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SARI 

 

Rahmadani, Lintang Vernanda. 2020. “Pendeteksian Fraudulent Financial 

Statement melalui Analisis Fraud Diamond dengan Peran GCG sebagai 

Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Property, Real Estate, dan Building 

Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”. 

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

Pembimbing Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si., CA., ACPA 

 

Kata Kunci : Fraudulent Financial Statement, Financial Target, Nature Of 

Industry, Pergantian Auditor, Pergantian Direksi, Good Corporate 

Governance. 

 

 Fraudulent financial statement merupakan salah saji atau penghapusan 

terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dengan 

tujuan untuk mengelabui penggunanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh financial target, nature of industry, 

pergantian auditor, dan pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement 

dengan GCG sevagai variabel moderasi. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Property, Real Estate, dan 

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-1028 

sebanyak 74 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling yang menghasilkan 38 perusahaan dengan 114 unit analisis. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik dan analisis regresi 

interaksi dengan bantuan program IBM SPSS versi 23. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial target, nature of 

industry, pergantian auditor, dan pergantian direksi tidak berpengaruh positif 

terhadap fraudulent financial statement. Dewan komisaris memperlemah 

hubungan antara financial target terhadap fraudulent financial statement. Dewan 

komisaris tidak mampu memoderasi hubungan antara nature of industry, 

pergantian auditor, dan pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement. 

Komisaris independen memperlemah hubungan antara financial target terhadap 

fraudulent financial statement. Komisaris independen tidak mampu memoderasi 

hubungan antara nature of industry, pergantian auditor, dan pergantian direksi 

terhadap fraudulent financial statement. Kepemilikan institusional tidak mampu 

memoderasi hubungan antara financial target, nature of industry, pergantian 

auditor, dan pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement. Komite 

audit tidak mampu memoderasi hubungan antara financial target, nature of 

industry, pergantian auditor, dan pergantian direksi terhadap fraudulent financial 

statement. 

  Simpulan dari penelitian ini adalah hanya variabel kepemilikan 

institusional yang mampu memperlemah hubungan antara financial target 

terhadap fraudulent financial statement. Atau dapat dikatakan GCG mampu 

meminimalisir fraudulent financial statement pada perusahaan. 
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ABSTRACT 
 

Rahmadani, Lintang Vernanda. 2020. "Detection of Fraudulent Financial 

Statements through Diamond Fraud Analysis with the Role of GCG as 

Moderating (Empirical Study on Property, Real Estate, and Building Construction 

Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2018 Period)". 

Final Project. Accounting Department. Faculty of Economy. Universitas Negeri 

Semarang. Advisor Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si., CA., ACPA 

 

Keywords: Financial Statement Fraudulent, Financial Target, Nature of 

Industry, Change of Auditors, Change of Directors, Good Corporate 

Governance. 

 

  Fraudulent financial statements are misstatements or deletions of amounts 

or disclosures made intentionally in order to trick users. The purpose of this study 

was to determine and analyze the effect of financial targets, nature of industry, 

change of auditors, and changes of directors on fraudulent financial statements 

with GCG as a moderating variable. 

  The population in this study are Property, Real Estate, and Building 

Construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2016-1028 

as many as 74 companies. The sampling technique uses purposive sampling 

technique which produces 38 companies with 114 units of analysis. Analysis of 

the data used is logistic regression analysis and interaction regression analysis 

with the help of the IBM SPSS version 23 program. 

  The results of this study indicate that financial targets, nature of industry, 

change of auditors, and changes of directors do not have a positive effect on 

fraudulent financial statements. The board of commissioners weakens the 

relationship between financial targets and fraudulent financial statements. The 

board of commissioners is not able to moderate the relationship between the 

nature of industry, change of auditors, and change of directors to fraudulent 

financial statements. Independent commissioners weaken the relationship between 

financial targets and fraudulent financial statements. Independent commissioners 

are not able to moderate the relationship between nature of industry, change of 

auditors, and change of directors to fraudulent financial statements. Institutional 

ownership is not able to moderate the relationship between financial targets, 

nature of industry, change of auditors, and changes of directors to fraudulent 

financial statements. The audit committee is not able to moderate the relationship 

between financial targets, nature of industry, change of auditors, and changes of 

directors to fraudulent financial statements. 

  The conclusion of this study is that only institutional ownership variables 

can weaken the relationship between financial targets and fraudulent financial 

statements. Or it can be said that GCG is capable of minimizing fraudulent 

financial statements in companies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Pelaporan keuangan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian 

informasi keuangan, setelah perusahaan (organisasi) melakukan kegiatan (operasi) 

selama periode tertentu (Wahyudin & Khafid, 2013). Informasi keuangan sangat 

berguna bagi pihak internal perusahaan, yakni pihak manajemen maupun bagi 

pihak luar perusahaan misalnya pemilik perusahaan, kreditor, kantor pajak, dan 

lainnya. Sedangkan informasi laporan keuangan yang diperuntukkan bagi 

kepentingan pihak eksternal perusahaan atau yang sering disebut sebagai laporan 

keuangan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan yang 

diterima oleh umum (generally accepted accounting principles). Laporan 

keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. 

  Laporan keuangan merupakan suatu informasi atas hasil dari proses 

akuntansi yang berfungsi untuk mengomunikasikan kinerja keuangan perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang meliputi pihak 

manajemen, kreditor, investor, supplier, karyawan, pelanggan maupun pemerintah 

atau stakeholder (Istikhanah, 2018). Laporan keuangan akan menjadi tolok ukur 

kinerja manajemen perusahaan yang berpengaruh dalam melakukan investasi di 

masa yang akan datang (Siddiq & Achyani, 2017). Para stakeholder menggunakan 

informasi keuangan untuk kepentingan berbagai hal, misalnya pengambil 

keputusan seorang manajer, penilaian kinerja manajemen, perhitungan pajak, 
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menilai kelayakan suatu investasi, menilai kelayakan utang, hingga akuntabilitas 

kepada publik. Salah satu standar penting yang harus dipenuhi dalam laporan 

keuangan adalah harus bersifat andal (reliable), tidak menyesatkan pembaca dan 

tidak salah saji secara material. Karena informasi laporan keuangan nantinya akan 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang 

akan datang.  

  Pentingnya informasi dalam laporan keuangan menjadi alasan bagi pihak 

manajemen untuk menampilkan laporan keuangan yang selalu dalam kondisi 

terbaik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan reputasi 

perusahaan tetap baik bagi para stakeholder. Kondisi ini mendorong manajemen 

untuk melakukan segala cara agar dapat mencapai tujuannya, salah satunya adalah 

dengan melakukan manipulasi dalam laporan keuangan sehingga dapat 

menyebabkan adanya tindakan kecurangan (fraud) pada perusahaan. 

  Kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan dapat disebabkan karena 

adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dengan 

pihak pemegang saham sebagai principal yang dijelaskan oleh Jensen & 

Meckling, (1976) dalam teori agensi. Agen merupakan pihak yang dikontrak oleh 

principal untuk mengelola perusahaan yang memiliki banyak informasi mengenai 

kondisi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pihak principal. Hal ini 

memudahkan manajemen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui oleh pihak principal  dimana mendorong adanya tindakan kecurangan 

(fraud). 
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  Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja 

dengan memanipulasi serta memberikan laporan yang keliru kepada pihak lain 

untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Survei yang dilakukan 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  Asia-Pasifik tahun 2018 

menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori utama kecurangan (fraud) yaitu 

penyalahgunaan ases (asset misappropriations), korupsi (corruption), dan 

kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement). Selengkapnya 

dapat dilihat pada diagram berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Categories of Occupational Fraud 

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2018 
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Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE yang menunjukkan bahwa 

kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement) merupakan kasus 

yang paling sedikit terjadi yaitu 13% dibandingkan dengan penyalahgunaan aset 

(asset misappropriations) dan korupsi (corruption). Namun kecurangan laporan 

keuangan merupakan salah satu penyebab kerugian terbesar yaitu dengan rata-rata 

kerugian sebesar US$ 700.000.  

Fraudulent financial statement merupakan salah saji atau penghapusan 

terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dengan 

tujuan untuk mengelabui penggunanya (Santoso, 2019). Perilaku kecurangan 

laporan keuangan sangat menjadi perhatian, karena merupakan cerminan dari 

kinerja perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan tersebut maupun masyarakat (Zelin, 2018). 

Praktik kecurangan laporan keuangan sangat merugikan berbagai pihak dalam 

pengambilan keputusan karena informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

   Kasus fraudulent financial statement banyak terjadi pada perusahaan besar 

di Indonesia, di antaranya yaitu PT Waskita Karya. Pada pertengahan tahun 2009 

telah ditemukan rekayasa keuangan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dalam 

kurun waktu empat tahun berturut-turut. Temuan ini terungkap pertama kali saat 

dilakukan pemeriksaan kembali neraca dalam rangka persiapan perusahaan untuk 

Innitial Public Offering (IPO). Direktur utama PT Waskita Karya yang baru 

menjabat M Choliq menemukan kelebihan pencatatan laba sebesar Rp 500 milyar 

yang diduga dilakukan oleh direksi sebelumnya dengan memasukkan proyeksi 
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pendapatan dari proyek tahun yang akan datang kedalam tahun tertentu. Proyek 

tersebut adalah proyek renovasi Kantor Gubernur Riau dan proyek pembangunan 

Gelanggang Olah Raga Bulian Jambi (Tuanakota, 2013). 

  Pada akhir tahun 2018 PT Waskita Karya kembali tersangkut kasus fraud 

yang melibatkan para manajer PT Waskita Karya. PT Waskita Karya diduga telah 

melakukan pencatatan proyek fiktif sebanyak 14 proyek sehingga Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga negara telah mengalami kerugian 

sebesar Rp 186 milyar. Adapun kerugian ini dihitung dari jumlah pembayaran 

atau pengeluaran PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub 

kontraktor yang tersangkut kasus ini (Kontan, 2018). 

 Salah satu sektor yang memungkinkan terjadinya kecurangan di Indonesia 

adalah perusahaan property dan real estate. Berdasarkan data Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan kasus di sektor properti pada tahun 

2014 menempati peringkat ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 70 kasus 

pengaduan. Dan pada tahun 2015 jumlah pengaduan meningkat sebanyak 160 

kasus, membuat peringkat pengaduan berdasarkan kasus di sektor properti ini naik 

ke peringkat dua, kasus pengaduan ini didominasi oleh aduan tentang 

pembangunan bermasalah sebesar 24% atau sebanyak 37 kasus, disusul masalah 

pengelolaan perumahan oleh developer sebanyak 24 kasus (16%) dan 

keterlambatan serah terima sertifikat dari pengembang kepada konsumen 

sebanyak 20 kasus (13%) (Kompas.com). YLKI menyatakan bahwa pengaduan 

konsumen pada sektor properti masih menduduki peringkat kedua terbanyak 

setelah sektor perbankan pada tahun 2016. Pengaduan terbanyak pada sektor 



6 
 

 

properti ini ada kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan dimana 40% 

terkait pembangunan dan 39% terkaitan pengelolaan dari 780 kasus 

(Liputan6.com). Pada tahun 2017 pengaduan konsumen pada sektor properti 

menempati tiga besar dengan persentase 9% dari total 642 pengaduan 

(Bisnis.com). Dan pada tahun 2019 YLKI menerima 1.871 pengaduan konsumen, 

sektor properti berada pada peringkat ketiga tercatat 14,4% dengan jumlah kasus 

sebanyak 81 kasus, aduan terbesar mengenai pembanguann Meikarta yang 

mangkrak (Liputan6.com) 

  Fraudulent financial statement akan terus terjadi apabila sebelumnya tidak 

dilakukan pendeteksian dan pencegahan, oleh karena itu muncul beberapa cara 

untuk mendeteksi fraudulent financial statement di antaranya adalah Fraud 

Triangle dan Fraud Diamond. Cressey (1953) mengemukakan tiga kondisi 

penyebab terjadinya fraudulent financial statement yaitu tekanan (pressure), 

peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) yang disebut dengan 

fraud triangle. Teori ini disempurnakan menjadi fraud diamond oleh Wolfe & 

Hermanson, (2004) menambahkan satu kondisi sehingga terdapat empat penyebab 

terjadinya fraudulent financial statement yaitu tekanan (pressure), peluang 

(oppoetunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability). 

Menurut Wolfe & Hermanson, (2004), kecurangan tidak mungkin dapat terjadi 

tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut.   

  Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud dengan kategori tekanan 

(pressure) adalah financial stability, financial target, external pressure, dan 

personal financial need. Sedangkan untuk kategori peluang (oppoetunity) adalah 
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nature of industry, organization structure, dan ineffective monitoring. Selanjutnya 

untuk kategori rasionalisasi faktornya adalah pergantian auditor dan opini audit. 

Dan faktor yang termasuk dalam kategori kemampuan (capability) adalah 

pergantian direksi, effective lying, dan skills (Wolfe & Hermanson, 2004). 

  Berdasarkan uraian tersebut, maka dari setiap elemen fraud diamond akan 

dipilih satu faktor yang dapat mempengaruhi fraudulent financial statement. Salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi fraudulent financial statement dari elemen 

yang pertama yaitu tekanan (pressure) adalah target keuangan (financial target). 

Financial target adalah tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai 

target keuangan yang dipatok oleh principal (Kusumawardhani, 2013). Dalam 

penelitian Pamungkas, (2018), Annisya et al., (2016), Sihombing & Rahardjo, 

(2014), menyatakan bahwa financial target tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Sedangkan Santoso, (2019), Mardiani et al., 

(2017), Nugraheni & Triatmoko, (2016) menyatakan bahwa financial target 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

  Faktor ke dua yaitu elemen peluang (opportunity) yang dapat 

mempengaruhi fraudulent financial statement adalah nature of industry. Nature of 

industry adalah faktor yang dapat diukur dengan piutang. Nature of industry yang 

diukur dengan piutang merupakan variabel yang rentan terhadap kecurangan 

laporan keuangan. Dengan adanya estimasi seperti penilaian piutang menjadi 

celah bagi manajemen untuk melakukan manipulasi (Skousen et al., 2009). Dalam 

penelitian Sihombing & Rahardjo, (2014) menyatakan bahwa nature of industry 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, dalam penelitian 
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Nugraheni & Triatmoko, (2016) dan Annisya et al., (2016) menyatakan bahwa 

nature of industry tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

  Ke tiga yaitu rasionalisasi merupakan suatu sikap yang menganggap fraud 

merupakan tindakan yang benar (Annisya et al., 2016). Rationalization 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya fraud. Rationalization 

yaitu pelaku kecurangan melakukan pembenaran diri atas apa yang telah 

diperbuatnya. Merasionalisasi kecurangan dapat diukur dengan mudah oleh 

mereka yang terbiasa tidak jujur (Mardiani et al., 2017). Faktor dari unsur 

rasionalisasi yang dapat mempengaruhi fraudulent financial statement yaitu 

pergantian auditor. Pergantian auditor atau kantor akuntan publik merupakan 

salah satu proksi dari Rationalization (Skousen et al., 2009b). Menurut Sihombing 

& Rahardjo, (2014) menyatakan pergantian atau perubahan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan stress period dan 

masa transisi yang melanda perusahaan. Dalam penelitian Pamungkas, (2018), 

(Mardiani et al., 2017), Sihombing & Rahardjo, (2014) menyatakan bahwa 

pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Sedangkan menurut Santoso, (2019) menyatakan bahwa pergantian auditor 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

  Ke empat yaitu elemen kemampuan (capability) adalah elemen keempat 

menurut Wolfe & Hermanson, (2004) mampu melengkapi Fraud Triangle. Fraud 

akan terjadi apabila bertemu dengan orang yang tepat memiliki kemampuan untuk 

melakukannya. Sebagai upaya optimalisasi kinerja, perusahaan kerap melakukan 

pergantian direksi dengan berbagai alasan yaitu untuk mendapatkan orang yang 
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lebih kompeten. Namun, dengan adanya pergantian direksi dapat berdampak besar 

terhadap perusahaan seperti kasus fraud pada PT Waskita Karya. 

  Pergantian direksi dengan fraudulent financial statement ini memiliki 

kaitan yaitu upaya untuk menyingkirkan direksi yang dinilai mengetahui adanya 

fraud sehingga para manajer yang melakukan fraud akan merasa aman. Selain itu, 

dengan adanya pergantian direksi ini juga dapat mengungkap fraud yang selama 

ini telah terjadi di perusahaan. Sehingga pergantian direksi ini dapat mendeteksi 

adanya kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement) yang ada di 

perusahaan. Dalam penelitian Pamungkas, (2018) menyatakan bahwa pergantian 

direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan menurut 

Santoso, (2019), Mardiani et al., (2017), Annisya et al., (2016), Nugraheni & 

Triatmoko, (2016) menyatakan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

  Dechow et al., (1996) telah meneliti masalah struktur tata kelola 

perusahaan dan tingkat kepemilikan oleh orang dalam yang berkaitan dengan 

tindakan kecurangan laporan keuangan. Penelitiannya menunjukkan bahwa ketika 

konsentrasi kepemilikan dimiliki oleh perusahaan, maka akan mudah terjadi 

fraud. Kecurangan laporan keuangan juga berkaitan dengan masalah struktur tata 

kelola perusahaan. Dechow et al., (1996) menyatakan bahwa tingkat kecurangan 

sebagian besar terjadi pada perusahaan yang tidak memiliki struktur tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji dan menganalisis peran mekanisme corporate governance dalam 

pencegahan fraudulent financial statement dalam perspektif fraud diamond. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Pamungkas, (2018) yang berjudul “A pilot 

study of corporate governance and accounting fraud: The fraud diamond model”. 

Dalam penelitian tersebut peneliti memproksikan faktor Fraud Diamond ke dalam 

beberapa elemen yang terdiri dari financial target, ineffective monitoring, 

pergantian auditor, dan pergantian direksi. Dan menggunakan variabel moderating 

Good Corporate Governance (GCG) dengan proksi dewan komisaris, komisaris 

independen, dan kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan adalah 12 

perusahaan yang melakukan fraud dan 32 perusahaan yang tidak melakukan fraud 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melanggar pasal VIII.G.7 yang 

diterbitkan oleh OJK 2011-2015. 

  Sedangkan pada penelitian ini menggunakan proksi fraud diamond yaitu 

financial target, nature of industry, pergantian auditor, dan pergantian direksi. 

Dan menggunakan variabel GCG yang di proksikan dengan dewan komisaris, 

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sampel yang 

digunakan yaitu perusahaan property, real estate dan building contruction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 

 Berdasarkan uraian latar belakang serta fenomena dan research gap 

tersebut memberikan kesempatan pada peneliti untuk menguji faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi fraudulent financial statement. Mengingat masih adanya 

inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya, sehingga memotivasi dan 

menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu financial target, nature of industry, 

pergantian auditor, dan pergantian direksi. Dan menggunakan variabel moderating 
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Good Corporate Governance (GCG) dengan proksi dewan komisaris, komisaris 

independen, kepemilikan institusional dan komite audit. Maka peneliti tertarik 

mengambil judul “Pendeteksian Fraudulent Financial Statement melalui Analisis 

Fraud Diamond dengan Peran GCG sebagai Moderating (Studi Empiris pada 

Perusahaan Property, Real Estate, and Building Contruction yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”. 

1.2. Identifikasi Masalah  

  Identifikasi masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas mengenai pendeteksian fraudulent financial statement. 

Fraudulent financial statement yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

1. Financial stability diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan, yang dinilai dengan melihat pertumbuhan asset 

suatu perusahaan. Apabila semakin tinggi pertumbuhan asset maka 

kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement semakin tinggi. 

2. Financial target yaitu kondisi dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada 

manajemen untuk mencapai target keuangan yang telah ditentukan, salah 

satunya yaitu dinilai dari ROA yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi 

ROA, maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan, berarti seluruh 

operasi perusahaan telah berjalan secara efektif. Namun, dengan menargetkan 

ROA yang tinggi maka tekanan manajemen juga akan meningkat sehingga 

memungkinkan manajemen perusahaan melakukan kecurangan laporan 

keuangan. 
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3. Personal financial need merupakan kondisi ketika keuangan perusahaan 

dipengaruhi oleh kondisi para eksekutif perusahaan (Skousen et al., 2009b), 

salah satunya yaitu dapat dilihat dari adanya kepemilikan manajerial. Adanya 

kepemilikan manajerial akan mengurangi agency cost yang ada sehingga 

personal financial need dapat berpengaruh terhadap fraudulent financial 

statement. 

4. External pressure yaitu tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk 

memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Dalam hal ini berupa 

pinjaman atau hutang. Apabila hutang perusahaan yang tinggi maka 

manajemen akan berusaha untuk menampilkan laporan keuangan kepada 

pihak ketiga sebaik mungkin. Semakin tinggi hutang, maka kemungkinan 

melakukan kecurangan laporan keuangan semakin tinggi. 

5. Ineffective monitoring yaitu adanya hubungan bisnis dan kekeluargaan antara 

komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota 

dewan komisaris lainnya yang mengakibatkan berkurangnya independensi 

dewan pengawas. Tidak adanya independesi tersebut mengakibatkan proses 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadi tidak efektif.  

6. Nature of industry berkaitan dengan kegiatan operasional pada perusahaan 

berkaitan erat dengan akun piutang dan akun persediaan. Dalam laporan 

keuangan terdapat akun-akun yang besarnya saldo ditentukan oleh perusahaan 

berdasarkan suatu estimasi seperti akun piutang dan persediaan memerlukan 

penilaian subjektif dalam memperkirakan tidak tertagihnya piutang dan 
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menentukan keusangan persediaan. Manajer akan fokus terhadap kedua akun 

tersebut jika berniat melakukan manipulasi pada laporan keuangan. 

7. Pergantian auditor atau akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

mengakibatkan masa transisi dan stress period yang melanda perusahaan. 

Adanya pergantian kantor akuntan publik dapat menjadi indikasi terjadinya 

fraud. Semakin tinggi pergantian kantor akuntan publik, maka semakin tinggi 

pula fraud yang terjadi pada perusahaan (Pamungkas, 2018). 

8. Opini audit kaitannya dengan auditor memberikan beberapa opini atas 

perusahaan yang diauditnya sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Salah 

satu opini auditor yang diberikan yaitu WTP dengan bahasa penjelas. Opini 

tersebut merupakan bentuk tolerir diberikan auditor atas manajemen laba. 

Dengan memberikan opini tersebut yang artinya mentolerir manajemen laba 

melalui bahasa penjelas, memungkinkan manajemen untuk bersikap 

rasionalisasi atau mengklaim bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu 

yang salah. 

9. Pergantian direksi merupakan penyerahan wewenang dan tanggungjawab dari 

direksi lama ke direksi baru. Pergantian ini dapat bersifat positif, apabila 

pergantian direksi ini bertujuan untuk mengganti direksi lama dengan direksi 

baru yang mempunyai kemampuan lebih dari direksi lama. Namun sebaliknya, 

apabila pergantian direksi bertujuan untuk menyingkirkan direksi lama yang 

telah mengetahui fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian direksi 

dapat menimbulkan stress period sehingga dapat memicu peluang dan 

kesempatan untuk melakukan kecurangan (Brennan dan Kelly, 2007 dalam 
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Pamungkas, 2018). Dikarenakan direksi yang baru belum mengetahui 

sepenuhnya mengenai perusahaan, yang berujung pada kinerja yang tidak 

efektif, sehingga dapat membuka peluang untuk melakukan fraud (Nugraheni 

& Triatmoko, 2017). 

10. Dewan komisaris memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengawasi, 

mengarahkan, dan mengendalikan pengelolaan sumber daya perusahaan. 

Kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki dewan 

komisaris yang bekerja secara efektif. Perbedaan kepentingan antara 

manajemen dan pemilik perusahaan dapat disejajarkan dengan mekanisme tata 

kelola perusahaan. Dewan komisaris mewakili mekanisme pengendalian 

internal untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen, sehingga dapat 

menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajemen. 

Efektifitas pemantauan yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan, meskipun tingginya tingkat target 

keuangan, nature of industry, pergantian auditor, dan pergantian direksi pada 

perusahaan. 

11. Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan pemegang saham pengendali, antara komisaris, manajemen, dan pihak 

lain yang mampu mempengaruhi tingkat kemandirian dan hanya bekerja untuk 

kesejahteraan perusahaan (Pamungkas, 2018). Komisaris independen memiliki 

posisi yang strategis untuk melakukan fungsi pengawasan dalam 

melaksanakan good corporate governance dan bekerja secara independen. 

kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan dapat diminimalisir dengan 
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menghadirkan komisaris independen, karena komisaris independen merupakan 

pihak independen yang mewakili pemegang saham yang bertugas secara 

khusus mengawasi tindakan manajerial. Tingkat kecurangan yang ada 

diperusahaan akan lebih rendah apabila komisaris independen meningkatkan 

kinerja dalam pengawasannya. 

12. Kepemilkan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan 

manajemen melalui pengawasan secara efektif sehingga akan meminimalisir 

adanya kecurangan pada perusahaan (Pamungkas, 2018). Pengawasan yang 

dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk 

memprioritaskan kinerja perusahaan yang dapat meminimalisir perilaku 

manajemen oportunistik (Cornett et al., 2007 dalam Pamungkas, 2018). 

Dengan adanya kepemilikan institusional ini dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan laporan keuangan pada perusahaan meskipun financial target, 

nature of industry, pergantian auditor, dan pergantian direksi yang tinggi. 

13. Kepemilikan manajerial dapat membantu penggabungan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan 

saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pada perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham 

tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan 

kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa 

kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan 

hanya mementingkan kepentingannya sendiri. 
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14. Komite audit yaitu pihak internal perusahaan yang memiliki tugas membantu 

dewan komisaris dalam memastikan pengawasan terhadap pelaporan 

keuangan (Santoso, 2019). Anggota komite audit ini diangkat dan 

diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Komite 

audit merupakan salah satu komponen Good Corporate Governance (GCG) 

yang memiliki peran penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu 

mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses 

pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit memiliki peran penting dalam 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sugita, (2018) menyatakan bahwa 

keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat memberikan pengawasan 

yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang tepat 

dan akurat terhadap pelaporan perusahaan, sehingga keberadaan komite audit 

dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang ada pada perusahaan. 

1.3. Cakupan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, 

penelitian akan berfokus pada cakupan masalah dengan membatasi penggunaan 

variabel. Penelitian berfokus pada financial target, nature of industry, pergantian 

auditor, dan pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement dengan 

GCG yang di proksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variabel moderasi. Selain itu, 

penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel dan periode penelitian. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan property, real estate, dan 
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building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-

2018. 

1.4. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah financial target berpengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement? 

2. Apakah nature of industry berpengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement? 

3. Apakah pergantian auditor berpengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement? 

4. Apakah pergantian direksi berpengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement? 

5. Apakah dewan komisaris dapat memperlemah hubungan antara financial 

target terhadap fraudulent financial statement? 

6. Apakah dewan komisaris dapat memperlemah hubungan antara nature of 

industry terhadap fraudulent financial statement? 

7. Apakah dewan komisaris dapat memperlemah hubungan antara pergantian 

auditor terhadap fraudulent financial statement? 

8. Apakah dewan komisaris dapat memperlemah hubungan antara pergantian 

direksi terhadap fraudulent financial statement? 

9. Apakah komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara financial 

target terhadap fraudulent financial statement? 
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10. Apakah komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara nature of 

industry terhadap fraudulent financial statement? 

11. Apakah komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara 

pergantian auditor terhadap fraudulent financial statement? 

12. Apakah komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara 

pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement? 

13. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara 

financial target terhadap fraudulent financial statement? 

14. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara 

nature of industry terhadap fraudulent financial statement? 

15. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara 

pergantian auditor terhadap fraudulent financial statement? 

16. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara 

pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement? 

17. Apakah komite audit dapat memperlemah hubungan antara financial target 

terhadap fraudulent financial statement? 

18. Apakah komite audit dapat memperlemah hubungan antara nature of industry 

terhadap fraudulent financial statement? 

19. Apakah komite audit dapat memperlemah hubungan antara pergantian auditor 

terhadap fraudulent financial statement? 

20. Apakah komite audit dapat memperlemah hubungan antara pergantian direksi 

terhadap fraudulent financial statement? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif financial target terhadap fraudulent 

financial statement. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif nature of industry terhadap fraudulent 

financial statement. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif pergantian auditor terhadap fraudulent 

financial statement. 

4. Untuk menganalisis pengaruh positif pergantian direksi terhadap fraudulent 

financial statement. 

5. Untuk menganalisis peran dewan komisaris dalam memperlemah hubungan 

antara financial target  terhadap fraudulent financial statement. 

6. Untuk menganalisis peran dewan komisaris dalam memperlemah hubungan 

antara nature of industry  terhadap fraudulent financial statement. 

7. Untuk menganalisis peran dewan komisaris dalam memperlemah hubungan 

antara pergantian auditor terhadap fraudulent financial statement. 

8. Untuk menganalisis peran dewan komisaris dalam memperlemah hubungan 

antara pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement. 

9. Untuk menganalisis peran komisaris independen dalam memperlemah 

hubungan antara financial target terhadap fraudulent financial statement. 

10. Untuk menganalisis peran komisaris independen dalam memperlemah 

hubungan antara nature of industry terhadap fraudulent financial statement. 
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11. Untuk menganalisis peran komisaris independen dalam memperlemah 

hubungan antara pergantian auditor terhadap fraudulent financial statement. 

12. Untuk menganalisis peran komisaris independen dalam memperlemah 

hubungan antara pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement. 

13. Untuk menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memperlemah 

hubungan antara financial target terhadap fraudulent financial statement. 

14. Untuk menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memperlemah 

hubungan antara nature of industry terhadap fraudulent financial statement. 

15. Untuk menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memperlemah 

hubungan antara pergantian auditor terhadap fraudulent financial statement. 

16. Untuk menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memperlemah 

hubungan antara pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement. 

17. Untuk menganalisis peran komite audit dalam memperlemah hubungan antara 

financial target terhadap fraudulent financial statement. 

18. Untuk menganalisis peran komite audit dalam memperlemah hubungan antara 

nature of industry terhadap fraudulent financial statement. 

19. Untuk menganalisis peran komite audit dalam memperlemah hubungan antara 

pergantian auditor terhadap fraudulent financial statement. 

20. Untuk menganalisis peran komite audit dalam memperlemah hubungan antara 

pergantian direksi terhadap fraudulent financial statement. 

1.6. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun 

kegunaannya masing-masing yaitu sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai pengembangan ilmu akuntansi sekaligus dapat menjadi referensi 

penelitian selanjutnya mengenai deteksi kecurangan laporan keuangan dengan 

menggunakan elemen indikator dari fraud diamond. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan property, real estate, and building construction 

Dapat memberikan pertimbangan bagi manajemen sebagai 

penanggungjawab agent dalam melindungi principal (pemegang saham). 

Manajemen juga bartugas memberikan informasi dan diharapkan lebih 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecurangan serta 

dampak yang di timbulkan apabila melakukan kecurangan terhadap 

laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil 

keputusan. 

b. Bagi investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor 

dalam menganalisis dan menilai investasinya dalam sebuah perusahaan 

agar lebih berhati-hati dan dapat mendeteksi kemungkinan telah terjadi 

kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga dapat 

mengurangi risiko dan dapat mempertimbangkan investasinya berada di 

tangan yang tepat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 
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Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbaikan 

dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang serta untuk 

menambah wawasan. 

1.7. Orisinilitas Penelitian 

  Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Pamungkas, (2018). Namun, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yang 

dapat dijadikan sebagai kebaruan atau orisinilitas. Perbedaannya meliputi 

variabel, populasi, sampel, maupun tahun pengamatannya. Adapun perbedaannya 

secara rinci antara penelitian ini dengan penelitian Pamungkas, (2018) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Variabel dari fraud diamond yang digunakan sebagai variabel independen 

dalam penelitian Pamungkas, (2018) adalah financial target, ineffective 

monitoring, pergantian auditor, dan pergantian direksi. Sedangkan variabel 

independen pada penelitian ini yaitu financial target, nature of industry, dan 

pergantian auditor, dan pergantian direksi. 

2. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel moderating Good Corporate 

Governance (GCG) dengan proksi dewan komisaris, komisaris independen, 

dan kepemilikan institusional. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 

komite audit sebagai proksi dari Good Corporate Governance (GCG). 

3. Populasi penelitian yang digunakan oleh Pamungkas, (2018) yaitu sampel 

yang digunakan adalah 12 perusahaan yang melakukan fraud dan 32 

perusahaan yang tidak melakukan fraud yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang melanggar pasal VIII.G.7 yang diterbitkan oleh OJK 2011-
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2015. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan property, 

real estate, and building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2016-2018. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Teori Dasar (Grand Theory) 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

  Teori agensi (agency theory) yang dikemukakan oleh M. C. Jensen & 

Meckling, (1976) menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemilik atau 

pemegang saham (principal) dengan manajemen (agent). Dalam sebuah 

perusahaan, manajemen berperan sebagai agent yang secara moral bertanggung 

jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun di sisi 

lain manajemen juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Pemilik memberikan wewenang dan tugas kepada manajemen untuk 

mengelola dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.  

Dalam menjalankan tugasnya, manajemen dituntut untuk memenuhi tujuan 

tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu tujuan yang harus 

dipenuhi adalah target keuangan yang telah ditentukan oleh principal. Kondisi 

tersebut menunjukkan principal memiliki kepentingan mendapatkan return yang 

akan diterimanya sesuai target keuangan tersebut. Manajemen tentunya berusaha 

memenuhi target keuangan tersebut agar mendapatkan penilaian yang baik atas 

kinerjanya, sehingga kepentingan manajemen untuk mendapatkan bonus juga 

tercapai. 

 Manajemen tidak jarang melakukan fraud karena tekanan target keuangan 

yang harus dipenuhi tersebut. Manajemen melakukan kecurangan dengan 
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memperlihatkan informasi palsu pada laporan keuangan bahwa target keuangan 

telah terpenuhi. Oleh karena itu, informasi target keuangan menjadi rawan akan 

praktik kecurangan laporan keuangan dan harus diperhatikan bahwa informasi 

target keuangan yang tinggi belum tentu menunjukkan target keuangan telah 

terpenuhi secara nyata. Selain itu, pihak manajemen sebagai agent memiliki 

informasi yang lebih luas mengenai perusahaan dibandingkan pihak pemegang 

saham, sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi antara agent 

dan principal yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). 

Asimetri informasi tersebut memudahkan manajemen untuk menyembunyikan 

beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemegang saham sehingga hal ini 

yang menjadi salah satu faktor pendorong adanya tindakan kecurangan (fraud). 

Akibat adanya asimetris informasi tersebut, dapat menimbulkan 

permasalahan, M. C. Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa terdapat dua 

permasalahan yang timbul, yaitu : 

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Fakta yang mungkin dapat mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak 

disampaikan informasinya kepada pemegang saham. 

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 

Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pemegang saham yang 
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melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma yang mungkin 

tidak layak dilakukan. 

M. C. Jensen & Meckling, (1976) mendeskripsikan hubungan antara 

principal dan agent seperti suatu perikatan. Dimana, dalam perikatan tersebut 

manajemen dikontrak dan diberikan wewenang oleh principal untuk menjalankan 

perusahaan. Manajemen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

aktivitas perusahaan yang dijalankan kepada principal. Pemegang saham atau 

pemilik (principal) hanya memiliki kepentingan atas return yang akan 

diterimanya setiap akhir periode. Sedangkan, manajemen akan menerima bonus 

dari principal ketika memiliki capaian yang memuaskan. Kondisi ini dapat 

menyebabkan conflict of interest pada kedua belah pihak, yang disebabkan karena 

adanya perbedaan kepentingan. Dengan adanya conflict of interest ini 

menimbulkan berbagai tekanan bagi perusahaan, dimana perusahaan harus 

meningkatkan kinerjanya untuk memberikan rasionalisasi. Kemungkinan fraud 

dengan mudah dapat terjadi ketika manajemen memiliki kemampuan, akses dan 

posisi yang strategis (capability) dan juga peluang untuk melakukan fraud 

(opportunity) (Pamungkas, 2018).  

Tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (agency theory) yaitu manusia 

pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan 

manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi tersebut, 

manusia akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic. Seperti halnya principal 

yang hanya berkepentingan atas return yang akan diterimanya setiap akhir 
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periode. Manajemen sebagai manusia juga memiliki sifat opportunistic. Maksud 

dari sifat opportunistic adalah bahwa manajer akan lebih mengutamakan 

kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan orang lain (termasuk 

kepentingan principal selaku pihak yang memberikan wewenang).  

Sifat opportunistic akan memandu manajemen untuk melakukan segala hal 

agar kondisi perusahaan sesuai dengan keinginan pemilik. Ketika manajemen 

mengetahui bahwa kondisi perusahaan tidak sesuai dengan perencanaan atau 

target, maka manajemen akan mencari cara untuk menciptakan kondisi yang 

terlihat sesuai dengan keinginan pemilik. Manajemen juga akan berusaha menutup 

kecurangan yang telah dilakukan dengan mencari sumber dana baru. Sumber dana 

baru dapat diperoleh dari investor baru maupun kreditur. Keinginan investor 

mendapatkan return yang tinggi dari perusahaan yang besar merupakan celah 

pemikiran investor yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen. Manajemen akan 

mudah menarik investor dengan pola pikir tersebut setelah memanipulasi laporan 

keuangan agar terlihat menjanjikan. Perusahaan besar memiliki daya tarik 

tersendiri dan menjadi sasaran investasi bagi investor dengan harapan tingkat 

return yang besar. Oleh karena itu, informasi terkait ukuran perusahaan menjadi 

rawan untuk dimanipulasi oleh manajemen. 

2.1.2. Fraud Diamond Theory 

  Pada tahun 2004 terdapat sebuah teori fraud  yang diperkenalkan oleh 

Wolfe & Hermanson, teori yang dikenal sebagai fraud diamond theory. Teori ini 

merupakan bentuk penyempurnaan dari teori yang sebelumnya ditemukan oleh 

Cressey (1953) yaitu Triangle Theory dengan tiga elemen. Teori fraud diamond 
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ini menambahkan satu elemen yaitu kemampuan (capability). Penemuan tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Pressure     Opportunity 

 

 

  Rationalization    Capability 

    Gambar 2.1 Fraud Diamond Theory 

1. Tekanan (Pressure) 

  Kondisi yang dapat menekan seseorang untuk melakukan kecurangan yang 

dikemukakan oleh Albrecht et al. (2011 dalam Sihombing & Rahardjo, 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 
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tekanan dan mendorong karyawan untuk melakukan fraud untuk memperoleh 

perhatian atas usahanya. 

2. Peluang (Opportunity) 

 Elemen kedua dari Fraud Triangle adalah peluang atau kesempatan. Fraud 

tidak mungkin terjadi apabila tidak adanya peluang atau kesempatan pada kondisi 

yang tepat dalam melakukan kecurangan. Menurut (Albrecht et al. (2011) dalam 

Sihombing & Rahardjo, 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) 

3. Rasionalisasi (Rationalization)  

 Rationalization merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya 

fraud. Rationalization yaitu pelaku kecurangan melakukan pembenaran diri atas 

apa yang telah diperbuatnya. Merasionalisasi kecurangan dapat diukur dengan 

mudah oleh mereka yang terbiasa tidak jujur (Mardiani et al., 2017). 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.  
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4. Kemampuan (Capability) 

  Menurut Wolfe & Hermanson, (2004) penipuan atau kecurangan tidak 

mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk 

melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Peluang menjadi akses masuk 

untuk melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk 

melakukan fraud, tetapi orang tersebut tentunya harus memiliki kemampuan yang 

baik untuk mengenali bagaimana peluang itu tercipta agar dapat melakukan 

strategi fraud dengan tepat tanpa ketahuan.  

  Menurut Wolfe & Hermanson, (2004) berpendapat bahwa dalam 

mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan 

personal yang ada di perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

fraud. Dalam fraud diamond konsep ini mempertimbangkan kemampuan individu 

untuk menjadi orang yang tepat dalam melakukan fraud. Capability mempunyai 

beberapa komponen di dalamnya, yaitu positon, intelligence, ego, coercion, deceit 

and stress (Wolfe & Hermanson, 2004). 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Fraudulent Financial Statement 

  Fraudulent Financial Statement telah menjadi fokus perhatian bagi 

regulator dan komunitas investor. Fraudulent Financial Statement didefinisikan 

sebagai kesalahan yang disengaja, pengaburan fakta-fakta material, atau data 

akuntansi yang menyesatkan dan dapat mempengaruhi atau mengubah keputusan 

dan penilaian pembaca setelah mempertimbangkan fakta-fakta salah yang 

disajikannya (Tjahjono dkk, (2013) dalam Istikhanah, 2018). 
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  Laporan keuangan tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab manajemen 

atas hasil kinerja perusahaan selama satu periode, tetapi juga digunakan oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomis. 

Namun terkadang laporan keuangan tidak dapat diandalkan karena disalahsajikan 

oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi sehingga 

laporan keuangan tersebut tidak menampilkan keadaaan perusahaan yang 

sebenarnya. Salah saji dalam laporan keuangan bisa jadi merupakan akibat dari 

adanya tindakan manipulasi, pemalsuan, atau melakukan perubahan dalam catatan 

akuntansi (Zimbelman et al. (2014) dalam Istikhanah, 2018). Laporan keuangan 

yang salah saji dapat menjadi permasalahan yang serius dalam pasar dan situasi 

perekonomian. Laporan keuangan semacam itu dapat menimbulkan kerugian yang 

besar bagi investor dan kurangnya kepercayaan pada pasar. 

  Association of Certified Fraud Examiner (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 kelalaian dari jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan 

keuangan tersebut. 
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 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. 

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

statement fraud yang biasa dilakukan dalam perusahaan dapat diketahui dengan: 

1. Manipulasi, 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. 

  Pengukuran fraudulent financial statement ini menggunakan metode fraud 

score model (F-Score) yang dikembangkan oleh Dechow et al (2007). Model F-

Score menggunakan penjumlahan dua komponen, yaitu accrual quality yang 

diproksikan dengan RSST akrual dan financial performance (Skousen & Twedt, 

2009). Berdasarkan metode F-Score, apabila hasil nilai F-Score  lebih dari 1 maka 
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Perusahaan diprediksi melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan, 

sedangkan jika nilai F-Score  kurang dari 1 maka perusahaan tersebut tidak dapat 

diprediksi melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Adapun rumus dari 

metode F-Score sebagai berikut: 

F-Score = Accrual Quality + Financial Performance 

            
             

                   
 

Keterangan: 

WC (Working Capital)= Current Assets-Current Liability 

NCO (Non Current Operating Accrual)= (Total Assets- Current Assets-Long 

Term Investment)-(Total Liabilities-Current Liabilities-Long Term Debt) 

FIN (Financial Accrual)=Total Investment-Total Liabilities 

                           
                                       

 
 

Financial Performance = change in receivable+change in inventories+change in 

cash sales+change in earnings 

Keterangan: 
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2.2.2. Financial Target 

  Financial Target adalah salah bentuk dari hasil yang diperoleh dari usaha 

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (Apriliana & Agustina, 2017). Financial 

target adalah tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target 

keuangan yang telah direncanakan (Maghfiroh et al., 2015).  

Menurut SAS No.99 (AICPA, 2002), financial target adalah risiko adanya 

tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang 

dipatok oleh principal, termasuk tujuan-tujuan penerimaan insentif dari penjualan 

maupun keuntungan. Financial target memiliki hubungan dengan teori agensi 

yang menjelaskan adanya hubungan antara agen dan principal. Agen dan 

principal memiliki harapan untuk memenuhi kepentingan masing-masing. 

Kaitannya dalam hal ini terdapat keinginan manajemen mendapatkan bonus atas 

hasil kinerja mereka terhadap pemenuhan keinginan principal yaitu pemenuhan 

financial target berupa laba (Tessa & Harto, 2016).  

Dalam menjalankan kinerjanya, manajer perusahaan dituntut untuk selalu 

meningkatkan kinerja perusahaan terbaik sehingga dapat mencapai target 

keuangan yang telah direncanakan. Perbandingan laba terhadap jumlah asset 

(ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

yang didapat berdasarkan dari total asset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan 

uraian di atas tekanan atau tuntutan dari pihak principal kepada agen untuk 

mencapai target keuangan yang terlalu tinggi secara tidak langsung memberikan 

tekanan kepada manajemen untuk berhasil mencapai target yang telah 
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direncanakan. Kondisi ini akan memicu terjadinya fraud ketika perusahaan tidak 

mampu memenuhi target yang telah diberikan. 

Salah satu pengukuran untuk menilai tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan atas usaha yang dikeluarkan adalah Return On Asset (ROA). 

Perbandingan laba tehadap jumlah aktiva Return On Asset (ROA) adalah ukuran 

kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien 

aktiva telah bekerja (Skousen et al., 2009). Oleh karena itu, Return On Asset 

(ROA) dijadikan sebagai proksi untuk variabel financial target dalam penelitian 

ini.   

2.2.3. Nature of Industry 

  Nature of industry merupakan salah satu faktor resiko yang berkaitan 

dengan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yang 

didalamnya mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang 

menjadi tempat beroperasinya entitas (Sukirman & Sari, 2013). Nature of Industry 

merupakan keadaan ideal suatu perusahaan dalam industri. Kondisi piutang usaha 

merupakan suatu bentuk dari nature of industry yang dapat direspon dengan reaksi 

yang berbeda dari masing-masing manajer perusahaan..  

  Nature of Industry berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan 

yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan 

yang signifikan jauh lebih besar.  Dalam laporan keuangan terdapat akun-akun 

yang besarnya saldo ditentukan oleh perusahaan berdasarkan suatu estimasi 

seperti akun piutang dan persediaan memerlukan penilaian subjektif dalam 

memperkirakan tidak tertagihnya piutang dan menentukan keusangan persediaan 
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(Summers dan Sweeney (1998) dalam Tiffani, 2015). Manajer akan fokus 

terhadap kedua akun tersebut jika memiliki niat untuk melakukan manipulasi pada 

laporan keuangan. Dalam penelitian ini nature of industry di ukur menggunakan 

jumlah piutang perusahaan.  

Dari uraian di atas, nature of industry merupakan faktor resiko kecurangan 

dalam pelaporan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis perusahaan, 

yang mendukung permainan perusahaan untuk mengatur bisnisnya yaitu terkait 

estimasi akun tertentu seperti menentukan besarnya piutang tak tertagih dan 

persediaan utang. Karena menggunakan penilaian subyektif dalam menentukan 

perkiraan saldo akun tersebut, manajemen mempunyai peluang untuk melakukan 

manipulasi laporan keuangan. 

2.2.4. Pergantian Auditor  

  Pergantian auditor atau kantor akuntan publik merupakan salah satu proksi 

dari Rationalization (Skousen et al., 2009). Auditor mengetahui informasi tentang 

perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan. Auditor akan mengaudit 

laporan keuangan perusahaan hingga mendapatkan keyakinan yang memadai dan 

kemudian memberikan opini audit, apakah terdapat salah saji material dalam 

laporan keuangan klien atau laporan keuangan memang telah disajikan secara 

wajar.  

 Perusahaan yang melakukan kecurangan diindikasikan akan lebih sering 

melakukan pergantian auditor agar kecurangan dalam perusahaan tidak terdeteksi. 

Pergantian auditor yang digunakan perusahaan dapat dianggap sebagai suatu 

bentuk untuk menghilangkan jejak kecurangan (fraud trail) yang ditemukan oleh 
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auditor sebelumnya (Tessa & Harto, 2016). Pergantian kantor akuntan publik 

yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan masa transisi dan stress period 

pada perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pergantian auditor  merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mencari pembenaran agar praktik kecurangan 

dalam perusahaan tidak terdeteksi. 

  Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, maka pengukuran 

pergantian auditor dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, apabila 

terdapat pergantian kantor akuntan publik diberi kode 1, dan sebaliknya diberi 

kode 0. Pengukuran tersebut digunakan karena perusahaan yang diindikasikan 

melakukan kecurangan akan lebih sering melakukan pergantian auditor 

dikarenakan apabila perusahaan tidak mengganti auditor sebelumnya maka akan 

sulit bagi perusahaan untuk menyembunyikan kecurangannya. Hal tersebut 

dikarenakan auditor sebelumnya telah memahami kompleksitas bisnis klien. 

2.2.5. Pergantian Direksi  

  Capability merupakan seberapa besar daya dan kapasitas dari seseorang itu 

melakukan fraud di lingkungan perusahaan (Sihombing & Rahardjo, 2014). Posisi 

seseorang di dalam sebuah perusahaan berkontribusi terhadap peluang untuk 

melakukan fraud (Gbegi dan Adebisi (2013) dalam Istikhanah, 2018). Selain itu, 

terdapat korelasi langsung antara peluang untuk melakukan fraud dengan 

kemampuan untuk menyembunyikan fraud.. Individu yang melakukan fraud harus 

memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan dan 

mengambil keuntungan tersebut. Kemampuan (capability) memberikan kontribusi 
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utama sebagai penyebab terjadinya fraud (Priantara, 2013 dalam Istikhanah, 

2018).  

  Capability bisa terjadi karena adanya perubahan direksi (Sihombing & 

Rahardjo, 2014). Perubahan direksi pada umumnya syarat muatan politis dan 

kepentingan pihak-pihak tertentu yang memicu munculnya conflict of interest 

(Sihombing & Rahardjo, 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. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, maka pengukuran 

pergantian direksi dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, apabila 

terdapat pergantian dewan direksi dalam perusahaan diberi kode 1, dan sebaliknya 

diberi kode 0. Pengukuran tersebut digunakan karena perusahaan yang melakukan 

pergantian dewan direksi diindikasikan memiliki kinerja perusahaan yang kurang 

baik sehingga berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang kurang baik pada 

perusahaan. Dengan demikian, adanya pergantian dewan direksi sebelumnya pada 

perusahaan akan memudahkan untuk menyembunyikan kecurangan dalam 

perusahaan tersebut. 

2.2.6. Dewan Komisaris  

  Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang 

bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, 
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dan memberikan nasihat kepada direksi emiten atau perusahaan public (Wahidah 

& Ardiansari, 2018). Dewan komisaris sebagai salah satu organ perusahaan yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi segala kebijakan pengelolaan perusahaan 

dan penerapan GCG supaya berjalan efektif (Sanjaya dan Christanti, (2012) dalam 

Wahidah & Ardiansari, 2018). Fungsi pengawasan dewan komisaris sangat 

penting, oleh karena itu dewan komisaris harus senantiasa mengawasi keputusan 

perusahaan secara keseluruhan. Jadi, dewan komisaris merupakan organ 

perusahaan yang mengawasi segala kebijakan yang ada di perusahaan, dan 

melakukan pengawasan terhadap implementasi GCG. 

  Perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang kuat sebagai mekanisme 

corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi 

daripada perusahaan dengan dewan komisaris yang lemah (Lara et al., (2005) 

dalam Balabara, 2016). Untuk menentukan ukuran dewan komisaris yang tepat, 

dewan direksi harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keefektifan dari 

dewan komisaris seperti, ukuran dewan direksi itu sendiri, industri dan jenis 

keahlian yang dibutuhkan, risiko menyeluruh yang dihadapi, dan komite yang ada. 

Dengan adanya dewan komisaris yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maka, 

akan membantu kinerja dari dewan direksi dalam melakukan tugas pengawasan 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. 

2.2.7. Komisaris Independen 

  Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau 
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pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen (Rahmawati, 2013). Jumlah anggota 

dewan komisaris independen paling sedikit adalah 50%, dan jumlah komisaris 

independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara 

efekif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan salah satu dari 

komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. 

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya 

iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan  dan 

kewajaran (fairness) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan 

pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya. 

Karakteristik dewan komisaris terkait dengan proporsi komisaris 

independen perlu diperhatikan agar terdapat independensi dalam proses 

pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya 

komisaris yang independen, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris 

akan lebih ketat sehingga akan cenderung mensyaratkan akuntansi yang 

konservatif. Salah satu fungsi utama dari dewan komisaris adalah untuk 

menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja 

manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris yang dapat menyeimbangkan 

kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan 

melalui fungsi monitoringnya (Wardhani, 2008 dalam Balabara, 2016). Dewan 

komisaris independen bertanggung jawab mengawasi kinerja manajemen 

perusahaan, dan terwujudnya akuntabilitas. Tugas dewan komisaris independen 
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adalah mensupervisi dan memberi nasihat kepada dewan direksi, dan memastikan 

bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab kepada para stakeholder. 

  Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan 

komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integitas suatu 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki 

komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang 

mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan 

(Naftalia, 2013).  

2.2.8. Kepemilikan Institusional 

  Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi 

pada suatu perusahaan, yang diproksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam perusahaan. 

Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam memonitor 

atau mengawasi manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik 

keagenan antara pemegang saham dan manajer (M. C. Jensen & Meckling, 1976). 

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap praktik tata kelola 

perusahaan dan pengungkapan, karena mereka menggunakan itu sebagai alat 

untuk memonitor agent. Secara khusus, pengungkapan tambahan digunakan 

sebagai mekanisme untuk memantau perusahaan oleh pemegangn saham 

intitusional (Kim dan Nofsinger, (2004) dalam Alivia, 2017). Pengungkapan 
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informasi material termasuk investasi pada modal intelektual mungkin juga 

membantu investor institusi dalam membuat keputusan atas kinerja pengelolaan 

(Haji dan Ghazali (2013) Alivia, 2017). 

Kepemilikan institusional dapat mengurangi pengaruh dari kepentingan-

kepentingan lain dalam perusahaan, seperti kepemilikan saham lainnya dan 

manajer. Kepemilikan institusional mempunyai pengawasan yang lebih kuat, ini 

sesuai dengan teori keagenan bahwa ketika banyak investor dari institusi maka 

akan ada suatu kontrol yang banyak dan kuat dari pihak institusional. Pengawasan 

yang dilakukan untuk menilai kinerja dari manajemen. Apabila pemegang saham 

tidak puas maka mereka dapat menjual saham yang dimilikinya (Muntiningtyas, 

(2012) dalam Alivia, 2017) 

Kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan semakin efektifnya 

peran monitor terhadap perilaku manajer. Adanya monitoring atau pengawasan 

yang baik tersebut mempengaruhi praktik pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Sehingga manajer akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

informasi para pemegang saham termasuk pemegang saham institusi. 

2.2.9. Komite Audit 

  Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan 

penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan  engawasi partisipasi 

manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. 

Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik. Namun, keberadaan komite audit saja belum 

cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama 
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kasus manajemen laba. Komite audit ternyata juga membutuhkan independensi 

dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan (Pamudji dan 

Trihartati, (2010) dalam Rahmawati, 2013). Komite audit merupakan pihak 

internal perusahaan yang memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam 

memastikan pengawasan atas pelaporan keuangan (Santoso, 2019). 

  Tugas komite audit menurut (KNKG (2006) dalam Rahmawati, 2013) 

adalah membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan 

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, (b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, 

(c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan 

oleh manajemen. Jadi, dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib 

membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. 

Laporan Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan 

Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

  Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Riset Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama Peneliti, 

Judul Peneliti, 

dan Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Skousen et al. 

Judul: Detecting 

and predicting 

Variabel 

dependen: 

financial 

Regresi 

Logistik  

Variabel financial 

stability, external 

pressure, personal 
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financial 

statement fraud: 

The 

effectiveness of 

the fraud 

triangle and 

SAS No. 99 – 

(2009). 

statement fraud 

Variabel 

Independen: 

financial 

stability, 

external 

pressure, 

personal 

financial need, 

ineffective 

monitoring, dan 

organizational 

structure 

financial need, 

ineffective 

monitoring, dan 

organizational 

structure 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

financial statement 

fraud. 

2. Kennedy 

Samuel 

Sihombing, 

Shiddiq Nur 

Rahardjo 

Judul: Analisis 

Fraud Diamond 

dalam 

Mendeteksi 

Financial 

Statement 

Fraud: Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Tahun 2010-

2012. (2014) 

Variabel 

Dependen: 

Financial 

Statement Fraud 

(Earnings 

Management) 

Variabel 

Independen: 

Financial 

Target, 

Financial 

Stability, 

External 

Pressure, 

Nature of 

Industry, 

Ineffective 

Monitoring, 

Change In 

Auditors, 

Rationalization, 

Capability. 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

untuk 

meneliti 

variabel 

dalam 

penelitian ini 

adalah regresi 

linier 

berganda 

dengan 

software 

SPSS 21. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa: Variabel 

financial stability, 

variabel external 

pressure, nature of 

industry, 

rationslization 

terbukti 

mempengaruhi 

financial statement 

fraud. 

Penelitian ini tidak 

tidak membuktikan 

bahwa variabel 

financial target, 

variabel ineffective 

monitoring, change 

in audiotrs, dan 

capability tidak 

memiliki pengaruh 

pada financial 

statement fraud.  

 

3. Mafia Annisya, 

Lindrianasari, 

Yuztitya 

Asmaranti 

Judul: 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

Dependen: 

Fraudulend 

Financial 

Statement 

Variabel 

Independen: 

Financial 

Stability, 

Pengujian 

hipotesis 

pada 

penelitian ini 

menggunakan 

regresi linier 

berganda. 

Hasil pada 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa: variabel 

financial stability 

terbukti 

mempengaruhi 

fraudulent 

financial statement. 
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Menggunakan 

Fraud Diamond 

(2016). 

External 

Pressure, 

Financial 

Target, Nature 

of Industry, 

Opini Audit, 

Pergantian 

Direksi. 

Sedangkan variabel 

external pressure, 

financial target, 

nature of industry, 

opini audit, 

pergantian direksi 

tidak terbukti 

mempengaruhi 

fraudulent 

financial statement. 

4. Syifa Mardiani, 

Edi Sukarmanto 

Th, Mey 

Maemunah SE  

Judul: Pengaruh 

Fraud Diamond 

Terhadap 

Pendeteksian 

Financial 

Statement Fraud 

dengan Komite 

Audit sebagai 

Variabel 

Moderasi (pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Farmasi 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia) 

(2017). 

Variabel 

Dependen: 

Financial 

Statement Fraud 

Variabel 

Independen: 

Financial 

Stability, 

External 

Pressure, 

Financial 

Target, 

Ineffective 

Monitoring, 

Perubahan 

Auditor, 

Perubahan 

Direksi 

Variabel 

Moderasi: 

Komite Audit 

Metode 

analisis data 

yang 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

menggunakan 

regresi linier 

berganda 

dengan 

software 

SPSS 17. 

Hasil pada 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa: variabel 

financial stability, 

external pressure, 

financial target, 

ineffective 

monitoring terbukti 

mempengaruhi 

financial statement 

fraud. Sedangkan 

variabel pergantian 

auditor dan 

pergantian direksi 

tidak terbukti 

mempengaruhi 

financial statement 

fraud.  

Komite audit 

memperkuat 

financial stability, 

external pressure, 

financial target, 

ineffective 

monitoring 

terhadap 

pendeteksian 

financial statement 

fraud. Sedangkan 

komite audit 

memperlemah 

pergantian auditor 

dan pergantian 

direksi terhadap 

pendeteksian 
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financial statement 

fraud. 

5. Nella Kartika 

Nugraheni, 

Hanung 

Triatmoko 

Judul: Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Terjadinya 

Financial 

Statement 

Fraud: 

Perspektif 

Diamond Fraud 

Theory(Studi 

pada Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2014-

2016) (2017). 

Variabel 

Dependen: 

Financial 

Statement Fraud 

Variabel 

Independen: 

Financial 

Target, 

Financial 

Stability, 

External 

Pressure, 

Financial 

Personal Need, 

Ineffective 

Monitoring, 

Nature of 

Industry, Opini 

Audit, 

Perubahan 

Direksi. 

Pengujian 

hipotesis 

yang 

dilakukan 

pada 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

regresi 

logistik. 

Hasil pada 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa: variabel 

financial target, 

external pressure, 

dan financial 

personal need 

berpengaruh 

terhadap financial 

statement fraud. 

Variabel financial 

stability, ineffective 

monitoring, nature 

of industry, opini 

audit, dan 

pergantian direksi 

tidak berpengaruh 

terhadap financial 

statement fraud. 

6. Imang Dapit 

Pamungkas 

Judul: A pilot 

study of 

corporate 

governance and 

accounting 

fraud: The fraud 

diamond model 

(2018) 

Variabel 

Dependen: 

Accounting 

Fraud  

Variabel 

Independen: 

Financial 

Target, 

Ineffective 

Monitoring, 

Change in 

Auditor, Change 

in Direction 

Variabel 

Moderating: 

Dewan 

komisaris, 

Komisaris 

independen, 

Kepemilikan 

institusional. 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

untuk 

meneliti 

variabel 

dalam 

penelitian ini 

adalah regresi 

logistik biner. 

Hasil penelitian 

adalah sebagai 

berikut financial 

target, ineffective 

monitoring, change 

in auditor tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Accounting fraud. 

Change in 

direction 

berpengaruh 

terhadap 

accounting fraud. 

Dewan komisaris 

tidak dapat 

memoderasi 

financial target, 

ineffective 

monitoring, change 

in auditor terhadap 

accounting fraud. 
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Dewan komisaris 

dapat memoderasi 

change in direction 

terhadap 

accounting fraud. 

Komisaris 

independen tidak 

dapat memoderasi 

financial target, 

ineffective 

monitoring, change 

in auditor terhadap 

accounting fraud. 

Komisaris 

independen dapat 

memoderasi 

change in direction 

terhadap 

accounting fraud. 

Kepemilikan 

institusional tidak 

dapat memoderasi 

financial target, 

ineffective 

monitoring, change 

in auditor terhadap 

accounting fraud. 

Kepemilikan 

institusional dapat 

memoderasi 

change in direction 

terhadap 

accounting fraud. 

7. Stefanus Heru 

Santoso 

Judul: 

Fenomena 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan pada 

Perusahaan 

Terbuka di 

Indonesia 

(2019). 

Variabel 

Dependen: 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

Independen: 

Finanacial 

Target, 

Ineffective 

Monitoring, 

Perubahan 

Auditor, 

Metode 

analisis data 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa: Variabel 

financial target, 

pergantian auditor, 

arogansi terbukti 

mempengaruhi 

kecurangan laporan 

keuangan. 

Sedangkan variabel 

ineffective 

monitoring dan 

perubahan direksi 
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Perubahan 

Direksi, 

Arogansi 

Variabel 

Moderating: 

Komite Audit 

tidak dapat 

mempengaruhi 

kecurangan laporan 

keuangan. 

Komite audit 

memperlemah 

pengaruh financial 

target, dan 

pergantian auditor 

terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan. 

sedangkan komite 

audit tidak 

memperlemah 

ineffective 

monitoring, 

pergantian direksi, 

dan arogansi 

terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan.  

 

2.4. Kerangka Berpikir 

2.4.1. Pengaruh Financial Target terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Financial target merupakan tekanan berlebihan pada manajemen untuk 

mencapai target keuangan yang telah direncanakan (Maghfiroh et al., 2015). 

Dalam menjalankan kinerjanya, manajer perusahaan dituntut untuk melakukan 

performa terbaik sehingga dapat mencapai target keuangan yang telah ditentukan. 

Perbandingan laba tehadap jumlah aktiva atau Return on Asset adalah ukuran 

kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien 

aktiva telah bekerja (Skousen et al., 2009). 

Financial target memiliki hubungan dengan teori agensi yang menjelaskan 

mengenai hubungan antara manajemen sebagai agent dengan pemegang saham 
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sebagai principal yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976). Pihak agent 

dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, dimana agent sebagai pihak 

yang di kontrak oleh principal memiliki kepentingan agar mendapatkan bonus 

atas hasil kinerjanya untuk memenuhi harapan principal yaitu mendapatkan laba 

yang tinggi. Manajer perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya untuk 

mencapai target keuangan yang telah direncanakan.  

Menurut Skousen et al., (2009) Return On Asset (ROA) merupakan ukuran 

kinerja operasional secara luas yang digunakan untuk menunjukkan seberapa 

efisien aset yang telah digunakan. Investor akan tertarik dengan perusahaan 

apabila nilai ROA perusahaan tersebut tinggi, karena ROA yang tinggi dianggap 

mampu menghasilkan laba yang tinggi di bandingkan dengan perusahaan dengan 

nilai ROA yang rendah (Nugraheni & Triatmoko, 2017). Semakin tinggi ROA, 

maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan, berarti seluruh operasi 

perusahaan telah berjalan secara efektif. Namun, dengan menargetkan ROA yang 

tinggi memungkinkan manajemen perusahaan melakukan kecurangan laporan 

keuangan.  

Sehingga semakin tinggi target finansial (ROA) yang ditetapkan, maka 

akan semakin besar probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas 

laporan keuangan (fraudulent financial statement). Atau dengan kata lain, 

finansial target berpengaruh positif terhadap kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement). 
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2.4.2. Pengaruh Nature of Industry terdahap Fraudulent Financial Statement 

  Nature of industry merupakan keadaan ideal sebuah perusahaan dalam 

lingkungan industry (Zelin, 2018). Salah satu bentuk dari nature of industry yaitu 

kondisi piutang usaha dan setiap masing-masing manajer perusahaan memiliki 

respon berbeda-beda. Pada laporan keuangan terdapat akun-akun yang besaran 

saldonya ditentukan oleh perusahaan itu sendiri melalui suatu estimasi, misalnya 

estimasi saldo piutang yang tidak tertagih. Karena adanya penilaian subjektif 

dalam menentukan saldo dari akun tersebut, manajemen perusahaan dapat 

menggunakan akun tersebut sebagai alat untuk manipulasi laporan keuangan. 

Argumen ini didukung oleh (Loebbecke et al. (1989), dalam Skousen et al., 2008) 

yang menemukan bahwa akun piutang dan persediaan terlibat dalam sejumlah 

besar fraud. 

  Adverse selection adalah salah satu bentuk asimetri informasi yang terjadi 

antara pihak agent dan pricipal, bahwa manajer lebih mengetahui bagaimana 

keadaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pihak 

investor (Istikhanah, 2018). Teori agensi menggambarkan terjadinya asimetri 

yang terjadi akibat dari kontrak yang dilakukan. Sehingga menentukan besarnya 

saldo untuk akun-akun tertentu yang menggunakan estimasi pada laporan 

keuangan dapat dijadikan kesempatan dan peluang (opportunity) yang terbuka 

lebar untuk melakukan fraud bagi manajemen. 

Dengan diperbolehkannya perusahaan dalam mengestimasi nilai piutang, 

perusahaan dapat menggunakan akun tersebut untuk memanipulasi laporan 

keuangan dengan cara melebihsajikan saldo penyisihan piutang tak tertagih agar 
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dapat mengurangi laba. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan cadangan laba 

yang dapat digunakan untuk menaikkan laba di kemudian hari saat perusahaan 

tidak dapat mencapai target.  

Sehingga semakin tinggi nature of industry yang diproksikan dengan rasio 

perubahan piutang penjualan yang telah ditetapkan, maka akan semakin besar 

probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement). Atau dengan kata lain, nature of industry 

berpengaruh positif terhadap kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent 

financial statement). 

2.4.3. Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Fraudulent Financial 

Statement 

  Rationalization merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya 

fraud. Rationalization yaitu pelaku kecurangan melakukan pembenaran diri atas 

apa yang telah diperbuatnya. Merasionalisasi kecurangan dapat diukur dengan 

mudah oleh mereka yang terbiasa tidak jujur (Mardiani et al., 2017). Pergantian 

auditor atau kantor akuntan publik merupakan salah satu proksi dari 

Rationalization (Skousen et al., 2009). Pergantian auditor atau akuntan publik 

yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan masa transisi dan stress 

period yang melanda perusahaan.  

  Pergantian auditor atau KAP memiliki hubungan dengan teori agensi 

dimana apabila perusahaan lebih sering melakukan pergantian auditor atau KAP 

maka akan menyebabkan konflik kepentingan antara pihak agen dan principal  

semakin tinggi. Selain itu, dengan adanya pergantian auditor atau KAP dalam 
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perusahaan akan meningkatkan masalah adverse selection antara pihak agen dan 

principal. Masalah adverse selection terjadi karena pihak agen memiliki informasi 

mengenai kondisi perusahaan lebih luas dibandingkan pihak principal  sehingga 

situasi tersebut akan dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan kecurangan. 

  Penggantian Kantor Akuntan Publik dapat dianggap sebuah usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk menghapus jejak fraud yang ditemukan oleh auditor 

sebelumnya. Keberlangsungan usaha perusahaan tidak seterusnya berjalan dengan 

mulus, terkadang perusahaan mengalami masa sulit akibat faktor ekonomi 

maupun faktor lainnya. Keadaan sulit perusahaan akan berdampak terhadap 

keberlangsungan usaha perusahaan maka perusahaan mencoba menekan auditor 

untuk menampilkan laporan audit yang baik. Ketika auditor menolak untuk 

memberikan laporan yang baik tentang perusahaan, maka perusahaan akan 

mengganti auditornya dengan yang baru untuk menutupi keadaan perusahaan 

yang buruk. Adanya pergantian kantor akuntan publik dapat menjadi indikasi 

terjadinya fraud.  

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan semakin besar 

probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement), dan begitu pula sebaliknya. 

2.4.4. Pengaruh Pergantian Direksi terhadap Fraudulent Financial 

Statement 

  Fraud tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang 

tepat untuk melakukan setiap detail dari kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). 
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Kemampuan merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Wolfe & Hermanson, (2004) memaparkan 6 

elemen penting yang ada di capability, yaitu posisi/fungsi (position), tingkat 

kepercayaan diri/ego (confidence/ego), kecerdasan (brains), kemampuan 

pemaksaan (coercion skills), kekebalan terhadap stres (immunity to stress), dan 

kebohongan yang efektif (effective lying). Berdasarkan sifat-sifat tersebut maka 

posisi direksi sesuai dengan karakter tersebut.  

  Pergantian direksi memiliki hubungan dengan teori agensi yang 

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal . 

Pihak agen memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan kesejahteraan 

mereka sendiri, sehingga hal tersebut menyebabkan kinerjanya tidak sesuai 

dengan harapan principal . Selain itu, adanya pergantian direksi dalam perusahaan 

dapat meningkatkan masalah moral hazard. Masalah moral hazard terjadi karena 

pihak principal  tidak dapat mengawasi agen secara langsung mengenai kegiatan 

apa saja yang dilakukan oleh agen sehingga pihak principal  tidak mampu 

mengendalikan tindakan agen. Dengan demikian, situasi ini akan dimanfaatkan 

oleh pihak agen untuk melakukan kecurangan. 

  Pergantian direksi merupakan penyerahan wewenang dan tanggungjawab 

dari direksi lama ke direksi baru. Pergantian ini dapat bersifat positif, apabila 

pergantian direksi ini bertujuan untuk mengganti direksi lama dengan direksi baru 

yang mempunyai kemampuan lebih dari direksi lama. Namun sebaliknya, apabila 

pergantian direksi bertujuan untuk menyingkirkan direksi lama yang telah 
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mengetahui fraud yang dilakukan oleh perusahaan (Nugraheni & Triatmoko, 

2017). 

  Pergantian direksi dapat menimbulkan stress period sehingga dapat 

memicu peluang dan kesempatan untuk melakukan kecurangan (Brennan dan 

Kelly, 2007 dalam Pamungkas, 2018). Dikarenakan direksi yang baru belum 

mengetahui sepenuhnya mengenai perusahaan, yang berujung pada kinerja yang 

tidak efektif, sehingga dapat membuka peluang untuk melakukan fraud 

(Nugraheni & Triatmoko, 2017). 

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian direksi  maka akan semakin besar probabilitas manajemen 

untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial 

statement), dan begitu pula sebaliknya. 

2.4.5. Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi hubungan Financial 

Target terhadap Fraudulent Financial Statement 

 Return On Asset (ROA) merupakan ukuran kinerja operasional secara luas 

yang digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aset yang telah digunakan 

(Skousen et al., 2009). Oleh karena itu, ROA digunakan sebagai proksi variabel 

financial target. Investor akan tertarik dengan perusahaan apabila nilai ROA 

perusahaan tersebut tinggi, karena ROA yang tinggi dianggap mampu 

menghasilkan laba yang tinggi di bandingkan dengan perusahaan dengan nilai 

ROA yang rendah (Nugraheni & Triatmoko, 2017).  

  Semakin tinggi ROA, maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan, 

berarti seluruh operasi perusahaan telah berjalan secara efektif. Namun, dengan 
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menargetkan ROA yang tinggi memungkinkan manajemen perusahaan melakukan 

kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi probabilitas 

perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan dengan memanipulasi 

angka-angka di laporan keuangan agar terlihat baik dan mencapai target yang 

telah direncanakan (Nugraheni & Triatmoko, 2017). 

  Target keuangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan bisa menjadi 

indikasi perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, 

perlu adanya suatu mekanisme pemantauan yang dapat menjamin proses 

pelaporan keuangan berlangsung dengan baik. Pemantauan atau pengawasan 

terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh dewan 

komisaris. Menurut Syakhroza, (2005 dalam Pamungkas, 2018) menyatakan 

bahwa dewan komisaris memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam 

mengawasi, mengarahkan, dan mengendalikan pengelolaan sumber daya 

perusahaan. Kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki 

dewan komisaris yang bekerja secara efektif. 

  Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat 

disejajarkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan. Dewan komisaris 

mewakili mekanisme pengendalian internal untuk mengontrol perilaku 

oportunistik manajemen, sehingga dapat menyelaraskan kepentingan pemegang 

saham dan kepentingan manajemen.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan semakin tinggi target finansial 

(ROA) yang ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas manajemen untuk 

melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement) 



56 
 

 

dengan adanya dewan komisaris dapat meminimalisir terjadinya kecurangan 

laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, dewan komisaris dapat 

melemahkan hubungan antara finansial target terhadap kecurangan atas laporan 

keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.6. Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi hubungan Nature Of 

Industry terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Nature of industry merupakan salah satu faktor resiko yang berkaitan 

dengan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yang 

didalamnya mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang 

menjadi tempat beroperasinya entitas (Sukirman & Sari, 2013). Nature of Industry 

merupakan keadaan ideal suatu perusahaan dalam industri. Kondisi piutang usaha 

merupakan suatu bentuk dari nature of industry yang dapat direspon dengan reaksi 

yang berbeda dari masing-masing manajer perusahaan. Perusahaan yang baik 

akan berusaha untuk memperkecil jumlah piutang dan memperbanyak penerimaan 

kas perusahaan (Sihombing & Rahardjo, 2014).  

  Rentannya kecurangan laporan keuangan yang terjadi akibat nature of 

industry yang ada pada suatu perusahaan. Maka, perlunya ada suatu mekanisme 

pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan berlangsung dengan 

baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan 

oleh dewan komisaris.  

  Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang 

bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, 

dan memberikan nasihat kepada direksi emiten atau perusahaan publik (Wahidah 



57 
 

 

& Ardiansari, (2018). Dewan komisaris sebagai salah satu organ perusahaan yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi segala kebijakan pengelolaan perusahaan 

dan penerapan GCG supaya berjalan efektif (Sanjaya dan Christanti, (2012) dalam 

Wahidah & Ardiansari, 2018). Fungsi pengawasan dewan sangat penting, oleh 

karena itu dewan komisaris harus senantiasa mengawasi keputusan perusahaan 

secara keseluruhan. Efektifitas pemantauan yang dilakukan oleh dewan komisaris 

akan meminimalisir terjadinya kecurangan, meskipun tingginya nature of industry 

pada perusahaan. Dechow et al., (1996) juga menyatakan bahwa komposisi dewan 

komisaris mampu untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan semakin tinggi nature of industry 

yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang penjualan yang telah 

ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas manajemen untuk melakukan 

kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement) dengan adanya 

dewan komisaris dapat meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan 

pada perusahaan. Atau dengan kata lain, dewan komisaris dapat melemahkan 

hubungan antara nature of industry terhadap kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement). 

2.4.7. Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi hubungan Pergantian 

Auditor terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Rasionalisasi adalah mencari suatu pembenaran atas tindakan seseorang 

yang mengandung kecurangan untuk mempertahankan dirinya agar kecurangan 

tersebut tidak terdeteksi. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan agar 
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kecurangan dalam perusahaan tidak terdeteksi yaitu dengan cara lebih sering 

melakukan pergantian auditor atau kantor akuntan publik.  

 Pergantian auditor atau kantor akuntan publik memiliki hubungan dengan 

teori agensi dimana apabila perusahaan lebih sering melakukan pergantian auditor 

maka akan menyebabkan konflik kepentingan antara pihak agen dan principal  

semakin tinggi. Selain itu, dengan adanya pergantian auditor dalam perusahaan 

akan meningkatkan masalah adverse selection antara pihak agen dan principal . 

Masalah adverse selection terjadi karena pihak agen memiliki informasi mengenai 

kondisi perusahaan lebih luas dibandingkan pihak principal  sehingga situasi 

tersebut akan dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan kecurangan. 

  Rentannya kecurangan laporan keuangan yang terjadi akibat pergantian 

auditor atau kantor akuntan publik pada suatu perusahaan. Maka diperlukan 

adanya suatu mekanisme pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan 

keuangan berlangsung dengan baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan 

keuangan salah satunya dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan. Dewan 

komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama 

dalam pelaksanaan good corporate governance. Dewan komisaris merupakan inti 

dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris 

merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan 

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.  
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  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan semakin besar 

probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement), dengan adanya dewan komisaris dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau 

dengan kata lain, dewan  komisaris dapat melemahkan hubungan antara 

pergantian  Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kecurangan laporan keuangan 

(fraudulent financial statement). 

2.4.8. Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi hubungan Pergantian 

Direksi terhadap Fraudulent Financial Statement 

Fraud dapat terjadi ketika seseorang mempunyai kemampuan (capability) 

untuk melakukan kecurangan. Manajemen sebagai pihak yang mengelola 

perusahaan memiliki akses yang luas yang tidak dimiliki oleh pihak lain dalam hal 

kaitannya dengan informasi perusahaan, hal tersebut dapat digunakan sebagai 

bentuk capability untuk melakukan tindakan kecurangan. Sehingga manajemen 

adalah pihak yang memiliki posisi kunci dalam perusahaan dan memiliki akses 

yang luas. 

Capability yang melatarbelakangi terjadinya fraud menyimpulkan bahwa 

perubahan direksi berpengaruh terhadap terjadinya fraud (Wolfe & Hermanson, 

2004). Perubahan direksi merupakan penyerahan wewenang dari direksi lama 

kepada direksi yang baru. Seseorang yang mempunyai capability untuk 

melakukan fraud biasanya cenderung memiliki ego dan kepercayaan diri yang 
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tinggi bahwa perbuatannya tidak akan terdeteksi, pelaku kecurangan dapat 

mempengaruhi orang lain dan mampu mengontrol stress dengan baik.  

  Kecurangan laporan keuangan semakin rentan akibat terjadinya pergantian 

direksi pada suatu perusahaan. Maka diperlukan adanya suatu mekanisme 

pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan perusahaan dapat 

berlangsung dengan baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah 

satunya dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris mewakili 

mekanisme corporate governance untuk mengontrol perilaku oportunistik 

manajemen, sehingga dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan 

kepentingan manajemen. Efektifitas pemantauan yang dilakukan oleh dewan 

komisaris akan meminimalisir terjadinya kecurangan, meskipun tingginya tingkat 

pergantian direksi pada perusahaan. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian direksi maka akan semakin besar probabilitas manajemen 

untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial 

statement), dengan adanya dewan komisaris dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, dewan  

komisaris dapat melemahkan hubungan antara pergantian  direksi terhadap 

kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.9. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi hubungan Financial 

Target terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Dalam Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa 

pemilik (principal) memberikan wewenang dan tugas kepada manajemen (agent) 
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untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Dalam 

melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, manajemen dituntut untuk 

memenuhi target keuangan yang telah direncanakan. Manajemen akan berusaha 

untuk memenuhi target, meskipun usaha yang dilakukan tidak selalu menemui 

hasil yang memuaskan. Hal tersebut memungkinkan manajemen melakukan 

kecurangan demi menutupi hasil buruk tersebut. Manajemen akan melakukan 

manipulasi terhadap informasi kinerja manajemen agar terlihat baik dan 

memenuhi target yang telah ditentukan. 

  ROA biasanya digunakan sebagai pengukuran untuk kinerja operasional 

manajemen yang secara umum mengindikasikan seberapa efisien aset perusahaan 

telah digunakan untuk mencapai laba. ROA juga dipakai untuk menilai kinerja 

manajer yang kemudian untuk menentukan besarnya bonus yang akan diberikan. 

Perbandingan laba terhadap jumlah aktiva atau Return on Asset (ROA) adalah 

ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa 

efisien aktiva telah bekerja (Skousen et al., 2009). Oleh karena itu, informasi 

ROA yang cenderung tinggi tidak wajar dapat diindikasikan sebagai hasil praktik 

kecurangan laporan keuangan. 

Target keuangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan bisa menjadi 

indikasi perusahaan melakukan fraudulent financial statement. Oleh karena itu, 

perlu adanya suatu mekanisme pemantauan yang dapat menjamin proses 

pelaporan keuangan berlangsung dengan baik. Pemantauan atau pengawasan 

terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh komisaris 

independen perusahaan. 



62 
 

 

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Mayangsari, 2003 

dalam Shofiana, 2019). Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila 

terjadi perselisihan di antara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan 

manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen (Astinia, 2013 dalam 

Shofiana, 2019). Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat 

meminimalisir kecurangan laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Jika 

perusahaan memiliki dewan komisaris independen maka laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen cenderung lebih baik, karena terdapat badan yang 

mengawasi dan melindungi hak-hak di luar perusahaan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan semakin tinggi target finansial 

(ROA) yang ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas manajemen untuk 

melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement) 

dengan adanya komisaris independen dapat meminimalisir terjadinya kecurangan 

laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, komisaris independen 

dapat melemahkan hubungan antara finansial target terhadap kecurangan atas 

laporan keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.10. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi hubungan Nature Of 

Industry terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Nature of industry berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan 

yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan 

yang signifikan jauh lebih besar (Kusumawardhani, 2013). Seringkali risiko 
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kecurangan ini tinggi untuk akun-akun yang didasarkan pada estimasi subjektif 

manajemen. Untuk menanggapi risiko yang lebih tinggi bahwa manajemen 

menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam mengestimasi saldo akun. 

  Adverse selection merupakan salah satu bentuk asimetri informasi yang 

terjadiantara pihak agent dan principal, bahwa manajer lebih mengetahui 

bagaimana keadaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pihak investor. Teori agensi menggambarkan terjadinya asimetri 

yang terjadi akibat dari kontrak yang dilakukan. Sehingga penentuan besarnya 

saldo untuk akun-akun tertentu yang menggunakan estimasi pada laporan 

keuangan dapat dijadikan kesempatan dan peluang (opportunity) yang terbuka 

lebar untuk melakukan fraud bagi manajemen. 

  Rentannya kecurangan laporan keuangan yang terjadi akibat nature of 

industry yang ada pada suatu perusahaan. Maka, perlunya ada suatu mekanisme 

pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan berlangsung dengan 

baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan 

oleh komisaris independen. Komisaris independen memiliki posisi yang strategis 

untuk melakukan fungsi pengawasan dalam melaksanakan good corporate 

governance dan bekerja secara independen. Sejalan dengan hasil penelitian 

(Marrakchi Chtourou, Bedard, dan Couteau, (2001) dalam Pamungkas, 2018) 

yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat mempengaruhi 

kecurangan karena dalam pengawasannya bekerja secara secara independen.

 Maka, kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan dapat 

diminimalisir dengan menghadirkan komisaris independen, karena komisaris 
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independen merupakan pihak independen yang mewakili pemegang saham yang 

bertugas secara khusus mengawasi tindakan manajerial. Tingkat kecurangan yang 

ada diperusahaan akan lebih rendah apabila komisaris independen meningkatkan 

kinerja dalam pengawasannya. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan semakin tinggi nature of industry 

yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang penjualan yang telah 

ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas manajemen untuk melakukan 

kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement) dengan adanya 

komisaris independen dapat meminimalisir terjadinya kecurangan laporan 

keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, komisaris independen dapat 

melemahkan hubungan antara nature of industry terhadap kecurangan atas laporan 

keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.11. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi hubungan 

Pergantian Auditor terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Penggantian auditor atau Kantor Akuntan Publik dapat dianggap sebuah 

usaha perusahaan untuk menghapus jejak fraud yang ditemukan oleh auditor 

sebelumnya. Keberlangsungan usaha perusahaan tidak seterusnya berjalan dengan 

mulus, terkadang perusahaan mengalami masa sulit akibat faktor ekonomi 

maupun faktor lainnya. Keadaan sulit perusahaan akan berdampak terhadap 

keberlangsungan usaha perusahaan maka perusahaan mencoba menekan auditor 

untuk menampilkan laporan audit yang baik. Ketika auditor menolak untuk 

memberikan laporan yang baik tentang perusahaan, maka perusahaan akan 
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mengganti auditornya dengan yang baru untuk menutupi keadaan perusahaan 

yang buruk. 

  Rentannya kecurangan laporan keuangan yang terjadi akibat pergantian 

auditor pada suatu perusahaan. Maka, perlunya ada suatu mekanisme pemantauan 

yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan berlangsung dengan baik. 

Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh 

komisaris independen. Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu 

komponen corporate governance yang berperan penting dalam proses pelaporan 

keuangan dengan cara menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan 

khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan 

pihak-pihak lain yang terkait. 

  Keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan diharapkan dapat 

semakin membantu untuk meminimalisir kecurangan laporan keuangan 

(fraudulent financial statement) pada perusahaan. Sehingga, hubungan antara 

pergantian auditor untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan akan semakin 

kuat dengan keberadaan komisaris independen yang terlibat dalam pemantauan 

dan pengawasan pada perusahaan tersebut. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan semakin besar 

probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement), dengan adanya komisaris independen dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau 

dengan kata lain, komisaris independen dapat melemahkan hubungan antara 
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pergantian  Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kecurangan laporan keuangan 

(fraudulent financial statement). 

2.4.12. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi hubungan 

Perrgantian Direksi terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Pergantian direksi dapat menjadi suatu upaya perusahaan untuk 

memperbaik kinerja 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 & 

Hermanson, (2004) pergantian direksi akan dapat menyebabkan stress period 

yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud.  

  Kecurangan terhadap laporan keuangan semakin rentan akibat terjadinya 

pergantian direksi pada perusahaan. Maka diperlukan adanya mekanisme 

pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan perusahaan dapat 

berjalan dengan baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah 

satunya dilakukan oleh komisaris independen.  

  Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham dan atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris 

independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan 

khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan 
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pihak-pihak lain yang terkait (Mayangsari, 2003 dalam Shofiana, 2019). Maka 

kecurangan laporan keuangan akan berkurang dengan adanya komisaris 

independen meskipun tingkat pergantian direksi pada perusahaan banyak.  

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian direksi maka akan semakin besar probabilitas manajemen 

untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial 

statement), dengan adanya komisaris independen dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, komisaris 

independen dapat melemahkan hubungan antara pergantian  direksi terhadap 

kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.13. Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi hubungan 

Financial Target terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi 

tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang (Naftalia, 2013). Kepemilikan 

saham oleh institusi atau lembaga lainnya yang berasal dari luar perusahaan 

merupakan salah satu mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan 

manajemen melalui pengawasan secara efektif sehingga akan meminimalisir 

adanya kecurangan pada perusahaan (Pamungkas, 2018).  

  Dari segi teori agensi, investor institusi sebagai principal yang 

mendelegasikan wewenangnya untuk mengelola perusahaan kepada agent 

menggunakan laporan tahunan untuk memonitor kinerja manajemen. Jensen & 
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Meckling menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang 

sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara 

manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap 

mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 

pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya dengan manajemen. 

Dengan adanya investor-investor institusi diharapkan mampu mengurangi agency 

cost. 

 Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat 

mengawasi kinerja manajemen untuk melakukan kecurangan. Jadi semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka semakin kuat pengendalian yang dilakukan oleh 

pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga akan meminimalisir tindakan 

kecurangan terhadap laporan keuangan. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi target 

finansial (ROA) yang ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas 

manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent 

financial statement) dengan adanya kepemilikan institusional dapat meminimalisir 

terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, 

kepemilikan institusional dapat melemahkan hubungan antara finansial target 

terhadap kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement). 
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2.4.14. Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi hubungan Nature 

Of Industry terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Salah satu bentuk dari nature of industry yaitu kondisi piutang usaha dan 

setiap masing-masing manajer perusahaan memiliki respon berbeda-beda. 

Perusahaan yang ingin terlihat baik maka harus memperkecil jumlah piutang dan 

lebih memilih memperbanyak penerimaan kas (Sihombing & Rahardjo, 2014). 

Dalam teori agensi menggambarkan terjadinya asimetri yang terjadi akibat dari 

kontrak yang dilakukan pihak agent dan principal, dimana manajer lebih 

mengetahui bagaimana keadaan dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pihak investor. Sehingga menentukan besarnya saldo untuk 

akun-akun tertentu yang menggunakan estimasi pada laporan keuangan dapat 

dijadikan kesempatan dan peluang (opportunity) yang terbuka lebar untuk 

melakukan fraud bagi manajemen. 

  Struktur kepemilikan lain merupakan kepemilikan institusional. Pemegang 

saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti dana pensiun, reksadana, 

perbankan, asuransi. Investor institusional memiliki kapabilitas untuk 

menganalisis laporan keuangan secara langsung dibandingkan dengan investor 

lainnya (Trisnantari, 2010). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan 

dalam mengendalikan manajemen melalui pengawasan secara efektif sehingga 

akan meminimalisir adanya kecurangan pada perusahaan (Pamungkas, 2018).  

  Kepemilikan institusional pada perusahaan dapat meningkatkan 

monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang 

mungkin dilakukan oleh manajer terhadap laporan keuangan perusahaan. 
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Kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajer. Investor-investor institusi diharapkan mampu 

mengurangi agency cost, sehingga mampu mendorong pihak manajemen untuk 

lebih memfokuskan perhatiannya atas kinerja perusahaan dan mencegah 

manajemen melakukan praktik kecurangan. Kepemilikan institusional yang tinggi 

dapat membatasi manajer untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan 

perusahaan.  

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nature of 

industry yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang penjualan yang telah 

ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas manajemen untuk melakukan 

kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement) dengan adanya 

kepemilikan institusional dapat meminimalisir terjadinya kecurangan laporan 

keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, kepemilikan institusional dapat 

melemahkan hubungan antara nature of industry terhadap kecurangan atas laporan 

keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.15. Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi hubungan 

Pergantian Auditor terhadap Fraudulent Financial Statement 

 Perusahaan yang diindikasikan melakukan kecurangan akan lebih sering 

melakukan pergantian auditor atau kantor akuntan publik. Pergantian auditor atau 

KAP dilakukan oleh perusahaan dikarenakan apabila perusahaan tidak mengganti 

auditor sebelumnya maka dimungkinkan auditor tersebut telah memahami risiko 

dan proses bisnis pada perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan sulit untuk 

melakukan praktik kecurangan. Dalam teori agensi apabila perusahaan lebih 
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sering melakukan pergantian auditor maka akan menyebabkan konflik 

kepentingan antara pihak agen dan principal  semakin tinggi. Selain itu, dengan 

adanya pergantian auditor dalam perusahaan akan meningkatkan masalah adverse 

selection antara pihak agen dan principal . Masalah adverse selection terjadi 

karena pihak agen memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan lebih luas 

dibandingkan pihak principal  sehingga situasi tersebut akan dimanfaatkan oleh 

agen untuk melakukan kecurangan. 

  Kepemilikan institusi dapat menekan kecenderungan manajemen untuk 

melakukan kecurangan dalam laporan keuangan (Arvida, 2013 dalam Shofiana, 

2019). Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional 

keuangan dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya 

terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic 

atau mementingkan diri sendiri.  

  Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat pengendalian 

yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga dapat 

meminimalisir kecurangan laporan keuangan. Jika perusahaan memiliki 

kepemilikan institusional maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

lebih baik, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan 

melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan semakin besar 

probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement), dengan adanya kepemilikan institusional dapat 
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meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau 

dengan kata lain, kepemilikan institusional dapat melemahkan hubungan antara 

pergantian  Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kecurangan laporan keuangan 

(fraudulent financial statement). 

2.4.16. Peran Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi hubungan 

Pergantian Direksi terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Pergantian direksi yang dianggap lebih berkompeten merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerja dewan direksi 

sebelumnya. Selain itu pergantian direksi juga bisa dimaksudkan untuk 

kepentingan politik tertentu untuk menggantikan jajaran direksi sebelumnya 

(Tessa & Harto, 2016). Apabila semakin sering perusahaan melakukan pergantian 

direksi, maka mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik sehingga 

kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang kurang baik 

pada perusahaan. Selain itu, upaya perusahaan melakukan pergantian direksi yaitu 

bertujuan untuk menyembunyikan kecurangan yang telah dilakukan perusahaan 

dengan cara menyingkirkan direksi yang dianggap lebih memahami kondisi 

perusahaan tersebut. 

  Teori agensi yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan 

antara agen dan principal . Dewan direksi sebagai agen memiliki kepentingan 

pribadi untuk mendapatkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga hal tersebut 

menyebabkan kinerja dewan direksi tidak sesuai dengan harapan principal . Selain 

itu, adanya pergantian direksi dalam perusahaan dapat meningkatkan masalah 

moral hazard. Masalah moral hazard terjadi karena pihak principal  tidak dapat 
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mengawasi agen secara langsung mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 

agen sehingga pihak principal  tidak mampu mengendalikan tindakan agen. 

Dengan demikian, situasi ini akan dimanfaatkan oleh pihak agen untuk melakukan 

kecurangan. 

  Kepemilikan institusional merupakan proksi dari mekanisme corporate 

governance yang dapat melemahkan faktor risiko fraud diamond terhadap 

fraudulent financial statement. Pengawasan yang dilakukan oleh investor 

institusional dapat mendorong manajer untuk memprioritaskan kinerja perusahaan 

yang dapat meminimalisir perilaku manajemen oportunistik (Cornett et al., (2007) 

dalam Pamungkas, 2018).  

  Apabila semakin sering perusahaan melakukan pergantian direksi maka 

mengindikasikan bahwa peluang untuk melakukan kecurangan terhadap laporan 

keuangan juga semakin tinggi. Akan tetapi dengan adanya kepemilikan 

institusional ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan 

pada perusahaan meskipun pergantian direksi yang banyak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian direksi maka akan semakin besar probabilitas manajemen 

untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial 

statement), dengan adanya kepemilikan institusional dapat meminimalisir 

terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, 

kepemilikan institusional dapat melemahkan hubungan antara pergantian  direksi 

terhadap kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement). 
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2.4.17. Peran Komite Audit dalam Memoderasi hubungan Financial Target 

terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Financial target merupakan suatu keadaan dimana manajemen menerima 

tekanan secara berlebihan untuk mencapai target perusahaan (Mardiani et al., 

2017). Manajer perusahaan dalam menjalankan kinerjanya selalu dituntut untuk 

dapat menjalankan aktivitas perusahaan dengan performa terbaik sehingga dapat 

mencapai target keuangan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan agar 

kegiatan perusahaan dapat berlangsung terus menerus. Salah satu alat ukur yang 

digunakan untuk menentukan financial target pada suatu perusahaan adalah 

dengan Return On Asset (ROA). ROA adalah ukuran kinerja operasi secara luas 

yang digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aset telah digunakan 

(Skousen et al., 2009). Semakin tinggi ROA yang ditargetkan oleh perusahaan 

maka semakin rentan perusahaan akan melakukan kecurangan laporan keuangan.  

  Target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan dinilai mampu 

meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan financial statement fraud. 

Oleh karena itu, perlu adanya suatu mekanisme pemantauan yang dapat menjamin 

proses pelaporan keuangan berlangsung dengan baik. Pemantauan terhadap proses 

pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh komite audit perusahaan.  

  Keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat memberikan 

pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi 

yang akurat dan tepat terhadap pelaporan perusahaan. Sehingga, hubungan target 

keuangan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan akan semakin kuat 

dengan keberadaan komite audit di perusahaan tersebut. Pernyataan tersebut 
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sesuai dengan hasil penelitian Mardiani et al., (2017) yang membuktikan bahwa 

komite audit memperkuat financial target terhadap pendeteksian fraudulent 

financial statement. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi target 

finansial (ROA) yang ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas 

manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent 

financial statement) dengan adanya komite audit dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, komite 

audit dapat melemahkan hubungan antara finansial target terhadap kecurangan 

atas laporan keuangan (fraudulent financial statement). 

2.4.18. Peran Komite Audit dalam Memoderasi hubungan Nature Of Industry 

terhadap Fraudulent Financial Statement 

 Nature of Industry merupakan keadaan ideal suatu perusahaan dalam 

industri. Kondisi piutang usaha merupakan suatu bentuk dari nature of industry 

yang dapat direspon dengan reaksi yang berbeda dari masing-masing manajer 

perusahaan. Kegiatan operasional pada perusahaan berkaitan erat dengan akun 

piutang dan akun persediaan. Persediaan yang disimpan terlalu lama akan 

menyebabkan kerusakan dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Summers dan Sweeney (1998), dalam Skousen et al., 

2009) akun piutang tidak tertagih dan persediaan yang telah usang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi saat terjadinya manipulasi laporan keuangan 

pada perusahaan. Argumen ini didukung oleh (Loebbecke et al. (1989), dalam 
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Skousen et al., 2009) menemukan bahwa akun piutang dan persediaan terlibat 

dalam sejumlah besar fraud. 

 Komite audit adalah pihak internal perusahaan yang memiliki tugas 

membantu dewan komisaris dalam memastikan pengawasan terhadap pelaporan 

keuangan (Santoso, 2019). Anggota komite audit ini diangkat dan diberhentikan 

oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Komite audit merupakan 

salah satu komponen Good Corporate Governance (GCG) yang memiliki peran 

penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu mengawasi partisipasi manajemen 

dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Keberadaan komite 

audit memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.  

  Keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat memberikan 

pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi 

yang tepat dan akurat terhadap pelaporan perusahaan, sehingga keberadaan 

komite audit dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang ada pada 

perusahaan (Sugita, 2018). Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan 

akan meminimalisir terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan yang ada di 

perusahaan. Sehingga, hubungan nature of industry untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan akan semakin kuat dengan keberadaan komite audit di 

perusahaan tersebut. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nature of 

industry yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang penjualan yang telah 

ditetapkan, maka akan semakin besar probabilitas manajemen untuk melakukan 

kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement) dengan adanya 
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komite audit dapat meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan pada 

perusahaan. Atau dengan kata lain, komite audit dapat melemahkan hubungan 

antara nature of industry terhadap kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent 

financial statement). 

2.4.19. Peran Komite Audit dalam Memoderasi hubungan Pergantian 

Auditor terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Rationalization merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya 

fraud. Rationalization yaitu pelaku kecurangan melakukan pembenaran diri atas 

apa yang telah diperbuatnya. Perusahaan yang melakukan fraud, lebih sering 

melakukan pergantian auditor atau kantor akuntan publik, karena manajemen 

cenderung berusaha mengurangi kemungkinan pendeteksian oleh auditor terkait 

tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukannya. Pergantian auditor 

pada suatu perusahaan dapat dinilai sebagai suatu upaya untuk menghilangkan 

jejak fraud (fraud trail) yang ditemukan oleh auditor sebelumnya.  

  Rentannya kecurangan laporan keuangan yang terjadi akibat pergantian 

auditor pada suatu perusahaan. Maka, diperlukan adanya suatu mekanisme 

pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan berlangsung dengan 

baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan 

oleh komite audit perusahaan. Keberadaan komite audit merupakan salah satu 

komponen corporate governance yang berperan penting dalam proses pelaporan 

keuangan dengan cara mengawasi pekerjaan auditor independen dalam proses 

pelaporan keuangan serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris (Mariani 

dan Latrinni, 2016 dalam Sugita, 2018).  
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  Keberadaan komite audit di suatu perusahaan diharapkan dapat semakin 

membantu terciptanya kondisi perusahaan yang baik dan dapat terhindar dari 

terjadinya kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud). Sehingga, 

hubungan antara pergantian auditor untuk mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan akan semakin kuat dengan keberadaan komite audit yang terlibat dalam 

pemantauan dan pengawasan pada perusahaan tersebut. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan semakin besar 

probabilitas manajemen untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan 

(fraudulent financial statement), dengan adanya komite audit dapat meminimalisir 

terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, 

komite audit dapat melemahkan hubungan antara pergantian  Kantor Akuntan 

Publik (KAP) terhadap kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial 

statement). 

2.4.20. Peran Komite Audit dalam Memoderasi hubungan Pergantian Direksi 

terhadap Fraudulent Financial Statement 

  Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan 

kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan melakukan 

kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kemampuan sebagai salah satu faktor 

risiko kecurangan yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan, menyimpulkan 

bahwa pergantian direksi atau CEO dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan 

(Wolfe & Hermanson, 2004).  
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  Kecurangan laporan keuangan semakin rentan akibat terjadinya pergantian 

direksi pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 

mekanisme pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan 

perusahaan dapat berlangsung dengan baik. Pemantauan terhadap proses 

pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh komite audit perusahaan. 

Komite audit mempunyai peranan untuk membantu direksi dalam hal pengawasan 

perusahaan, serta membantu direksi dalam hal pemenuhan Good Corporate 

Governance. 

  Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menelaah aktivitas 

pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, serta komite audit 

juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan 

oleh Direksi atas temuan auditor internal. Dengan pemenuhan tugas dan tanggung 

jawab dari komite audit pada suatu perusahaan diharapkan akan semakin 

membantu dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan di perusahaan 

tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

melakukan pergantian direksi maka akan semakin besar probabilitas manajemen 

untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan (fraudulent financial 

statement), dengan adanya komite audit dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Atau dengan kata lain, komite 

audit dapat melemahkan hubungan antara pergantian  direksi terhadap kecurangan 

laporan keuangan (fraudulent financial statement). 
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  Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian di atas, maka variabel 

independen penelitian adalah financial target, nature of industry, pergantian 

auditor, dan pergantian direksi. Sedangkan variabel dependennya adalah 

fraudulent financial statement. Dan variabel moderasinya yaitu  corporate 

governance yang terdiri dari dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan komite audit. Berdasarkan hubungan di antara variabel tersebut 

dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.5. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1 : Financcial target memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement. 

H2 : Nature of industry memiliki pengaruh positif  terhadap fraudulent financial 

statement. 
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H3 : Pergantian auditor memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement. 

H4 : Pergantian direksi memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial 

statement. 

H5a : Dewan komisaris memperlemah hubungan financial target terhadap 

fraudulent financial statement. 

H5b : Dewan komisaris memperlemah hubungan nature of industry terhadap 

fraudulent financial statement. 

H5c : Dewan komisaris memperlemah hubungan pergantian auditor terhadap 

fraudulent financial statement. 

H5d : Dewan komisaris memperlemah hubungan pergantian direksi terhadap 

fraudulent financial statement. 

H6a : Komisaris independen memperlemah hubungan financial target terhadap 

fraudulent financial statement. 

H6b : Komisaris independen memperlemah hubungan nature of industry terhadap 

fraudulent financial statement. 

H6c : Komisaris independen memperlemah hubungan pergantian auditor terhadap 

fraudulent financial statement. 

H6d : Komisaris independen memperlemah hubungan pergantian direksi terhadap 

fraudulent financial statement. 

H7a : Kepemilikan institusional memperlemah hubungan financial target terhadap 

fraudulent financial statement. 



82 
 

 

H7b : Kepemilikan institusional memperlemah hubungan nature of industry 

terhadap fraudulent financial statement. 

H7c : Kepemilikan institusional memperlemah hubungan pergantian auditor 

terhadap fraudulent financial statement. 

H7d : Kepemilikan institusional memperlemah hubungan pergantian direksi 

terhadap fraudulent financial statement. 

H8a : Komite audit memperlemah hubungan financial target terhadap fraudulent 

financial statement. 

H8b : Komite audit memperlemah hubungan nature of industry  terhadap 

fraudulent financial statement. 

H8c : Komite audit memperlemah hubungan pergantian auditor terhadap 

fraudulent financial statement. 

H8d : Komite audit memperlemah hubungan pergantian direksi terhadap 

fraudulent financial statement. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

  Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Semakin tingginya financial target tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan fraudulent financial statement. 

2. Semakin tingginya nture of industry tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan fraudulent financial statement. 

3. Semakin banyaknya pergantian auditor/KAP pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement. 

4. Semakin banyaknya pergantian direksi pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement. 

5. Semakin tingginya financial target tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan fraudulent financial statement, sehingga dewan komisaris tidak 

dapat memoderasi. 

6. Semakin tingginya nature of industry tidak mempengaruhi manajemen 

untuk melakukan fraudulent financial statement, sehingga dewan komisaris 

tidak dapat memoderasi. 

7. Semakin banyaknya pergantian auditor/KAP pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga dewan komisaris tidak dapat memoderasi. 
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8. Semakin banyaknya pergantian direksi pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga dewan komisaris tidak dapat memoderasi. 

9. Semakin tingginya financial target tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan fraudulent financial statement, sehingga komisaris independen 

tidak dapat memoderasi. 

10. Semakin tingginya nature of industry tidak mempengaruhi manajemen 

untuk melakukan fraudulent financial statement, sehingga komisaris 

independen tidak dapat memoderasi. 

11. Semakin banyaknya pergantian auditor/KAP pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga komisaris independen tidak dapat memoderasi. 

12. Semakin banyaknya pergantian direksi pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga komisaris independen tidak dapat memoderasi. 

13. Financial target yang tinggi menyebabkan perusahaan melakukan 

fraudulent financial statement, dengan adanya kepemilikan institusional 

pada perusahaan dapat memperlemah hubungan tersebut. 

14. Semakin tingginya nature of industry tidak mempengaruhi manajemen 

untuk melakukan fraudulent financial statement, sehingga kepemilikan 

institusional tidak dapat memoderasi. 
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15. Semakin banyaknya pergantian auditor/KAP pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi. 

16. Semakin banyaknya pergantian direksi pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi. 

17. Semakin tingginya financial target tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan fraudulent financial statement, sehingga komite audit tidak dapat 

memoderasi. 

18. Semakin tingginya nature of industry tidak mempengaruhi manajemen 

untuk melakukan fraudulent financial statement, sehingga komite audit 

tidak dapat memoderasi. 

19. Semakin banyaknya pergantian auditor/KAP pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga komite audit tidak dapat memoderasi. 

20. Semakin banyaknya pergantian direksi pada perusahaan tidak 

mempengaruhi manajemen untuk melakukan fraudulent financial statement, 

sehingga komite audit tidak dapat memoderasi. 

5.2. Saran 

  Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: 

1. Bagi Perusahaan  

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan 

yang dilakukan oleh pihak kepemilikan institusional untuk meminimalisir 
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terjadinya kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement) yang 

terjadi pada perusahaan. 

2. Bagi Investor 

  Investor diharapkan lebih memperhatikan dan menganalisis faktor-faktor 

yang dapat memprediksi kecurangan laporan keuangan sebelum melakukan 

investasi, misalnya: rasio perubahan total aset. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

 Diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas dari beberapa 

sektor lainnya, sehingga memperoh hasil yang lebih maksimal. 

 Dapat memperluas periode observasi untuk jumlah yang lebih besar 

dari sampel. 

 Diharapkan dapat menggunakan variabel proksi lain yang dapat 

digunakan untuk mengetahui variabel lain yang digunakan 

berpengaruh terhadap risiko terjadinya fraudulent financial statement. 

 Dapat menggunakan variabel moderating lain yang mampu 

memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen 

terhadap dependen. 
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