawas yang efektif memantau kinerja perusahaan. Effective monitoring 

merupakan kondisi dimana adanya tingkat keefektifan sistem pengawasan internal 

yang baik yang dimiliki perusahaan. Kondisi dapat tercipta ketika manajemen 

menjalankan fungsinya dengan baik dan sistem pengawasan internal dalam 

perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Terwujudnya 
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suasana kerja yang positif dapat membangkitkan semangat yang sportif untuk 

mencapai performa yang berkualitas. Ketika keadaan berbalik dimana manajemen 

dan dewan pengawas tidak memiliki control yang baik akan menimbulkan 

peluang melakukan kceurangan. Peluang dapat terjadi karena pengendalian 

internal yang lemah, manajemen pengawasan yang lemah, manajemen 

pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi atau jabatan yang dapat 

memberikan keuntungan pribadi (Rahmanti, 2013). Effective monitoring dapat 

terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau sekelompok 

kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan 

komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan 

sejenisnya (SAS No. 99). Perwakilan pengawasan atas kontrol dalam perusahaan 

adalah oleh jajaran dewan komisaris yang beranggoatakan komisaris dan 

komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris 

yang memenuhi persyaratan tidak memiliki hubungan terafiliasi baik dengan 

pemegang saham pengendalian, direktur atau komisaris lainnya, tidak bekerja 

rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundangan-

undangan sekaligus kebijakan yang berlaku di perusahaan. Adanya dewan 

komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kinerja 

perusahaan sehingga mengurangi tindakan fraud. Namun, apabila pengawasan 

atau monitoring perusahaan lemah, hal ini akan memberi kesempatan kepada 

manajemen untuk melakukan tindakan yang menyimpang sehingga  dapat terjadi 

praktik fraud (Norbarani, 2012). 
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2.2.7 Kualitas Auditor Eksternal 

Kualitas auditor adalah kemampuan auditor dalam memprediksi maupun 

menemukan serta melaporakan hasil dari proses audit yang diakukan.. Kualitas 

audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar 

dan prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak siapapun (independen), patuh 

kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan 

akuntan public, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan 

independensi dalam sikap mental. Auditor eksternal tegabung dalam sebuah 

perusahaan yang bernama kantor akuntan publik yang disebut dengan KAP. 

Dalam KAP auditor eksternal mengaudit secara umum dan keseluruhan atas 

laporan keuangan dan mereview kinerja laporan keuangan prospektif. Audit harus 

dilakukan secara professional oleh orang yang independen dan kompeten dengan 

standar profesonal akuntan yang berlaku. Dengan digunakannya standar audit, hal 

yang dilarang dapat dihindari oleh akuntan publik dan hal yang diwajibkam dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

2.2.8 Change in Auditor 

Rasionalisasi adalah pembenaran atas segala tindakan atau suatu aktivitas 

yang mengandung fraud. Dimana alasan-alasan yang diberikan dalam 

rasionalisasi adalah bentuk yang tidak sebenarnya dan dipengaruhi dengan adanya 

kepentingan pribadi seseorang ketimbang kebenaran itu sendiri (arti definisi, 

2014). Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana 

pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian 
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dari fraud pentagon yang paling sulit diukur. Karena rasionalisasi ada dalam sifat 

perilaku yang memiliki individu tersebut. Seperti individu yang umumnya tidak 

jujur, mungkin mereka lebih mudah untuk merasionalisasi fraud. Perusahaan yang 

melakukan fraud lebih sering melakukan pergantian auditor. Hal ini dikarenakan 

untuk mengurangi kemungkinan pendeteksian tindak kecurangan laporan 

keuangan oleh perusahaan. perusahaan memiliki kuasa untuk bertindak menekan 

auditor agar mengubah pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang 

dilakukan auditor dalam Rachmawati (2014). Loebbecke et al., dalam Lou dan 

Wang (2009) menunujukan bahwa 36 persen dari kecurangan dalam sampel 

mereka yang dituduhkan dua tahun awal masa jabatan auditor. Selanjutnya, 

Rachmawati (2014) menyatakan dari hasil penelitiannya menemukan bukti bahwa 

pengunduran diri auditor adalah berhubungan positif dengan kemungkinan litigasi 

berdasarkan Lou dan Wang, 2009). 

2.2.9 Pergantian Direksi 

Kemampuan individu adalah sifat dan ketrampilan pribadi seseorang yang 

memainkan peran besar dalam mencapai keterjadian dari suatu tindakan. Dalam 

fraud pentagon, konsep ini mempertimbangkan kemampuan individu untuk 

menjadi orang yang tepat dalam melakukan fraud. Individu tersebut harus 

memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan dan 

mengambil keuntungan tersebut. Kemampuan (capability) memberikan kontribusi 

utama sebagai penyebab terjadinya fraud (Priantara, 2013). Sihombing (2014) 

mengungkapkan bahwa capability bisa terjadi karena adanya perubahan direksi. 

Perubahan direksi pada umumnya syarat muatan politis dan kepentingan pihak-
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pihak tertentu yang memicu munculnya conflict of interest (Sihombing, 2014). 

Perubahan direksi merupakan penyerahan wewenang dari direksi lama kepada 

direksi baru. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen 

sebelumnya. Namun, perubahan direksi dapat menimbulkan stress period dalam 

suatu perusahaan karena membutuhkan waktu untuk adaptasi sehingga kinerja 

awal tidak maksimal. Kondisi ini memberikan peluang kepada individu untuk 

memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. 

2.2.10 Arrogance 

Arogansi merupakan suatu sikap kesombongan terhadap sesuatu yang dimilikinya 

seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan, dan jabatan. Kesombongan atau 

kurangnya hati nurani adalah sikap keunggulan dan hak keserakahan yang 

dipercaya seseorang bahwa pengendalian internal tidak berlaku hanya pada 

dirinya (Crowe’s, 2012). Dalam suatu perusahaan di pimpin oleh seorang CEO 

yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan memiliki wewenang 

terhadap pengaturan kebijakan perusahaan. Dengan demikian seorang CEO 

bersikap arogan atas kehendaknya sendiri karena merasa berkuasa atas apa yang 

menjadi tujuan perusahaan. Sikap arogan adalah sikap sikap angkuh dan sombong 

yang ditunjukan seseorang yang merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling 

berkuasa dan paling berperan dibandingkan dengan yang lain (Lano, 2015). 

Penyakit mental ini biasanya menjangkit seseorang yang mempunyai posisi 

puncak atau memiliki jabatan yang tinggi dan berkuasa seperti pejabat tinggi di 

manajemen perusahaan yang memiliki banyak kelebihan disbanding lainnya. 

Keinginan untuk memuaskan apa yang dikehendaki mengakibatkan terjadinya 
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tindak yang kurang sopan menurut etika. Memenuhi kepentingan atas dirinya 

sendiri merupakan salah satu ciri dari sikap arogan. Kepentingan yang dapat 

dicontohkan seperti mempertahankan posisi atau mengejar target agar mendapat 

promosi jabatan yang lebih tinggi.  

Menurut Crowe (2011) dalam Yosuf (2015), sebuah studi oleh Committee 

of Sponsoring Organization (COSO) telah menemukan bahwa 70 % dari penipu 

memiliki profil yang menggabungkan tekanan dengan arogansi atau keserakahan 

dan 89% dari kasus penipuan yang terlibat adalah seorang CEO. Crowe (2011) 

dala Yosuf (2015) menunjukan bahwa ada lima unsur arogansi dari perspektif 

CEO diantaranya: 

1. Memiliki ego yang besar-CEO dipandang sebagai selebriti dari pada 

pengusaha 

2. Mereka dapat menghindari konrol internal dan tidak dapat terjebak 

3. Mereka memiliki sikap yang suka membully 

4. Mereka berlatih gaya manajemen otokratis dan 

5. Takut mereka akan kehilangan posisi atau status mereka 

Unsur arogansi ini dapat berkembang menjadi arogansi ekstrim yang 

merupakan faktor keangkuhan yang menyembunyikan dampak negatif bawahnya 

yang dapat menghancurkan sebuah reputasi perusahaan. fenomena ini 

diilustrasikan sebagai iceberg, yang terlihat kecil dan tidak menakutkan dari jauh, 

namun dapat menyebabkan kerusakan besar ketika bertabrakan dengan sesuatu 

hal. 
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2.3  Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi telah banyak dilakukan oleh beberapa praktisi dan 

akademisi yang mengamati pandangan auditor tentang pentingnya relative dari 

sejumlah factor pemicu penipuan. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan 

bahwa terdapat tiga elemen atau kondisi dari suatu keadaan yang mendorong 

terjadinya fraud. Hal tersebut dikemukakan oleh Cressey (1953) yang dikenal 

dengan teori Fraud Triangle yang terdiri dari pressure, opportunity, dan 

rationalization. Kemudian penelitian selanjutnya, David T Wolfe dan Hermanson 

(2004) mengemukakan bahwa fraud triangle dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi fraud dengan mempertimbangkan 

elemen keempat yaitu capability atau kemampuan individu.  

Individual capability kemampuan memegang peranan penting dimana 

fraud dapat saja terjadi bersamaan dengan ketiga factor fraud triangle. Penelitian 

lain, seperti studi yang dilakukan di Taiwan oleh Yung-I Lou dan Ming-Long 

Wang (2009), studi ini membahas mengenai faktor risiko fraud berdasarkan 

konsep fraud triangle atau segitiga kecurangan terhadap fraudulent financial 

statement. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan keuangan dari perusahaan, 

rasio tinggi dari transaksi yang kompleks, integritas manajer perusahaan dan 

hubungan dengan perusahaan auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud pada pelaporan keuangan. Penelitain ini menunjukan bahwa variable dalam 

fraud triangle dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan 

pada perusahaan yang terdapat di Taiwan.  
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Kennedy Samuel Sihombing (2014) meneliti mengenai fraud diamond 

dimana variable kemampuan individu atau capability ditambahkan sebagai 

pengembangan penelitian teori kecurangan dari fraud triangle. Variable ini 

ditambahkan untuk melihat kemampuan individu dalam melakukan fraud pada 

laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa elemen pemicu dari 

kecurangan seperti stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kondisi industri dan 

rasionalisasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraudulent financial 

statement. Sedangkan elemen seperti target keuangan, efektivitas pengawasan, 

pergantian auditor dan kemampuan individu berpengaruh negative terhadap 

pendeteksian fraudulent financial statement.  

Putriasih, dkk (2016) menjalankan suatu penelitian mengenai deteksi 

financial statement fraud: Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2013-2015. Penelitian ini untuk membuktikan 

pengaruh dari variabel yang dapat dijadikan proksi dalam menilai kecurangan 

(fraud) dan memilih sampel pada perusahaan manufaktur karena dirasa sangat 

rentan akan terjadinya kecurangan laporan keuangan. seluruh perusahaan 

manufaktur disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan sehingga memperoleh 12 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Variabel yang menjadi proksi dalam 

mendeteksi kecurangan berdasarkan teori Fraud Diamond meliputi financial 

targets, financial stability, external pressure, nature of industry, ineffective 

monitoring, change in auditor, rationalization, dan capability. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan menunjukan hasil yang signifikan untuk semua 

variabel. Hasil tersebut karena sampel yang memenuhi syarat penelitian dan jenis 
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yang tepat untuk dijadikan sampel dalam mendeteksi kecurangan dengan data-

data keuangannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yosuf, Mohamed (2015) yang mengadopsi 

dari penemuan Crowe (2011) yaitu teori fraud pentagon yang menambahkan satu 

elemen lagi dalam pendeteksian fraudulent financial reporting yaitu sikap 

arrogance (arogansi/ kesombongan). Sebelumnya telah ada perkemabangan dari 

teori fraud triangle dari Wolfe dan Hermanson (2004) yang menambahkan 

Capability sebagai factor pendukung adanya tindakan kecurangan. Penelitian 

terbarukan ini yang dilakukan oleh Yosuf (2015) meneruskan penemuan dari 

Crowe (2011) untuk menguji pendeteksian fraudulent financial statement dengan 

mengambil proksi Frequent Number of CEO’s Picture. Yosuf (2015) 

menyebutkan adanya kecurangan yang terjadi di perusahaan adalah peran serta 

terbanyak dari seorang CEO. Crowe (2011) menunjukan sikap arogansi pada CEO 

karena dinilai: (1) memiliki ego yang besar dan di pandang sebagai selebriti 

perusahaan, (2) mereka dapat menghindari control internal (3) mereka memilki 

sikap membully rekan dan bawahan, (4) mereka menggunakan gaya manajemen 

otokratis, dan (5) mereka takut kehilangan posisi dan status yang dimilikinya. 

Proksi ini terbilang baru dari penelitian sebelumnya, tergolong sederhana juga 

tetapi proksi ini dinilai memiliki pengaruh yang signifikan untuk mungukur 

variable arogansi dalam pendeteksian fraudulent financial statement.  

Mendukung penelitian dari Yosuf (2015), Tessa (2016) meneliti kembali 

terkait variabel baru yang dikemukakan dari teori fraud pentagon oleh Crowe 

(2012) yaitu Arrogance. riset yang dilakukan Tessa (2016) masih tergolong jarang 
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dilakukan di Indonesia pada periode penelitiannya, namun kini semakin banyak 

diketahui oleh kaum akademisi dan periset dan menjadi tertarik untuk 

menelitinya. Judul yang dicantumkan Tessa (2016) adalah “Fraudulent Financial 

Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada Sektor Keuangan dan 

Perbankan di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Tessa (2016) 

menggunakan sampel pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan dengan 

memeperoleh jumlah 69 sampel yang memenuhi kriteria selama periode 

pengamatan tahun 2012-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diambil dari website Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan. Hasil yang 

diperoleh  menunjukan bahwa variabel financial stability, external pressure dan 

frequent number of CEO’s picture berpengaruh terhadap fraudulent financial 

statement, sedangkan variabel lain yang tidak mempengaruhi fraud adalah 

variabel financial target, institutional ownership, ineffevtive monitoring, kualitas 

auditor eksternal, change in auditor, dan pergantian direksi. 

2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Financial Target Terhadap Pendeteksian Fraudulent 

Financial Statement 

Kemampuan memenuhi suatu capaian pada waktu yang tepat merupakan 

kemampuan memenuhi target. Menurut Tessa (2016) target keuangan berupa laba 

atas usaha yang diinginkan dapat tercapai oleh perusahaan dan sering disebut 

dengan financial target. Salah satu pengukuran yang digunakan untuk menilai 

tingkat laba yng diperoleh perusahaan atas usaha yang dikeluarkan adalah dengan 

ROA (Return On Assets). Perbandingan laba terhadap jumlah aktiva (ROA) 



56 
 

 
 

adalah ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukan 

seberapa efisien aktiva telah bekerja. 

Target keuangan memiliki hubungan dengan teori agensi yang 

menjelaskan adanya hubungan antara agen dan principal. Agen dan principal 

memiliki harapan untuk memnuhi kepentingannya masing-masing. Kaitannya 

dalam hal ini adalah pada keinginan manajemen untuk mendapatkan laba atas 

hasil kinerja mereka untuk memenuhi harapan principal yaitu mendapatkan target 

financial berupa laba. Putriasih (2016) menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

aktivitasnya, perusahaan eringkali mematok besaran tingkat laba yang harus 

diperoleh atas usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba kembali, kondisi 

inilah yang dinamakan dengan financial target. 

Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mencapai target 

fianasialnya dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Namun 

terkadang ada factor-faktor penentu yang tidak dapat dikendalikan perusahaan 

sehingga membuat target finansial tersebut tidak tercapai dan eksistensi 

perusahaan akan diragukan. Timbulnya tekanan atas pencapaian target finansial 

untuk mendapatkan bonus atas hasil kinerja dan menjaga eksistensi kinerja 

perusahaan dapat memunculkan kemungkinan adanya pengaruh tekanan terhadap 

pemenuhan target finansial terhadap kecurangan pelaporan keuangan.  

2.4.2 Pengaruh Financial Stability terhadap pendeteksian  Fraudulent 

Financial Statement 

Financial stability merupakan keadaan yang menggambarkan stabilitas 

keuangan perusahaan. SAS No. 99 menjelaskan ketika stabilitas keuangan 
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(financial stsbility) terancam oleh keadaan ekonomi, industry, dan situasi entitas 

yang beroperasi, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan financial 

statement fraud (Skousen et al., 2009). Tingkat kestabilitas keuangan dalam suatu 

perusahaan dapat diukur dengan  jumlah pertambahan total asset dari tahun ke 

tahun. Apabila selama periode berjalan mengalami posisi yang fluktuatif, maka 

perusahaan dikatakan dalam kondisi yang stabil 

Menurut Putriasih (2016) penilaian terhadap kestabilan kondisi keuangan 

perusahaan dapat dilihat dari bagaimana keadaan asset. Banyaknya total asset 

yang dimiliki perusahaan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, 

kreditor, maupun para pemegang keputusan yang lain. Ketika total asset yang 

dimiliki perusahaan cukup banyak, perusahaan dianggap mampu memberikan 

return maksimal bagi para investor. Namun sebaliknya, apabila total asset 

mengalami penurunan atau bahkan negative dapat membuat para investor, 

kreditor maupun para pemegang keputusan menjadi tidak tertarik lagi, karena 

kondisi perusahaan dianggap tidak stabil. Perusahaan dianggap tidak mampu 

beroperasi dengan baik dan tidak menguntungkan lagi. Rendahnya total asset 

yang dimiliki akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi manajemen karena 

kinerja perusahaan terlihat menurun sehingga mungkin akan mengurangi aliran 

dana investasi di tahun berikutnya. Karena alasan itulah pihak menajemen 

melakukan manipulasi pada laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi 

kondisi stabilitas perusahaan yang kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian 

dari Loebbecke, Eining dan Willingham (1989) dan Bell, Szykowny, dan 

Willingham (1991) dikutip oleh Chintya (2016) yang menunjukan bahwa kasus 
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dimana perusahaan mengalami pertumbuhan industri di bawah rata-rata, 

manajemen mungkin melakukan manipulasi laporan keuangan untuk 

meningkatkan prospek perusahaan (Skousen et al., 2009).  

2.4.3 Pengaruh External Pressure terhadap Pendeteksian Fraudulent 

Financial Statement 

External Pressure adalah kondisi yang tidak dalam posisi aman 

disebabkan adanya atmosfir negatif disekitar lingkungan usaha dan secara 

langsung mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Menurut Tessa (2016) 

external pressure merupakan keadaan dimana perusahaan mendapatkan tekanan 

dari pihak luar perusahaan. Usaha manajemen untuk mengatasi tekanan tersebut 

perusahaan membutuhkan tambahan uang atau sumber pembiayaan eksternal agar 

tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau 

modal (Skousen et al., 2009). Kebutuhan akan mempertahankan kinerja 

perusahaan untuk bisa tetap bertahan adalah dengan mendapatkan pinjaman dari 

pihak eksternal atau langsung disebut pinjaman dari bank dengan syarat 

perusahaan harus diyakini mampu untuk mengembaikan pinjaman yang telah 

diperolehnya. Pihak eksternal melihat kemampuan perusahaan dengan melakukan 

penilaian menggunakan rasio leverage yaitu membandingkan antara total liabilitas 

dengan total asset. Apabila perusahaan memiliki leverage yang tinggi, berarti 

perusahaan tersebut dianggap memiliki hutang yang besar dan resiko kredit yang 

dimilikinya juga tinggi. Semakin tinggi resiko kredit, semakin besar tingkat 

kekhawatiran kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Oleh 

karena itu, hal ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian tersendiri bagi 
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perusahaan dan memungkinkan menjadi salah satu penyebab dalam munculnya 

kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Obeua (dalam Matantya, 2013) ikut serta dalam menjelaskan bahwa leverage 

yang lebih besar dapat dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih besar untuk 

melakukan pelanggaran terhadap perjainjian kredit dan kemampuan lebih rendah 

untuk memperoleh tambahan modal melalui pinjaman. Terlihat beralasan ketika 

pihak kreditor tidak dapat meminjamkan modal kepada perusahaan dikarenakan 

melihat kondisi keuangan perusahaan yang kurang sehat. 

2.4.4  Pengaruh Institutional Ownership terhadap Pendeteksian Fraudulent 

Financial Statement 

Kebijakan akan berbeda jika dalam suatu perusahaan ada pihak lain yang 

ikut terlibat untuk menentukan arah, budaya dan aturan yang akan diciptakan 

untuk memenuhi capaian tertentu. Keterlibatan oleh pihak lain dikenal dengan 

istilah investor diluar institusi yang kaitannya terhadap sumber pendanaan modal 

perusahaan. Terdapat indikasi ketika terdapat institutional ownership atau 

kepemilikan saham institusi dalam sebuah perusahaan akan menjadi sebuah 

tekanan sendiri bagi perusahaan tersebut. Tekanan bisa terjadi karena pihak 

manajemen memiliki tanggung jawab yang lebih besar dikarenakan 

pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada seorang individu, namun 

kepada institusi. Kepemilikan institusi berpern serta dalam mengatasi adanya 

asimetri informasi antara principal dan agen karena dengan meningkatnya 

kepemilikan institusi maka segala aktivitas perusahaan secara tidak langsung akan 

diawasi oleh investor institusi. Menurut Wida (2014) investor institusi menjadi 
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pihak yang efektif dalam melakukan control atas setiap tindakan yang dilakukan 

oleh manajer, namun hal ini akan membatasi kinerja manjemen perusahaan yang 

disebabkab tuntutan dari para investor institusi. 

Besarnya kepemilikan saham oleh institusi daripada perseorangan 

membuat manajemen berusaha melakukan segala usaha yang lebih agar tidak 

kehilangan para investor tersebut, salah satunya dengan menampilkan laporan 

keuangan yang sehat dengan mengesampingkan segala cara yang ditempuh jika 

dalam suatu waktu kondisi perusahaan tidak dalam keadaan yang normal. Alasan 

tersebut dikemukakan oleh Tessa (2016) bahwa semakin besar kepemilikan saham 

oleh institusi maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan merasa tertekan 

sehingga melakukan kecurangan pelaporan keuangan.  

2.4.5  Pengaruh Effective Monitoring terhadap deteksi Fraudulent Financial 

Statement 

   Effective monitoring merupakan kondisi dimana adanya tingkat 

keefektifan sistem pengawasan internal yang baik yang dimiliki perusahaan. 

Kondisi dapat tercipta ketika manajemen menjalankan fungsinya dengan baik dan 

sistem pengawasan internal dalam perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. Terwujudnya suasana kerja yang positif dapat 

membangkitkan semangat yang sportif untuk mencapai performa yang 

berkualitas. Tingkat pengawasan dinyatakan oleh dewan pengawasa atu komisaris 

yang memiliki sikap independen terhadap segala hal. Apabila kehilangan 

independensi akan menimbulkan peluang terjadinya kesempatan berbuat tidak etis 

yang kemudian kondisi seperti ini disebut dengan ineffective monitoring atau 
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ketidakefektifan pengawasan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dominasi 

manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak 

efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan 

keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya (SAS No. 99). 

Kusumawardhani (2015) menyebutkan bahwa Ineffective monitoring adalah 

kondisi dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawasan yang efektif untuk 

memantau kinerja perusahaan sehingga terdapat banyak peluang untuk bergerak 

bebas tanpa ada rasa takut akan control internal perusahaan. Kurangnya kontrol 

dari pihak internal perusahaan menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak 

untuk memanipulasi data pada laporan keuangan. Gambaran kondisi jika tidak 

adanya pengawasan yang ketat seperti adanya dominasi manajemen oleh satu 

orang atau suatu kelompok, kebijakan kompensasi yang kurang tepat sasaran, dan 

tidak efektif pengawasan dari pihak dewan direksi dan komite audit atas proses 

pelaporan keuangan. Tindakan kecurangan dapat diminimalisir dengan 

menerapkan mekanisme pengawasan yang baik. Dewan komisaris dipercaya dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan (Norbarani, 2012). Dewan 

komisaris bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas (Forum for Corporate Givernance in Indonesia, 2003) dalam 

Norbarani (2012). Sikap independen yang dimiliki dewan komisaris sangat 

berperan dalam menyempitkan peluang aksi manajemen laba yang merupakan 

salah satu bentuk kecurangan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.  
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2.4.6  Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal terhadap Pendeteksi Fraudulent 

Financial Statement 

Kualitas auditor yang baik pada hakikatnya adalah hasil audit yang dicapai 

ketika auditor telah menerapkan standar dan prinsip audit dengan tepat, bebas, 

independen, patuh kepada hukum, dan taat pada kode etik profesi. Dalam hal ini 

kode etik profesi seorang auditor atau akuntan publik telah secara jelas diatur 

dalam Standar Professional Akuntan Public (SPAP). SPAP merupakan pedoman 

yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan public, mengatur segala hal 

yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental (Hanifa, 

2015).  

Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat yang bertugas untuk 

meneliti, menguji akurasi dan validitas catatan keuangan dan transaksi bisnis dari 

perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan auditor eksternal tersebut. 

Penunjukan auditor eksternal oleh komite audit perusahaan dianggap dapat 

melakukan pemeriksaan dan untuk menjamin integritas proses audit. 

Penelitian mengenai kualitas audit eksternal berfokus pada perbedaan 

antra pemilihan jasa audit dari kantor akuntan public (KAP) oleh perusahaan yaitu 

BIG4 (OPWC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) dan non BIG4. Alasan yang 

mendasari hal ini adalah KAP BIG4 dianggap memiliki kemampuan yang lebih 

untuk mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan pelaporan dalam manajemen. 

Dengan beberapa alasan tersebut, apabila suatu perusahaan diaudit oleh 

KAP BIG4 maka peluang untuk dideteksi adanya fraud akan lebih besar karena 
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KAP BIG4 dianggap memiliki kemampuan lebih dalam mendeteksi fraud dan 

menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas.  

2.4.7  Pengaruh Change in Aduitor terhadap Pendeteksi Fraudulent 

Financial Statement 

Change in Auditor atau pergantian auditor yang digunakan perusahaan 

dapat dianggap sebagi bentuk untuk menghilangkan jejak fraud (fraud trail) yang 

ditemukan oleh auditor sebelumnya. Kecenderungan tersebut mendorong 

perusahaan untuk mengganti auditor independennya guna menutupi kecurangan 

yang terdapat dalam perusahaan. Putriasih (2016) mengatakan bahwa rasionalisasi 

syarat dengan penilaian subjektif perusahaan. penilaian dan pengambilan 

keputusan perusahaan yang subjektif tersebut akan tercermin dari perubahan 

auditor dengan maksud menyembunyikan jejak.  

Keberlangsungan usaha perusahaan tidak seterusnya berjalan dengan 

mulus, terkadang mengalami masa sulit akibat goncangan ekonomi dan faktor 

lain. Hambatan ini bagi perusahaan merupakan aib yang harus ditutupi dengan 

cara salah satunya menghilangkan jejak audit sebelumnya. Keadaan perusahaan 

pada suatu periode mengalami kesulitan keuangan yang berakibat pada 

kebangkrutan perusahaan maka perusahaan mencoba menekan auditor untuk 

memberikan laporan yang baik. Namun, auditor bisa saja menolak permintaan 

perusahaan sehingga perusahaan berniat untuk mengganti auditor untuk menutupi 

keadaan yang terjadi. Perubahan auditor menjadi jalan dan mengganti dengan 

auditor yang baru.  
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2.4.8 Pengaruh Pergantian Direksi terhadap Pendeteksi Fraudulent Financial 

Statement 

Pergantian direksi dipilih sebagai variabel dari salah satu elemen dalam 

teori fraud pentagon, capability. Terdapat enam komponen dalam capability, 

antara lain: posisi (positioning), kecerdasan (intelligence), percaya diri 

(confidence/ego), pemaksaan (coercion skill), penipuan (effective lying/deceit), 

dan manajemen stress (management stress). Pergantian direksi diindikasikan 

mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stress. Wolfe 

dan Hermanson (2004) mengemukakan bahwa perubahan direksi mampu 

melakukan fraud karena pelaku memiliki kemampuan dalam diri memahami dan 

memanfaatkan kelemahan internal control untuk melakukan tindakan kecurangan, 

pelaku kecurangan memiliki ego dan kepercayaan diri yang tinggi bahwa 

perbuatannya tidak akan terdeteksi, pelaku kecurangan dapat mempengaruhi 

orang lain untuk turut serta dalam tindakan kecurangan, dan pelaku kecurangan 

dapat mengontrol stress dengan baik. Pergantian direksi dapat menjadi suatu 

upaya perusahaan untuk memperbaik nikerja direksi sebelumnya dengan 

melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi baru yang 

dianggap lebih berkompeten. Adanya pergantian direksi juga dapat 

mengindikasikan suatu kepentingan politik tertentu untuk menggantikan jajaran 

sebelumnya. Namun menurut Wolfe dan Hermanson (2004) pergantian atau 

perubahan direksi akan dapat menyebabkan stress period yang berdampak pada 

semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Sementara disisi lain, 

pergantian direksi dianggap dapat mengurangi efektivitas dalam kinerja karena 
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culture direksi baru. Oleh karena itu dilakukan investigasi lebih lanjut apakah 

benar pergantian direksi mampu menjadi indikator terjadinya fraudulent financial 

reporting di perusahaan. 

2.4.9  Pengaruh Frequent Number of CEO’s Picture terhadap Pendeteksi 

Fraudulent Financial Statement 

Maksud dari frequent number of ceo’s picture adalah jumlah foto CEO 

perusahaan yang terpampang pada laporan kuangan tahunan perusahaan. 

Banyaknya foto CEO yang ditampilkan dalam sebuah laporan keuangan tahunan 

dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki COE 

tersebut. Dari foto itu menunjukan posisi yang dimilkinya dalam perusahaan, 

menunjukan bahwa mereka pejabat di perusahaan sehingga mereka tidak ingin  

kehilangan statusnya tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu elemen yang 

dijelaskan oleh Crowe (2011). Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan 

terjadinya fraud karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki, membuat 

seorang CEO merasa bahwa control internal apapun tidak berlaku bagi dirinya. 

Menurut Crowe (2011), juga terdapat kemungkinan bahwa CEO akan melakukan 

cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan di perusahaan, maka 

CEO juga mempunyai kepentingan menjaga kinerja perusahaan agar tetap eksis 

sehingga posisi yang dimiliki aman.  

Kerangka pemikiran dari variable-variabel yang menghubungkan antara 

variabel independen terhadap variable dependen yang telah dijelaskan sebelumnya 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Model Penelitian 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian. Hipotesis 

merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Berdasarkan 

kerangka berpikir yang rasional pada penelitian ini melahirkan hipotesis yang 

merupakan dugaan sementara untuk menjadikan bahan kajian atas hasil yang akan 

diperoleh dari data-data sekunder dengan menggunakan perhitungan yang telah 

ditentukan. Hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1.  H1 : Financial target berpengaruh positif terhadap deteksi fraudulent 

financial statement. 

Pressure 

Financial Target ( H1 +) 

Financial Stability ( H2 +) 

External Pressure ( H3 +) 

Institutional Ownership ( H4 +) 

Opportunity  

Ineffective Monitoring ( H5 +) 

Kualitas Auditor Eksternal ( H6 +) 

Rasionalisasi 

Changes in Auditor ( H7+ ) 

 

Capablility/ Competence 

Pergantian Direksi Perusahaan 

( H8+) 

Arrogance  

Frequent Number of CEO’s Picture   

( H9 +) 

 

Fraudulent Financial Statement 
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2. H2 : Financial stability berpengaruh positif terhadap deteksi 

fraudulent financial statement. 

3. H3 : External pressure berpengaruh positif tehadap deteksi fraudulent 

financial statement. 

4. H4 : Institutional ownership berpengaruh positif terhadap deteksi 

fraudulent financial statement. 

5. H5 : Effective monitorting berpengaruh negatif terhadap deteksi 

fraudulent financial statement. 

6. H6 : Kualitas auditor eksternal berpengaruh positif terhadap fraudulent 

financial statement. 

7. H7 : Change in auditor berpengaruh positif terhadap deteksi fraudulent 

financial statement.  

8. H8 : Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap deteksi fraudulent 

financial statement.   

9. H9 : Frequent number of CEO’s picture berpengaruh positif terhadap 

deteksi fraudulent financial statement. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui financial target, financial 

stability, external pressure, institutional ownership, effective monitoring, kualitas 

auditor eksternal, change in auditor, pergantian direksi, dan frequent of CEO’s 

picture terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Populasi dari penelitian 

ini adalah perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebanyak 22 perusahaan dan diperoleh sampel yang sesuai kriteria sebanyak 12 

perusahaan selama periode pengamatan dari tahun 2010-2015. Berdasarkan pada 

data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh positif antara financial target terhadap deteksi 

fraudulent financial statement.  

2. Tidak terdapat pengaruh positif antara financial stability terhadap deteksi 

fraudulent financial statement.  

3. Tidak terdapat pengaruh positif antara external pressure terhadap deteksi 

fraudulent financial statement.  

4. Tidak terdapat pengaruh positif antara institutional ownership terhadap 

deteksi fraudulent financial statement.  
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5. Terdapat pengaruh negatif antara effective monitoring terhadap deteksi 

fraudulent financial statement.  

6. Tidak terdapat pengaruh positif antara kualitas auditor eksternal terhadap 

deteksi fraudulent financial statement.  

7. Tidak terdapat pengaruh positif antara change in auditor terhadap deteksi 

fraudulent financial statement.  

8. Terdapat pengaruh positif antara pergantian direksi terhadap deteksi 

fraudulent financial statement.  

9. Tidak terdapat pengaruh positif antara frequent number of CEO’s picture 

terhadap deteksi fraudulent financial statement.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti sebagai perbaikan 

kualitas dari masalah yang diangkat pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

refrensi dan bermanfaat bagi khal layak, yang diantara: 

1. Untuk penelitian dimasa mendatang disarankan menggunakan sampel 

yang berbeda dari penelitian ini dan menambah jumlah sampel mencukupi 

batas pengujian untuk mengetahui apakah menghasilkan hasil yang sama 

dari sampel yang diteliti atau hasil berbeda pada sampel yang diteliti. 

2. Banyak perhitungan keuangan yang merupakan proksi dari variabel yang 

tidak menunjukan hasil yang signifikan pada penelitian ini karena terdiri 

dari berbagai sektor sampel yang memiliki berbagai kebijakan sehingga 
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disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memilih sampel yang 

sejenis, seperti perusahaan manufaktur. 

3. Penelitian fraud pada perusahaan milik negara masih jarang ada yang 

meneliti, padahal menurut Association of Certifieid Fraud Examiner 

(2016) kasus fraud paling sering terjadi pada perusahaan milik negara. 

Kepada peneliti yang tertarik mengupas lebih dalam terkait isu fraud pada 

perusahaan milik negara disarankan dapat mengembangkan analisis 

terjadinya fraud dengan lebih komprehensif. Selain menggunakan 

perhitungan data keuangan, alangkah lebih baik lagi dengan menambah 

informasi umum seperti laporan Bapepam, BPK, dan lainnya. 

4. Untuk perusahaan BUMN sebaiknya bisa mempertimbangkan dalam 

kebijakan pergantian direksi karena berdasarkan hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa indikasi adanya kecurangan laporan keuangan dapat 

dibuktikan dengan adanya perubahan komposisi dewan direksi maupun 

dewan komisaris. 
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