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SARI 

Cahyani, Bunga. 2020. “ Analisis Pengaruh Leverage, Capital Turnover dan 

Financial Stability Terhadap Fraud Financial Statement dengan Financial Target 

Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Sukirman, M.Si., QIA., 

CRMP.,CFrA. 

Kata Kunci: Leverage, Capital Turnover, Financial Stability, Fraud Financial 

Statement, Financial Target 

 Fraud financial statement adalah kegiatan yang sengaja dilakukan suatu 

pihak guna memperlihatkan kinerja yang baik dengan memodifikasi laporan 

keuangan yang tujuannya adalah menyesatkan pengguna laporan keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh leverage, capital turnover dan financial stability terhadap fraud 

financial statement dengan financial target sebagai variabel moderating. Penelitian 

ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan serta menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor properti dan real estate 

yang berturut- turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menerbitkan laporan 

keuangan secara berturut- turut, dan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah 

dengan purposive sampling yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi oleh sampel. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang 

termasuk dalam kriteria penelitian sebanyak 30 perusahaan selama 3 tahun, dengan 

data outlier sebanyak 5 buah sehingga menghasilkan 85 unit analisis. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

inferensial dengan menggunakan analisis regresi moderasi dan software IBM SPSS 

24. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital turnover berpengaruh positif 

terhadap fraud financial statement, sementara leverage dan financial stability tidak 

berpengaruh terhadap fraud financial statement. Selain itu, financial target mampu 

memperkuat pengaruh leverage dan financial stability namun tidak mampu 

memperkuat pengaruh capital turnover terhadap fraud financial statement.  

Simpulan dari penelitian ini bahwa semakin tinggi nilai capital turnover 

maka semakin tinggi pula fraud financial statement, selain itu financial target 

mampu memperkuat pengaruh leverage dan financial stability terhadap fraud 

financial statement. Saran bagi pengguna laporan keuangan diharapkan melakukan 

analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fraud 

financial statement sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. Bagi 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rasio keuangan lain yang 

dipadukan dengan faktor kecurangan lainnya dan menggunakan variabel 

moderating lain yang dapat memperkuat pengaruh capital turnover terhadap fraud 

financial statement. 
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ABSTRACT 

Cahyani, Bunga. 2020. "Analysis the Effect of Leverage, Capital Turnover and 

Financial Stability to Fraud Financial Statements with Financial Target as 

Moderating Variable". Essay. Accounting major. Faculty of Economics. Semarang 

State University. Supervisor:Dr. Sukirman, M.Si., QIA., CRMP., CFrA. 

Keywords: Leverage, Capital Turnover, Financial Stability, Fraud Financial 

Statement, Financial Target 

 Financial statement fraud is a deliberate activity to show good performance 

by modifying the financial statements whose purpose is to mislead the users of 

financial statements. This study aimed to analyze and obtain empirical evidence 

about the effect of leverage, capital turnover, and financial stability to financial 

statement fraud with financial targets as a moderating variable. This research is 

expected to contribute to decision-making and be a reference for future research. 

The population of this study is a sub-company property and real estate 

sectors were successively listed on the Indonesia Stock Exchange, issuing financial 

reports respectively, and have complete data needed in the 2016-2018 research 

period. The sampling technique in this research is purposive sampling using several 

criteria that must be met by the sample. Based on purposive sampling method, the 

sample included in the study criteria of 30 companies for 3 years, with outliers of 5 

pieces of data to produce 85 units of analysis. The data analysis method used is 

descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis using moderated 

regression analysis and IBM SPSS 24 software. 

           The resulting research shows that capital turnover has a positive effect on 

fraud financial statements, while leverage and financial stability do not affect the 

fraud financial statement. Moreover, the financial targets can strengthen the effect 

of leverage and financial stability but it’s not able to strengthen the effect of capital 

turnover on fraud financial statements. 

The conclusion from this research that the higher the value of capital 

turnover will cause the financial statement fraud to be higher too, moreover the 

financial targets be able to strengthen the effect of leverage and financial stability 

to the fraud financial statement. The suggestion for users of financial statements is 

expected to conduct further analysis of the factors that may affect fraud financial 

statements for making the decision. The next researcher is expected to be able to 

use other financial ratios combined with other fraud factor and using other 

moderating variables that can be able to strengthen the effect of capital turnover to 

the fraud financial statement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan berbagai pihak untuk 

kepentingannya masing-masing. Bagi pihak internal perusahaan, laporan keuangan 

digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja serta  untuk merumuskan kebijakan 

perusahaan. Sedangkan pihak eksternal perusahaan laporan keuangan digunakan 

sebagai sarana mengambil keputusan dan pertimbangan untuk menginvestasikan 

modal, memberikan kredit, dan membuat regulasi (Ansori & Fajri, 2018). 

Laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting bagi suatu 

entitas karena merupakan sarana komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak 

pengguna laporan keuangan (Christy & Stephanus, 2018). Laporan keuangan 

menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan selama suatu periode atas 

kegiatan operasional yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban ini ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait perusahaan seperti para pemegang saham, investor, 

kreditor, masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya (Rosita, 2014).   

Laporan keuangan yang dihasilkan manajemen perusahaan hendaknya 

disusun dan dilaporkan dengan baik dan sehingga fungsi laporan keuangan yang 

penting dan kompleks dapat tetap terjaga dan tidak menyesatkan para pemakainya. 

Laporan keuangan yang disusun secara wajar dan menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya terjadi dalam perusahaan akan membantu   pengguna laporan keuangan 
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dalam mengambil keputusan. Namun pada kenyataannya, masih banyak 

perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan tidak wajar dan dengan 

melakukan modifikasi laporan keuangan. Hal ini tentu telah menciderai nilai nilai 

akuntansi dan nilai moralitas, karena tindakan memodifikasi dan melakukan 

kecurangan laporan keuangan akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan 

karena mereka akan keliru dalam mengambil keputusan. 

Menurut ACFE (2018) dari tiga kategori fraud, kecurangan laporan 

keuangan memiliki presentasi paling kecil dibandingkan dengan penyalahgunaan 

aset dan korupsi. Meskipun memiliki presentase paling kecil, nyatanya kerugian 

yang ditimbulkan atas kecurangan laporan keuangan memiliki nilai paling besar 

yaitu sebesar USD 800.000. Hal ini membuktikan fraud financial statement perlu 

mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan sebuah masalah bagi 

pengguna laporan keuangan yang akan berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan. 

Kecurangan laporan keuangan merupakan suatu tindakan sengaja yang 

dilakukan oleh manajemen dalam memberikan informasi berupa laporan keuangan 

yang salah saji atau telah dimodifikasi untuk memperkuat struktur laporan 

keuangan dengan tujuan dapat menarik perhatian para investor dan kreditor untuk 

berinvestasi (Arifin et al., 2016). Kecurangan akuntansi dan kecurangan laporan 

keuangan banyak dilakukan oleh manajemen karena manajemen memiliki tuntutan 

untuk memperlihatkan kinerja yang baik.Informasi dalam laporan keuangan yang 

didasarkan sebagai sarana pertimbangan pengambilan keputusan membuat 

manajemen menjadi termotivasi dalam memperlihatkan kinerja perusahaan yang 
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lebih baik dari tahun sebelumnya bahkan para pesaingnya. Kinerja perusahaan yang 

baik akan mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensi perusahaan. 

Manajemen perusahaan akan berusaha maksimal mungkin dalam menjalankan 

aktivitas operasional perusahaan, hal ini dilakukan agar hasil pada akhir periode 

tahun buku nantinya akan memberikan gambaran bahwa perusahaan dalam kondisi 

yang sehat. Keinginan perusahaan untuk selalu terlihat baik bisa menjadi hal negatif 

karena hal ini dapat menjadi dorongan bagi manajemen untuk cenderung 

melakukan kecurangan melalui manipulasi laporan keuangan apabila pada saat 

tersebut perusahaan mengalami penurunan kinerja (Hanani, 2015). 

Menurut Karyono (2015) dalam Yurmaini (2017) kecurangan berbeda 

dengan kesalahan, perbedaan antara sangat tipis, yaitu dengan melihat ada atau 

tidaknya kesengajaan yang dilakukan. Seringkali kecurangan sulit dideteksi 

mendeteksi dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen akan 

berusaha menyembunyikan kecurangan tersebut. Kesalahan dilakukan tanpa 

disengaja namun jika kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka hal 

tersebut merupakan kecurangan.  

Menurut Rezaee (2005) kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan 

merupakan suatu usaha dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan 

menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut, terutama investor dan 

kreditor, dengan menyajikan dan juga merekayasa laporan keuangan. 

Memanipulasi keuntungan perusahaan (earning manipulation) disebabkan karena 

keinginan perusahaan agar saham mereka tetap diminati investor. 
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Praktik kecurangan pelaporan keuangan pernah dilakukan dalam kasus 

perusahaan Enron beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. 

Perusahaan Enron adalah sebuah perusahaan Amerika yang berbasis di Houston, 

Texas, Amerika Serikat. bergerak di bidang industri energi.  Kecurangan yang 

dilakukan terjadi pada Divisi Pelayanan Energi. Kasus tersebut terkuak pada akhir 

tahun 2001 dan menimbulkan dampak yang luas terhadap pasar keuangan global. 

Dampak dari terungkapnya kasus Enron ini adalah anjloknya harga saham di bursa 

efek dunia, mulai dari Amerika, pasar Eropa hingga sampai ke Asia. Kecurangan 

yang dilakukan oleh Enron semakin rumit dengan adanya praktik akuntansi yang 

terindikasi mencurigakan dan tidak terdapatnya independensi audit KAP Andersen. 

Akibat dari kasus ini, KAP Andersen selaku auditor Enron dikeluarkan dari Big 

Five. Selain itu, Enron dan KAP Andersen mengalami kebangkrutan (Puspitasari, 

2017). 

Bapepam telah menemukan perusahaan-perusahaan yang terdeteksi 

melakukan kecurangan atau fraud. Pada tahun 2001 telah terdeteksi kecurangan 

laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu 

perusahaan badan usaha milik negara yang sahamnya diperjual belikan pada bursa. 

Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksa Bapepam 

ditemukan adanya overstatement laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 

Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 

24,7% dari laba bersih. Fraud oleh PT Kimia Farma dilakukan dengan cara 

melebihsaji nilai penjualan dan persediaan, membesarkan harga persediaan  juga  

melakukan pencatatan ganda terhadap penjualan (Putri, 2015). 
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Isu kasus lainnya adalah  PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang telah 

merevisi laporan keuangan untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 

tahun 2017. PT Bank Bukopin telah merevisi laba bersih 2016 menjadi hanya Rp 

183,56 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar terjadi 

pada bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu 

kredit. Pendapatan provisi dan komisi ini turun dari sebesar Rp 1,06 triliun menjadi 

Rp 317,88 miliar. PT Bank Bukopin telah memodifikasi data kartu kredit. Jumlah 

kartu kredit yang telah dimodifikasi yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi data 

kartu kredit yang dilakukan oleh PT Bank Bukopin tersebut menyebabkan posisi 

kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah menjadi tidak 

semestinya. Selain masalah kartu kredit, revisi yang dilakukan PT Bank Bukopin 

juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) berkenaan 

dengan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. 

Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang 

direvisi meningkat dari sebesar Rp 649,05 miliar menjadi sebesar Rp 797,65 miliar. 

Hal tersebut menyebabkan beban meningkat sebesar Rp 148,6 miliar 

(Finance.detik.com, 2018). 

Kasus berikutnya dilakukan oleh PT. Timah (Persero) Tbk. PT. Timah 

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

2015. Pelaporan keuangan fiktif ini ditujukan untuk menutupi kinerja keuangan PT. 

Timah (Persero) Tbk yang menurun. Sejak tiga tahun terakhir kondisi PT. Timah 

(Persero) Tbk berada dalam kondisi yang tidak baik, pada awal tahun 2015 

perusahaan  rugi sebesar 59 milyar rupiah. Selain mengalami kerugian, PT Timah 
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(Persero) Tbk. juga mengalami peningkatan utang. Pada tahun 2013 utang yang 

dimiliki sebesar 263 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2015 jumlah utang  

meningkat hingga 2,3 triliun (Economy.okezone.com, 2016). 

Salah satu subsektor perusahaan yang ada di Indonesia yang menjanjikan 

dan menjadi sasaran investasi adalah subsektor properti dan real estate, hal ini 

dibuktikan dengan peforma saham berdasarkan klasifikasi Jakarta Stock Industrial 

Classification yang disajikan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 1.1 Indeks Peforma Saham  

Sumber: www.idx.co.id (2019) 

 Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa indeks peforma saham 

perusahaan property menunjukan nilai yang paling baik dibandingkan dengan 

indeks harga saham gabungan (IHSG) maupun perusahaan LQ45. Menurut Santoso 

(2009)  dalam Lukman & Soliqin (2018) industri properti dan real estate 

merupakan salah satu sektor yang dapat memberi sinyal atau gambaran jatuh 

bangunnya perekonomian suatu negara. Hal ini menandakan bahwa semakin 
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banyak perusahaan yang bergerak dibidang sektor properti dan real estate dalam 

suatu negara maka semakin berkembang pula perekonomian negara tersebut. 

Perusahaan real estate di Indonesia mengalami keadaan yang fluktuatif 

berdasarkan indeks tendensi bisnis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. 

Berikut merupakan data indeks tendensi bisnis real estate: 

Tabel 1.1 

Indeks Tendensi Bisnis Real Estate Tahun 2014-2018 

Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

2014 108,43 113,05 112,43 107,22 

2015 102,34 102,63 101,65 101,45 

2016 106,01 109,94 108,81 109,53 

2017 103,86 102,51 98,00 105,75 

2018 103,75 101,96 100,38 101,16 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014-2018 

 Indeksi tendensi bisnis merupakan suatu gambaran yang memberikan 

informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian di Indonesia dengan jangka 

waktu setiap 3 bulan atau triwulanan. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh 

Badan Pusat Statistik mengenai indeks tendensi bisnis, sektor real estate 

mengalami kondisi yang  fluktuatif pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

Indeks tendensi bisnis dengan nilai tertinggi terjadi pada kuartal kedua tahun 2014 

sebesar 113,05, sedangkan indeks tendensi bisnis dengan nilai terendah terjadi pada 

kuartal ketiga tahun 2017. 

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan dengan keadaan 

perusahaan subsektor properti dan  real estate fluktuatif, dikhawatirkan menjadi 
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celah bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan terhadap 

laporan keuangannya agar kinerja perusahaan terlihat baik sehingga para investor 

tetap memberikan modal kepada perusahaan dan saham perusahaan tetap diminati 

pasar. 

Kecurangan laporan keuangan merupakan suatu permasalahan yang 

hendaknya tidak dianggap remeh. Beberapa tahun terakhir selalu terjadi  kasus  

fraud yang merugikan banyak pihak. Auditor sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas audit laporan keuangan hendaknya dapat mendeteksi aktivitas 

kecurangan sedini mungkin sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal 

akuntansi yang sangat merugikan (Muhandisah & Anisykurlillah, 2016). 

Dr. Donald Cressey (1953) dalam Skousen et al., (2009) menyimpulkan 

bahwa ada faktor yang selalu terjadi  dalam tindak kecurangan, pertama yaitu 

pressure, kedua opportunity, dan ketiga rationalization. Ketiga faktor tersebut 

kemudian dikenal dengan  “fraud triangle”. Dengan  ditemukannya teori ini 

kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang 

telah dilakukan. Teori fraud triangle digunakan dalam penelitian ini karena 

merupakan teori kecurangan pertama yang menjadi cikal bakal adanya teori 

lainnya. 

Beberapa peneliti telah menyarankan alat pendeteksi untuk kecurangan 

laporan keuangan salah satunya menggunakan rasio keuangan. Zainudin & Hashim  

(2016) telah melakukan penelitian  dengan menggunakan metode atau teknik 

analisis rasio keuangan yang untuk menemukan kecurangan pada laporan 

keuangan. Hasil penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
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antara rasio keuangan dengan kecurangan pelaporan keuangan. Akibatnya, rasio 

keuangan dapat menjadi alternatif sebagai alat untuk meneliti kemungkinan 

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Rasio keuangan mampu mengukur 

kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan antar pos-pos akuntansi pada laporan 

keuangan. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan antara lain leverage, profitabilitas, komposisi aset, likuiditas, dan 

perputaran modal. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menerapkan 2 alternatif untuk 

mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Alternatif pertama menggunakan 

perspektif fraud triangle theory dengan menggunakan pressure. Menurut Widiyanti 

(2016) pressure (tekanan) didasari tiga kondisi yaitu adanya kondisi finansial, 

kondisi kebiasaan buruk, dan kondisi pekerjaan. Pemilihan faktor pressure 

ditujukan untuk mengetahui apakah dengan adanya beberapa kondisi yang 

melatarbelakangi adanya tekanan, akan menjadi alasan manajemen dalam 

melakukan fraud financial statement. Pressure tidak dapat begitu saja diteliti 

sehingga membutuhkan  suatu proksi variabel. Proksi yang akan digunakan untuk  

pressure yang adalah  financial stability yang merupakan variabel dependen dan  

financial target yang merupakan variabel moderating. Alternatif kedua yang juga 

akan diteliti dalam penelitian adalah rasio keuangan. Rasio keuangan yang akan 

digunakan yaitu leverage dan capital turnover sebagai variabel independen.  

Variabel yang digunakan sebagai dari elemen  indikasi penyebab fraud 

diambil berdasarkan  kajian  pustaka dan diambil dari berbagai sumber yang relevan 

yang menjelaskan mengenai hubungan dalam mendeteksi terjadinya indikasi 
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kecurangan laporan  keuangan  pada perusahaan. Variabel-variabel yang akan 

digunakan  merupakan bagian-bagian tertentu yang terdapat di dalam laporan 

keuangan. 

Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan telah dilakukan 

sebelumnya  misalnya penelitian yang dilakukan oleh Utama et al., (2018). 

Penelitian tersebut menggunakan perspektif fraud triangle dimana hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor dari tekanan (pressure) yang digambarkan dengan 4 

proksi yaitu financial stability memiliki pengaruh positif pada fraudulent financial 

statement, external pressure berpengaruh positif pada fraudulent financial 

statement, personal financial need berpengaruh positif pada fraudulent financial 

statement, dan financial targets tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial 

statement. Dari rasionalisasi (rationalization) yang diproksikan dengan auditor 

switching berpengaruh positif pada fraudulent financial statement. Faktor 

kesempatan (opportunity) yang diproksikan dengan  organizational structure 

berpengaruh negatif pada fraudulent financial statement, sedangkan nature of 

industry dan ineffective monitoring tidak berpengaruh pada fraudulent financial 

statement. 

Pada penelitian lain dengan menggunakan perspektif lain yaitu perspektif 

rasio keuangan, juga telah dilakukan oleh Widyanti & Nuryatno (2018). Hasil 

penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa leverage 1 yang diproksikan 

menggunakan total debt to total equity ditolak dan tidak memiliki pengaruh 

terhadap fraudulent financial statement. Leverage 2 yang diproksikan 

menggunakan total debt to total assets diterima sehingga leverage 2 memiliki 
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pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Profitability yang diproksikan 

menggunakan net profit to revenue diterima sehingga profitability memiliki 

pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Asset composition 1 yang 

diproksikan menggunakan current assets to total assets ditolak sehingga asset 

composition 1 tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statement. 

Asset composition 2 yang diproksikan menggunakan receivables to revenues 

ditolak sehingga asset composition 2 tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent 

financial statement. Asset composition 3 yang diproksikan menggunakan inventory 

to total assets ditolak sehingga asset composition 3 tidak memiliki pengaruh 

terhadap fraudulent financial statement. Liquidity yang diproksikan menggunakan 

working capital to total assets ditolak sehingga liquidity tidak memiliki pengaruh 

terhadap fraudulent financial statement. Capital turnover yang diproksikan 

menggunakan revenues to total assets diterima sehingga capital turnover memiliki 

pengaruh terhadap fraudulent financial statement. 

Penelitian ini merupakan  penelitian pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Utama et al., (2018) yang meneliti mngenai fraud financial 

statement tersebut menggunakan perspektif fraud triangle, dan  penelitian yang 

dilakukan oleh Widyanti & Nuryatno (2018) dengan menggunakan perspektif lain 

yaitu perspektif rasio keuangan, untuk meneliti mengenai fraud financial statement. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Utama et al., (2018) menggunakan populasi 

perusahaan  non keuangan, dan pada penelitian Widyanti & Nuryatno (2018) 

menggunakan populasi perusahaan barang konsumsi. Sedangkan pada penelitian  
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yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan subsektor properti dan 

real estate dengan periode tahun 2016-2018. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan 3 variabel 

independen,dan 1 variabel moderating. Variabel independen terdiri dari variabel  

leverage (LEV), capital turnover (CAPT), dan  financial stability  (ACHANGE), 

sedangkan variabel moderating yang digunakan oleh peneliti adalah financial 

targets (ROA). 

Penelitian terkait dengan leverage  yang dilakukan oleh Widyanti & 

Nuryatno (2018) menjelaskan bahwa leverage berpengaruh positif  terhadap fraud 

financial statement. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Wimardana & 

Nurbaiti (2018) yang memberikan hasil bahwa leverage tidak berpengatuh terhadap 

fraud financial statement. 

Penelitian terkait dengan capital turnover yang dilakukan oleh Widyanti & 

Nuryatno (2018) menjelaskan bahwa capital turnover berpengaruh negatif terhadap 

fraud financial statement. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Wimardana 

& Nurbaiti (2018) yang memberikan hasil bahwa capital turnover tidak 

berpengatuh terhadap fraud financial statement. 

Penelitian terkait dengan  financial stability pressure  yang dilakukan oleh 

Annisya et al., (2016) menjelaskan bahwa financial stability pressure  berpengaruh  

positif  terhadap fraud financial statement. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan 

oleh Prayoga & Sudarmaji (2019) yang memberikan hasil bahwa financial stability 

pressure  tidak berpengatuh terhadap fraud financial statement. 
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Berdasarkan research gap yang menunjukkan ketidakkonsistenan  hasil 

penelitian  serta fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi fraud financial statement perlu diteliti kembali 

untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Adanya hasil penelitian yang tidak 

konsisten membuat peneliti bermaksud untuk memasukkan variabel moderasi yang 

diduga akan meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Variabel moderasi yang dihadirkan peneliti yakni financial targets. 

Financial target dipilih sebagai variabel pemoderasi karena asumsi peneliti bahwa 

manajemen cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi target yang telah 

ditentukan principal agar kinerja mereka selalu terlihat baik, termasuk melakukan 

fraud financial statement. 

Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat untuk 

mengambil keputusan terkait dengan  pengambilan keputusan ekonomi serta 

bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

kecurangan yang tidak seharusnya dilakukan dan peningkatan kinerja 

perusahaan.Oleh karena itu,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul penelitian  ”Analisis Pengaruh Leverage, Capital Turnover dan Financial 

Stability Terhadap Fraud Financial Statement dengan Financial Target 

Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Properti 

dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)”. 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan pada penelitian sebagai berikut: 
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1. Financial Stability  

Perusahaan saat ini dituntut untuk selalu berada pada kondisi finansial yang 

stabil. Ketika suatu perusahaan berada dalam kondisi stabil maka akan 

meningkatkan  nilai perusahaan pada pandangan para pemangku 

kepentingan seperti  investor, kreditor, dan publik. Manajemen perusahaan 

akan  menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan 

ketika stabilitas keuangan perusahaan pada kondisi yang terancam. 

2. External Pressure  

Tuntutan untuk membayar perjanjian kewajiban merupakan latarbelakang 

external pressure. Manajemen perusahaan akan  menghadapi tekanan untuk 

melakukan kecurangan laporan keuangan ketika perusahaan membutuhkan 

tambahan dana untuk memenuhi kewajiban perusahaan dengan kondisi 

perusahaan sebenarnya tidak dalam peforma yang baik. 

3. Personal financial Need  

Kondisi ini biasanya ditandai ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi 

oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Ketika eksekutif 

memiliki kepentingan keuangan dalam sebuah perusahaan, maka situasi 

tersebut diduga akan mengancam kinerja keuangan perusahaan.Jika kinerja 

keuangan perusahaan ternyata menjadi buruk akibat dari kondisi yang ada, 

ini akan menjadi alasan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan 

kecurangan laporan keuangan. 
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4. Financial target 

Perusahaan pasti memiliki target yang menjadi standar kinerja yang harus 

dicapai. Jika target tersebut tidak dapat tercapai perusahaan diduga akan 

melakukan kecurangan laporan keuangan agar seolah-olah target tersebut 

tercapai. 

5. Nature of industry  

Lingkungan industri berkaitan dengan faktor lingkungan bisnis yang 

membuat perusahaan leluasa untuk mengatur bisnisnya. Keleluasaan ini 

akan menimbulkan kondisi subjektif dalam melakukan kegiatan operasional 

perusahaan tak terkecuali dalam  memperkirakan saldo akun. Kondisi 

tersebut membuat manajemen perusahaan memiliki celah untuk melakukan 

kecurangan laporan keuangan. 

6. Ineffective Monitoring  

Kondisi ini terjadi apabila perusahaan tidak memiliki unit pengawas efektif 

yang memantau pekerjaan yang dilakukan seluruh komponen perusahaan. 

Keadaan ini akan menjadi peluang bagi seseorang atau sekelompok orang 

untuk melakukan kecurangan.  

7. Organizational Structure 

Struktur organisasi dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang 

dilakukan seluruh komponen perusahaan dan bagaimana pengendalian yang 

dilakukan.  Walaupun struktur organisasi telah dirancang dengan kompleks 

tidak menutup kemungkinan bahwa kecurangan tidak dapat dilakukan. 
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8. Rationalization 

Rasionalisasi merupakan tidakan seseorang yang membenarkan tindakan 

yang mereka lakukan. Rasionalisasi ini menjadi elemen dalam terjadinya 

kecurangan. Seseorang yang tidak jujur akan mudah untuk merasionalkan 

tindakan kecurangan yang dilakukannya. 

9. Capability 

Kemampuan yang dimiliki seseorang dapat memberikan ruang bagi 

individu tersebut dalam mencari suatu peluang untuk melakukan tindakan.  

Kemampuan merupakan salah satu elemen dalam melakukan kecurangan. 

Kemampuan khusus yang dimiliki individu ini disalahgunakan untuk 

melakukan kecurangan yang didasari tekanan dan kondisi yang dialami 

individu tersebut.  

10. Profitability 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam  pengembalian sumber 

daya. Manajemen diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat profitabilitas. Jika harapan ini tidak dapat  terpenuhi, maka akan 

akan menurunkan nilai kinerja perusahaan dan mejadi landasan 

dilakukannya kecurangan laporan keuangan. 

11. Asset Composition  

Asset Composition  merupakan rasio yang mengukur  kemampuan 

perusahaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan komposisi 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka akan 

menunjukan kinerja perusahaan dalam  memberikan manfaat ekonomis dari 
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komposisi aset juga semakin baik. Jika harapan ini tidak dapat  terpenuhi, 

maka akan akan menurunkan nilai kinerja perusahaan dan mejadi landasan 

dilakukannya kecurangan laporan keuangan. 

12. Liquidity 

Rasio likuiditas (liquidity) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melakukan kewajiban jangka pendek. Semakin tepat atau 

cepat waktu pembayaran kewajiban, maka baik kondisi perusahaan dalam 

melakukan kewajibannya. Jika harapan ini tidak dapat  terpenuhi, maka 

akan akan menurunkan nilai kinerja perusahaan dan mejadi landasan 

dilakukannya kecurangan laporan keuangan 

13. Leverage 

Leverage merupakan penggunaan sumber-sumber dana yang memiliki 

beban tetap dan diharapkan dimasa yang akan datang akan  menghasilkan 

tambahan keuntungan yang lebih sehingga dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Jika harapan ini tidak dapat  terpenuhi, maka akan akan 

menurunkan nilai kinerja perusahaan dan mejadi landasan dilakukannya 

kecurangan laporan keuangan 

14. Capital Turnover 

Capital turnover merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha. Persaingan yang 

kompetitif antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan menjadi 

pemicu perusahaan untuk menunjukan kinerja perusahaan yang terbaik. Jika 

harapan ini tidak dapat  terpenuhi, maka akan akan menurunkan nilai kinerja 
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perusahaan dan mejadi landasan dilakukannya kecurangan laporan 

keuangan. 

1.3   Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan  identifikasi masalah yang telah dipaparkan, 

maka peneliti fokus pada cakupan masalah berikut ini : 

1. Peneliti  fokus pada faktor yang mempengaruhi fraud financial statement 

yaitu leverage, capital turnover,dan financial stability serta financial target 

sebagai moderasi. 

2. Peneliti membatasi oleh objek penelitian yaitu dengan menggunakan 

industri subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode tiga tahun yaitu 2016-2018. 

1.4   Rumusan Masalah 

Berdasarkan cakupan masalah yang dijelaskan sebelumnya,maka rumusan 

masalah dalam penelitian antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh leverage terhadap fraud financial statement. 

2. Bagaimana pengaruh capital turnover terhadap fraud financial statement. 

3. Bagaimana pengaruh financial stability terhadap fraud financial statement. 

4. Bagaimana pengaruh  leverage terhadap fraud financial statement yang 

dimoderasi oleh financial target. 

5. Bagaimana pengaruh capital turnover terhadap fraud financial statement 

yang dimoderasi oleh financial target. 

6. Bagaimana pengaruh financial stability terhadap fraud financial statement 

yang dimoderasi oleh financial target. 
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1.5   Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas,maka tujuan 

penelitian antara lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh  leverage terhadap fraud financial statement. 

2. Untuk menganalisis pengaruh capital turnover terhadap fraud financial 

statement. 

3. Untuk menganalisis pengaruh financial stability terhadap fraud financial 

statement. 

4. Untuk menganalisis pengaruh  leverage terhadap fraud financial statement 

yang dimoderasi oleh financial target. 

5. Untuk menganalisis pengaruh capital turnover terhadap fraud financial 

statement yang dimoderasi oleh financial target. 

6. Untuk menganalisis pengaruh financial stability terhadap fraud financial 

statement yang dimoderasi oleh financial target 

1.6   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan akan dapat 

memberikan berbagai manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan, yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 
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1. Dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis, 

khususnya mahasiswa mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dan bagi pihak-

pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan 

topik yang sama.  

3. Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

sendiri. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat mengenai kecurangan akuntansi 

serta menambah pengetahuan khususnya kecurangan laporan keuangan 

dengan bukti-bukti empiris yang diteliti dan ditemukan. 

2. Bagi Investor 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan saat melakukan investasi dan 

memberikan kredit ke perusahaan. 

3. Bagi Pemerintah, Bapepam, IAI 

Sebagai bahan evaluasi untuk mengawasi dan menanggulangi tindakan 

kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan perusahaan bagi pihak-

pihak berkaitan seperti Bapepam, dan Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI),Pemerintah, dan lain sebagainya. 
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4. Bagi Regulator 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan 

regulasi (regulator) untuk mendeteksi secara efektif dan efisien kecurangan 

dalam pelaporan keuangan yang disajikan. 

1.7   Orisinalitas Penelitian 

 Penelitian ini fokus meneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap fraud financial statement yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya,namun peneliti menambahkan variabel lain yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Dalam  penelitian, peneliti menggunakan dua perpektif  

yaitu fraud triangle theory dan rasio keuangan untuk meniliti fraud financial 

statement, selain itu peneliti menambahkan  financial target sebagai variabel 

moderating yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini juga 

menggunakan model F-Scores, dimana berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan  subsektor properti 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memilih tiga 

(3) tahun periode yaitu 2016-2018. Alasan dipilihnya objek ini adalah karena 

subsektor properti dan  real estate selama tahun 2016-2018 mengalami keadaan 

yang fluktuatif berdasarkan indeks tendensi bisnis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai sebuah 

kontrak di mana satu atau lebih pemegang saham (principal) melibatkan orang lain 

(agent) untuk melakukan layanan kepada mereka dan mendelegasikan wewenang 

dalam mengelola perusahaan serta pengambilan keputusan kepada agent. Principal 

menilai kinerja agent berdasarkan kemampuan agent dalam menghasilkan laba. 

Semakin besar laba yang dihasilkan oleh agent maka secara langsung berpengaruh 

terhadap besarnya deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham 

(Hutomo, 2012). 

Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi menjelaskan adanya 

perbedaan kepentingan  antara agent dan princpal yang berpotensi menimbulkan 

suatu konflik dikarenakan masing masing pihak berusaha mencapai keinginan 

masing-masing. Perbedaan kepentingan antara agent  dan principal terjadi karena 

agent cenderung menginginkan kesejahteraan mereka sendiri untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal atas kinerja mereka,  sedangkan principal 

menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada 

perusahaan.  Perbedaan    kepentingan   antara   agent   dan   principal   menimbulkan 
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adanya conflict of interest antara pemegang saham selaku agent  dan manajemen 

selaku  principal (Ratnasari & Solikhah, 2019). 

Conflict of interest yang terjadi antara principal dan agent merupakan akibat 

adanya asimetri informasi yang disebabkan sifat dasar manusia. Menurut 

Eisenhardt (1989) dalam teori agensi terdapat tiga asumsi yang melandasi . Pertama 

adalah asumsi sifat manusia yaitu asumsi tentang sifat manusia yang mementingkan 

dirinya sendiri (self interest), asumsi kedua bahwa manusia memiliki daya pikir 

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

terkahir yaitu manusia selalu menghindari risiko (risk aderse). Berdasarkan asumsi-

asumsi sifat dasar manusia menyebabkan informasi yang dihasilkan dan 

disampaikan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya (Lisa, 

2012).  

Menurut Arista & Suhendro (2015) asimetri informasi terjadi karena adanya 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajer sebagai pihak internal yang 

lebih memahami kondisi perusahaan daripada pihak eksternal. Menurut Suhendah 

& Imelda (2012) terdapat dua macam informasi asimetri yaitu adverse selection  

yang menunjukkan bahwa manajemen lebih mengetahui informasi tentang kondisi 

dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar sehingga informasi penting yang 

mempengaruhi keputusan pemegang saham disembunyikan, dan moral hazard 

menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan yang dilakukan manajemen diketahui 

seluruhnya oleh pihak eksternal sehingga manajemen dapat melakukan tindakan di 

luar sepengetahuan pihak eksternal yang melanggar kontrak dan norma-norma yang 

ada. Dengan adanya asimetri informasi yang terjadi memudahkan manajemen 
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untuk menyembunyikan  informasi-informasi penting yang tidak diketahui oleh 

pihak eksternal sehingga mendorong adanya tindakan kecurangan (Ratnasari & 

Solikhah, 2019). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

adanya konflik kepentingan dalam agency theory antara principal dan agent 

disebabkan oleh asimetri informasi dan keinginan masing-masing baik pihak baik 

pihak internal maupun pihak eksternal dapat memicu terjadinya fraud financial 

statement  yang menyesatkan dan merugikan berbagai pihak. 

2.1.2 Fraud Triangle Theory 

Fraud atau kecurangan  merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja 

yang melanggar hukum untuk memeroleh keuntungan untuk beberapa pihak dengan 

cara merugikan pihak lain. Menurut Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2018:207) 

kecurangan disebabkan oleh 3 faktor yang disebut dengan fraud triangle theory. 

Komponen fraud triangle theory yaitu tekanan (pressure), kesempatan 

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).  

2.1.2.1 Tekanan (Pressure) 

Menurut Faradiza (2019) tekanan merupakan situasi dimana manajemen 

atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan sehingga melakukan kecurangan. 

Menurut Widiyanti (2016) tekanan didasari tiga kondisi, yaitu: 

a. Tekanan finansial. 

Tekanan finansial berkaitan dengan kondisi keuangan pelaku kecurangan. 

Gaya hidup, keserakahan dan utang yang dimiliki oleh pelaku kecurangan 

merupakan contoh dari tekanan finansial. Dampak dari tekanan finansial 
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tersebut adalah pelaku akan termotivasi melakukan kecurangan untuk 

mengatasi tekanan tersebut. 

b. Tekanan kebiasaan buruk. 

Tekanan kebiasaan buruk disebabkan karenan adanya dorongan untuk 

memenuhi kebiasaan buruk dari pelaku kecurangan. Contoh kebiasaan 

buruk ini seperti kebiasaan judi dan mabuk. 

c. Tekanan dengan pekerjaan. 

Tekanan dengan pekerjaan ini biasanya ditandai dengan kurang 

perhatiannya pihak manajemen terhadap karyawan. Karyawan merasa tidak 

ada reward atas kinerja karyawan yang dilakukan sehingga mengakibatkan 

pelaku melakukan kecurangan untuk memeroleh imbalan atas kinerjanya. 

2.1.2.2 Peluang (Opportunity) 

Menurut Budiman (2018) peluang merupakan situasi terbuka dan 

memungkinkan terjadinya suatu kecurangan. Peluang  menjadi salah satu penyebab 

dari kecurangan (fraud). Tidak adanya kontrol dalam mencegah dan membongkar 

kecurangan membuka celah dan menjadi peluang dalam melakukan kecurangan. 

Tuanakotta (2018:211) menjelaskan  terdapat dua komponen untuk 

mengetahui adanya peluang yaitu: 

a. General information, merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang 

mengandung kepercayaan dapat dilanggar sesorang tanpa konsekuensi.  

b.  Technical Skill, merupakan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

oleh seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. 
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Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya terjadi pada seseorang yang 

memiliki kedudukan tinggi. Manajemen perusahaan memiliki potensi yang lebih 

besar untuk melakukan fraud dibandingkan dengan karyawan. Tetapi patut 

diperhatikan bahwa kecurangan dapat dilakukan siapa saj, dengan kedudukan apa 

saja selama ada kesempatan yang tercipta (Wicaksana & Suryandari, 2019). 

Simamora & Utami (2017) menyatakan terdapat enam faktor yang dapat 

meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud: 

a. Kurangnya kontrol (pengendalian) dalam mencegah maupun mendeteksi 

fraud. 

b. Ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja. 

c. Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kecurangan. 

d. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi perusahaan. 

e. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan dalam mengantisipasi kecurangan. 

f. Kurangnya jejak audit perusahaan. 

2.1.2.3 Rasioalisasi (Rationalization)  

Menurut Edi & Victoria (2018) rasionalisasi adalah sikap atau karakter 

seseorang yang memperbolehkan atau membenarkan perilaku kecurangan dengan 

berbagai alasan untuk merasionalkannya. Menurut Tuanakotta (2018:212) 

rasionalisasi merupakan pembenaran sebelum melakukan kejahatan. Pembenaran 

menjadi motivasi kejahatan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan  

dalam tindak kejahatan. 

Sikap atau karakter merupakan penyebab seseorang  merasionalkan tindak 

kejahatan termasuk fraud. Integritas manajemen merupakan penentu utam kualitas 



27 
 

 
 

laporan keuangan yang dihasilkan. Ketika integritas manajemen dipertanyakan, 

maka keandalan laporan keuangan juga akan diragukan. Mereka yang memiliki 

sifat tidak jujur akan lebih mudah merasionalisasi kecurangan, sedangkan bagi 

mereka dengan standar moral yang lebih tinggi melakukan tindak kecurangan sulit 

bahkan tidak mungkin dilakukan (Wicaksana & Suryandari, 2019).  

Ketiga faktor kecurangan (fraud) oleh Cressey yang telah diuraikan diatas 

digambarkan dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fraud Triangle 

Sumber:Tuanakotta (2018:207) 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

Kajian variabel penelitian dikategorikan kedalam variabel dependen, 

variabel independen, dan variabel moderating. Variabel dependen adalah fraud 

financial statement atau kecurangan laporan keuangan, variabel independen terdiri 

dari variabel  leverage (LEV), capital turnover (CAPT), dan  financial stability 

(ACHANGE), sedangkan variabel moderating yang digunakan oleh peneliti adalah 

financial target (ROA). 

 

Pressure (Tekanan) 

Opportunity (Kesempatan) Rationalization (Rasionalisasi) 
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2.2.1 Fraud Financial Statement 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  mengklasifikasikan 

kecurangan menjadi beberapa kategori yang lalu dikenal dengan istilah “Fraud 

Tree”. Fraud tree yang menjelaskan mengenai mengklasifikasikan fraud dalam tiga 

kategori utama yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan 

keuangan. Berikut merupakan gambar fraud tree menurut ACFE: 
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Gambar 2.2 Fraud Tree 

Sumber: ACFE (2018) 
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2.2.1.1 Definisi Fraud Financial Statement 

Menurut (Association of Certified Fraud Examiners) ACFE (2018) 

kecurangan laporan keuangan merupakan skema yang dilakukan oleh seseorang 

dengan sengaja menyebabkan salah saji dan kelalaian yang mempengaruhi 

materialitas informasi dalam laporan keuangan tersebut. 

Menurut Aryanto (2016) kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan 

sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji 

material yang dilakukan dengan sengaja. Kecurangan laporan keuangan meliputi 

tindakan yang dilakukan oleh eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah 

untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi dengan melakukan 

rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan, hal ini dilakukan untuk 

mendapat keuntungan atau kepentingan pribadi.  

Kecurangan laporan menurut American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) dalam Martantya (2013) yaitu  hal yang disengaja dilakukan, 

salah saji atau penghilangan fakta-fakta material, atau data akuntansi yang 

menyesatkan dan bila semua informasi  telah dibuat, akan menyebabkan pembaca 

mengubah penilaian atau keputusan para penggunanya. 

Kecurangan laporan keuangan menurut Wicaksana & Suryandari (2019) 

merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh manajermen dengan 

menampilkan data yang tidak sesuai kondisi yang ada  pada laporan keuangan 

perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dorongan kepentingan pribadi 

maupun kelompok. 
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Sedangkan menurut Arifin et al., (2016) kecurangan laporan keuangan 

merupakan suatu tindakan sengaja yang dilakukan oleh manajemen dalam 

memberikan informasi berupa laporan keuangan yang salah saji atau telah 

dimodifikasi untuk memperkuat struktur laporan keuangan dengan tujuan dapat 

menarik perhatian para investor dan kreditor untuk berinvestasi. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

kecurangan laporan keuangan merupakan  tindakan illegal dengan memodifikasi 

dan memanipulasi  data keuangan yang  menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 

dalam kondisi baik. Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan tujuan 

mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

2.2.1.2 Skema Fraud Financial Statement 

 Skema kecurangan laporan keuangan menurut Nguyen (2008) adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pemalsuan, perubahan, dan manipulasi pencatatan keuangan 

secara material menggunakan dokumen pendukung atau transaksi bisnis. 

b. Melakukan kelalaian secara sengaja dengan misrepresentasi peristiwa, 

transaksi, dan peristiwa penting lainnya dari laporan keuangan yang 

menggambarkan kondisi perusahaan. 

c. Melakukan kesalahan dengan sengaja pada penggunaan prinsip, kebijakan, 

dan prosedur yang digunakan dalam melakukan pelaporan keuangan 

khususnya dalam mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis 

perusahaan. 
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d. Melakukan kelalaian yang disengaja pada pengungkapan secara cukup 

berdasarkan prinsip akuntansi dan kebijakan keuangan yang ada. 

2.2.1.3 Pelaku Fraud Financial Statement 

Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan oleh siapa saja selama 

memiliki kesempatan dan keahlian dalam melakukan kecurangan tersebut. Menurut 

Nguyen (2008) para pelaku kecurangan laporan keuangan yaitu: 

a. Manajemen senior. 

CEO (Chief Executive Officer) terlibat  dalam 72% dalam kasus fraud  yang 

terjadi,  sedangkan CFO (Chief Financial Officer ) terlibat sebesar 43%. 

b. Karyawan pada tingkat menengah dan rendah. 

Karyawan pada tingkat menengah dan rendah bertanggung jawab atas anak 

perusahaan, divisi, atau unit lain dan mereka dapat melakukan kecurangan 

laporan keuangan untuk menyembunyikan kinerja mereka yang buruk, tidak 

memenuhi target yang diberikan, atau untuk mendapatkan bonus lebih 

tinggi. 

2.2.1.4 Imbalan Fraud Financial Statement 

 Para pelaku kecurangan laporan keuangan memiliki alasan yang beragam 

dalam melakukan tindakannya. Mereka akan memenuhi keinginannya dengan 

menghapkan imbalan atas kecurangan laporan keuangan yang dilakukan. Menurut 

Nabila (2013) imbalan yang diharapkan para pelaku kecurangan dibagi menjadi 

beberapa kategori yaitu: 
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Tabel 2.1 

Imbalan Fraud Financial Statement 

Kategori Imbalan 

Dampak harga saham 

(Share-price effect) 

- Mengurangi gejolak naik turunnya 

harga saham 

- Meningkatkan nilai perusahaan 

- Menurunkan biaya ekuitas 

- Meningkatkan nilai opsi saham 

 

Dampak biaya pinjaman 

(Borrowing cost benefit) 

- Meningkatkan kualitas kredit 

- Rating utang menjadi lebih tinggi 

- Biaya pinjaman menjadi lebih 

rendah 

- Kontrak keuangan menjadi lebih 

lunak 

 

Dampak bonus yang diperoleh 

(Bonus plan effect) 

- Menaikkan laba yang menjadi dasar 

pemberian bonus atas kinerja yang 

dilakukan 

 

Dampak biaya politik 

(political cost effects) 

- Menurunkan dampak regulasi 

pemerintah 

- Menghindari pajak lebih tinggi yang  

telah ditetapkan 

 

Sumber: Nabila (2013) 
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Menurut Wicaksana & Suryandari (2019) pelaku yang melakukan 

kecurangan laporan keuangan mengharapkan hasil atas kecurangan yang dilakukan 

seperti: naiknya harga saham perusahaan yang membuat nilai perusahaan juga 

meningkat, meningkatnya peringkat atas utang obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan sehingga membuat perusahaan lebih mudah dalam menawarkan 

obligasi yang akan diterbitkan,  bonus yang akan diterima oleh manajemen 

bertambah dengan manipulasi laba yang menggambarkan kinerja baik manajemen 

pada periode tersebut, dan untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan yang 

tinggi dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan. 

2.2.1.5 Pengukuran Fraud Financial Statement 

Pengukuran kecurangan laporan keuangan dapat menggunakan berbagai 

metode yang telah dikembangkan oleh penetian sebelumnya.  Metode-metode 

tersebut adalah: 

a. Metode Beneish M-Score (Beneish, 1999) 

Metode Beneish M-Score menggunakan beberapa rasio yaitu Days Sales in 

Receivables Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index 

(AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation Index (DEPI), Sales General 

and Administrative Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total 

Accruals to Total Assets (TATA). Apabila hasil nilai M-Score > -2.22 berarti 

bahwa perusahaan tersebut terdapat indikasi adanya kecurangan. Adapun 

rumus dari metode Beneish M- Score sebagai berikut: 

M-Score = -4.840 + 0.920DSRI + 0.528GMI + 0.404AQI + 0.892SGI +  

     0.115DEPI -0.172SGAI + 4.679TATA - 0.327LEVI 
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b. Metode F-Score (Dechow et al., 2011) 

Model fraud score model atau F-Score menggunakan penjumlahan dua 

komponen, yaitu accrual quality yang diproksikan dengan RSST akrual dan 

financial performance. Menurut Hugo (2019) F-score merupakan alat 

pendeteksi kecurangan laporan keuangan yang efektif. Adapun rumus dari 

metode F Score sebagai berikut: 

F-Score = Accrual Quality + Financial Performance 

 𝑨𝒄𝒄𝒓𝒖𝒂𝒍 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 =
∆𝑾𝑪 + ∆𝑵𝑪𝑶 + ∆𝑭𝑰𝑵

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

Keterangan: 

WC (Working Capital)= Current Assets-Current Liability 

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

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

FIN (Financial Accrual)=Total Investment-Total Liabilities 

  ATS (𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) =
𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐸𝑛𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

2
 

Financial Performance = change in receivable + change in inventories +   

change in cash sales + change in earnings 

Keterangan: 

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 =
∆𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦   =
∆𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 =
∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑡)
−  

∆𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑡)
 

 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠     =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑡)

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡)
− 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑡 − 1)

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑡 − 1)
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c. Metode Altman Z-Score (Altman, 2000) 

Berdasarkan metodeAltman Z-Score, apabila hasil nilai Z-Score  > 2,99 

menunjukan bahwa perusahaan tesebut sehat, apabila nilai  Z-Score  antara 

1,81 hingga 2,99 menunjukan bahwa perusahaan tersebut berada pada grey 

area, dan apabila hasil nilai Z-Score  < 1,81 menunjukan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki potensi kebangkrutan. Adapun rumus dari metode altman  

Z- Score sebagai berikut: 

Z- Score = 1.2X1 +1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 

Keterangan: 

X1: 
𝑊𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

X2: 
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

X3: 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

X4: 
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑠)
 

X5: 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Berdasarkan metode-metode  pengukuran kecurangan laporan keuangan 

yang telah diuraikan, pengukuran kecurangan laporan keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini  yaitu F-score. F-score dipilih  dikarenakan kefektifan dalam 

mengukur kecurangan laporan keuangan dan  komponennya dapat secara langsung 

dihitung dari laporan keuangan. 

2.2.2 Leverage 

Menurut Utami (2017) leverage mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Perusahaan harus bisa menyeimbangkan berapa utang yang 
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layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 

Perusahaan memiliki hutang dikarenankan hutang tersebut akan digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan dan diharapkan dimasa yang akan datang akan  

menghasilkan tambahan keuntungan yang lebih sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Jika kondisi perusahaan menunjukan tingkat leverage 

yang buruk maka akan memicu perusahaan untuk melakukan berbagai cara 

termasuk melakukan kecurangan agar leverage perusahaan terlihat baik. Menurut 

Kurnia (2017) perhitungan leverage yang sering digunakan yaitu: 

a. Debt to Total Assets = 
Total Hutang

Total Aset
 

b. Debt to Equity = 
Total Hutang

Total Modal
 

Perhitungan yang digunakan untuk mengukur leverage dalam penelitian sesuai 

dengan Zainudin & Hashim (2016) yaitu debt to total asset. 

2.2.3  Capital Turnover 

Menurut Wimardana & Nurbaiti (2018), rasio capital turnover adalah rasio 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar 

dalam satu periode atau dapat menggambarkan berapa penjualan yang dapat dicapai 

oleh setiap modal kerja. Jika rasio capital turnover perusahaan lebih rendah dari 

rata-rata industri, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan 

tingkat penjualan yang cukup dengan investasi yang telah ditanamkan (Nugraha, 

2017). Perhitungan  rasio capital turnover yang digunakan sesuai dengan Zainudin 

& Hashim (2016) yaitu : 

CAPT = 
Penjualan Bersih

Aset Lancar − Hutang Lancar
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2.2.4 Financial Stability 

Menurut Aprillia et al., (2015) financial stability merupakan gambaran 

mengenai stabil atau tidak suatu kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. 

Manajemen akan berusaha menjaga stabilitas keuangan agar selalu terlihat baik 

dengan melakukan berbagai cara dan strategi. Pada kasus perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan industri di bawah rata-rata, manajemen sangat mungkin 

melakukan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan tampilan perusahaan 

(Wicaksana & Suryandari, 2019). Perhitungan yang digunakan untuk mengukur 

financial stability dalam penelitian menggunakan perubahan aset sesuai dengan 

Skousen et al., (2009) yaitu: 

(ACHANGE) = 
Total Asset tahun t − tahun t−1

Total Asset tahun t−1
 

2.2.5 Financial Target 

Target keuangan menunjukan tingkat pengembalian yang dimiliki oleh 

perusahan. Manajemen dalam praktiknya sering menetapkan target keuangan untuk 

tahun berjalan dan mendatang yang ingin dicapai berdasarkan keadaan yang dicapai 

pada tahun sebelumnya. Seringkali manajemen menetapkan target yang terlampau 

tinggi agar bonus yang didapatkan juga tinggi (Aprillia et al., 2015). Target 

keuangan ditetapkan guna mengukur kinerja manajemen. Patokan besaran target 

keuangan harus penuhi oleh manajemen untuk menggambarkan kinerja baik 

mereka. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur financial target dalam 

penelitian menggunakan proksi ROA sesuai dengan Skousen et al., (2009) yaitu: 

ROA = 
Laba Bersih 

Total Aset
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2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan 

keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan menjadi acuan 

penelitian ini, namun pada penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang 

berbeda sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Annisya et 

al., (2016) melakukan penelitian mengenai pendeteksian kecurangan laporan 

keuangan menggunakan fraud diamond pada perusahaan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Variabel yang digunakan yaitu financial 

stability.  leverage, financial target, nature of industry, opini audit, dan pergantian 

direksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial stability 

berpengaruh  terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan leverage, 

financial target , nature of industry, opini audit, dan pergantian direksi tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Zainudin & Hashim (2016) melakukan penelitian mengenai analisis rasio 

keuangan  dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang 

terlibat dalam kecurangan laporan diperoleh dari pusat media di Bursa Malaysia 

tahun 2007-2013. Variabel yang digunakan yaitu leverage keuangan, profitabilitas, 

komposisi aset, likuiditas dan rasio perputaran modal . Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa leverage keuangan, komposisi aset, profitabilitas, dan  

perputaran modal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, 

sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Prasmaulida (2016) melakukan penelitian mengenai prediksi penipuan 

laporan keuangan berdasarkan perspektif segitiga penipuan yang diadopsi oleh SAS 
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No. 99 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2014. Variabel yang digunakan yaitu financial stability pressure, personal 

financial need, ineffective monitoring, effective monitoring, external pressure, dan 

financial targets. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financial stability 

pressure dan external pressure berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

laporan keuangan, sedangkan personal financial need, ineffective monitoring, 

effective monitoring, dan financial targets tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

Akbar (2017) melakukan penelitian mengenai prediksi kecurangan  laporan 

keuangan dengan pentagom theory  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Variabel yang digunakan yaitu  financial 

targets, financial stability , external pressure,institutional ownership, the number 

of audit committee members, nature of industry, the change of auditors, auditor’s 

opinion, the change of directors, proportion of the independent commissioners, the 

number of CEO’s picture, dan CEO duality partial capability. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa financial targets, financial stability , daninstitutional 

ownership berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan 

external pressure, the number of audit committee members, nature of industry, the 

change of auditors, auditor’s opinion, the change of directors, proportion of the 

independent commissioners, the number of CEO’s picture, dan CEO duality partial 

capability tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Zaki (2017) melakukan penelitian mengenai kecurangan  laporan keuangan 

dengan triangle and diamnond theory  pada perusahaan yang terdaftar di Egyptian 
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Stock Exchange (Bursa Mesir)  tahun 2012. Variabel yang digunakan yaitu  

financial targets, financial stability , external pressure(leverage), number of 

independent members on the board, nature of industry , the number of audit 

committee members, dan changes in the board of directors .Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa external pressure(leverage) berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan, sedangkan  financial targets, financial stability , number of 

independent members on the board, nature of industry , the number of audit 

committee members, dan changes in the board of directors tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Utama et al., (2018) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor 

dalam perspektif fraud triangle sebagai prediktor fraudulent financial reporting 

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yaitu financial stability, 

external pressure, personal financial need, financial targets, nature of industry, 

ineffective monitoring, organizational structure, dan auditor switching. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan financial stability, external pressure, personal 

financial need, dan auditor switching berpengaruh positif pada fraudulent financial 

reporting, organizational structure berpengaruh negatif pada fraudulent financial 

reporting. Sedangkan financial targets, nature of industry, dan ineffective 

monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

Widyanti & Nuryatno (2018) melakukan penelitian mengenai analisis rasio 

keuangan  dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan barang 

dan konsumsi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Variabel 
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yang digunakan yaitu leverage, profitabilitas, komposisi aset, likuiditas dan capital 

turnover. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage yang 

diproksikan oleh total hutang terhadap total aset, profitabilitas dan capital turnover 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan variabel 

leverage yang diproksikan oleh total hutang terhadap total ekuitas, komposisi aset 

dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Wimardana & Nurbaiti (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

dalam financial stability, financial leverage, rasio capital turnover, dan ineffective 

monitoring terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan 

pertambangan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Variabel 

yang digunakan yaitu financial stability, financial leverage, rasio capital turnover, 

dan ineffective monitoring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

financial stability berpengaruh  terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan 

financial leverage, rasio capital turnover, dan ineffective monitoring tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Santoso & Surenggono (2018) melakukan penelitian mengenai prediksi 

kecurangan  laporan keuangan dengan fraud diamond model pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Variabel yang 

digunakan yaitu  financial targets, external pressure, partial capability,  financial 

stability, personal financial need, ineffective monitoring, nature of industry dan 

rationalization. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financial targets, 

external pressure, dan partial capability berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan financial stability, personal financial need, ineffective 
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monitoring, nature of industry dan rationalization tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

Prayoga & Sudarmaji (2019) melakukan penelitian mengenai kecurangan 

laporan keuangan dalam perspektif  fraud diamond theory pada perusahaan sub 

sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

Variabel yang digunakan yaitu target keuangan, stabilitas keuangan, leverage, 

ketidakefektifan pengawasan, sifat industry, perubahan audit, perubahan direksi . 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel target keuangan dan 

ketidakefektifan pengawasan, berpengaruh  terhadap kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan stabilitas keuangan, leverage, sifat industry, perubahan audit, 

perubahan direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

1. • Mafiana Annisya, 

• Lindrianasari, 

• Yuztitya Asmaranti  

(2016) 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Menggunakan 

Fraud Diamond 

Perusahaan real 

estate yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Financial stability. 

• Leverage,  

• Financial target, 

• Nature of industry, 

• Opini audit, 

• Pergantian direksi 

 

Variabel financial stability 

berpengaruh  terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan 

leverage, financial target , 

nature of industry, opini 

audit, dan pergantian 

direksi tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. 

2. • Emie Famieza 

Zainudin 

• Hafiza Aishah 

Hashim 

(2016) 

Detecting 

Fraudlent 

Financial 

Reporting Using 

Financial Ratio 

Perusahaan yang 

terlibat dalam 

kecurangan 

laporan diperoleh 

dari pusat media di 

Bursa Malaysia 

tahun 2007-2013 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Leverage keuangan, 

• Profitabilitas, 

• Komposisi aset, 

• Likuiditas 

• Rasio perputaran 

modal 

Leverage keuangan, 

komposisi aset, 

profitabilitas, dan  

perputaran modal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan, 

sedangkan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan pelaporan 

keuangan 
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No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

3. • Shabrina 

Prasmaulida 

(2016) 

Financial 

Statement Fraud 

Detection Using 

Perspective of 

fraud Triangle 

Adopted by SAS 

No. 99 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2012-2014. 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Financial stability 

pressure, 

• Personal financial 

need, 

• Ineffective 

monitoring, 

• Effective monitoring, 

• External pressure, 

• Financial targets. 

 

Financial stability 

pressure dan external 

pressure berpengaruh 

signifikan terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan 

personal financial need, 

ineffective monitoring, 

effective monitoring, dan 

financial targets tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

 

 

4. • Taufiq Akbar 

(2017) 

The 

Determination of 

Fraudulent 

Financial 

Reporting Causes 

by Using 

Pentagon Theory 

on 

Manufacturing 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2013-2015. 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Financial targets, 

• Financial stability , 

• External pressure, 

• Institutional 

ownership,  

Financial targets, 

financial stability , dan 

institutional ownership 

berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan 

external pressure, the 

number of audit committee 

members, nature of 

industry, the change of 
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No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

Companies in 

Indonesia 
• The number of audit 

committee members, 

• Nature of industry,  

• The change of 

auditors,  

• Auditor’s opinion, 

• The change of 

directors,  

• Proportion of the 

independent 

commissioners,  

• The number of CEO’s 

picture,  

• CEO duality partial 

capability 

auditors, auditor’s 

opinion, the change of 

directors, proportion of 

the independent 

commissioners, the 

number of CEO’s picture, 

dan CEO duality partial 

capability tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan. 

 

 

 

 

 

 

5. • Noha Mohamed 

Zaki 

(2017) 

The 

Appropriateness 

of Fraud Triangle 

and Diamond 

Models in 

Assessing the 

Likelihood of 

Fraudulent 

Financial 

Perusahaan yang 

terdaftar di 

Egyptian Stock 

Exchange (Bursa 

Mesir)  tahun 2012 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Financial targets, 

• Financial stability , 

External pressure 

(leverage) berpengaruh 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan, 

sedangkan  financial 

targets, financial stability , 

number of independent 

members on the board, 

nature of industry , the 
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No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

Statement – An 

Empirical Study 

on Firms Listed 

in The Egyptian 

Stock Exchange 

• External 

pressure(leverage), 

• Number of 

independent members 

on the board,  

• Nature of industry , 

• The number of audit 

committee members, 

• Changes in the board 

of directors 

 

 

number of audit committee 

members, dan changes in 

the board of directors 
tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

6. • I Gusti Putu Oka 

Surya Utama, 

• I Wayan 

Ramantha, 
• I Dewa Nyoman 

Badera  

(2018) 

Analisis Faktor-

faktor dalam 

Perpektif Fraud 

Triangle Sebagai 

Prediktor 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

 

 

Perusahaan non 

keuangan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

2012-2014 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Financial stability, 

• External pressure, 

• Personal financial 

need,  

• Financial targets, 

• Nature of industry, 

• Ineffective 

monitoring, 

Financial stability, 

external pressure, 

personal financial need, 

dan auditor switching 

berpengaruh positif pada 

fraudulent financial 

reporting, organizational 

structure berpengaruh 

negatif pada fraudulent 

financial reporting. 

Sedangkan financial 

targets, nature of industry, 

dan ineffective monitoring 
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No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

• Organizational 

structure,  

• Auditor switching. 

tidak berpengaruh 

terhadap fraudulent 

financial reporting. 

 

7. • Tyas Widyanti, 

• Muhammad 

Nuryatno  

(2018) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

Sebagai Deteksi 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan barang 

dan konsumsi  

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2014-2016 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Leverage, 

• Profitabilitas, 

• Komposisi aset, 

• Likuiditas, 

• Capital turnover 

Variabel leverage yang 

diproksikan oleh total 

hutang terhadap total aset, 

profitabilitas dan capital 

turnover berpengaruh 

signifikan terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan 

variabel leverage yang 

diproksikan oleh total 

hutang terhadap total 

ekuitas, komposisi aset 

dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan. 

 

 

8. • Ajar Bahari 

Wimardana, 

Pengaruh 

Financial 

Stability, 

Perusahaan 

pertambangan  

yang terdaftar di 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel financial stability 

berpengaruh  terhadap 

kecurangan laporan 
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No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

• Annisa Nurbaiti, 

S.E.,M.Si  

(2018) 

Financial 

Leverage, Rasio 

Capital Turnover, 

dan Inefective 

Monitoring 

Terhadap 

Kecurangan 

Pelaporan 

Keuangan 

 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2012-2016 

Variabel 

Independen: 

• Financial stability, 

• Financial leverage, 

• Rasio capital 

turnover,  

• Ineffective monitoring 

keuangan, sedangkan 

financial leverage, rasio 

capital turnover, dan 

ineffective monitoring 

tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. 

 

9. • Nanda Trio 

Santoso 

• Surenggono 

(2018) 

Predicting 

Financial 

Statement Fraud 

with Fraud 

Diamond Model 

of Manufacturing 

Companies Listed 

in Indonesia 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2012-2014 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Financial targets, 

• External pressure, 

• Partial capability, 

• Financial stability, 

• Personal financial 

need, 

• Ineffective 

monitoring,  

• Nature of industry 

• Rationalization 

Financial targets, external 

pressure, dan partial 

capability berpengaruh 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan, 

sedangkan financial 

stability, personal 

financial need, ineffective 

monitoring, nature of 

industry dan 

rationalization tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan. 
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No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

 

Judul  

 

Objek Penelitian 

 

Variabel dan 

Pengukuran 

 

Hasil 

 

10. • M. Adam Prayoga, 

• Eka Sudarmaji 

(2019) 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan dalam 

Perspektif Fraud 

Diamond Theory: 

Studi Empiris 

pada Perusahaan 

Sub Sektor 

Transportasi di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan sub 

sektor transportasi 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2015-2017 

Variabel Dependen: 

• Kecurangan laporan 

keuangan: 

Variabel 

Independen: 

• Target keuangan, 

• Stabilitas keuangan, 

• Leverage, 

• Ketidakefektifan 

pengawasan, 

•  Sifat industry, 

• Perubahan audit, 

• Perubahan direksi 

 

Variabel target keuangan 

dan ketidakefektifan 

pengawasan, berpengaruh  

terhadap kecurangan 

laporan keuangan, 

sedangkan stabilitas 

keuangan, leverage, sifat 

industry, perubahan audit, 

perubahan direksi tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan pelaporan 

keuangan. 

Sumber: Berbagai sumber 2020 
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2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Fraud Financial Statement 

Persahaan dalam melakukan kegiatan operasional membutuhkan pendanaan 

berupa modal. Jika dalam pendanaan yang ada dirasa belum cukup, maka perlu 

adanya pendanaan yang berasal dari luar perusahaan berupa dari utang. Menurut 

Gunde et al., (2017) leverage adalah suatu takaran kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aset dan atau dana yang mempunyai beban tetap seperti hutang dalam 

rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Rasio leverage merupakan takaran penting dalam pengukuran keuangan 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang menunjukkan semakin besar tingkat 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan rasio leverage yang tinggi 

maka akan menarik adanya tambahan modal dan menambambah kesempatan untuk 

meraih keuntungan juga besar. Menurut Kurniawan (2014) investor lebih 

menginginkan tingkat hutang yang besar karena mengindikasikan perusahaan 

mampu meningkatkan laba yang diharapkan dari hutang yang didapatkan 

perusahaan.  

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara principal 

dan agent. Agent cenderung berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal atas 

kinerja mereka yang dinilai oleh principal,  sedangkan principal menginginkan 

tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada perusahaan. 

Adanya keinginan tingkat hutang yang besar dari investor selaku principal, 

membuat adanya tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk memenuhi 

keinginan tersebut. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi diduga telah  
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melakukan kecurangan laporan keuangan dengan menaikan tingkat leverage 

menjadi lebih tinggi, hal tersebut dilakukan karena tingkat leverage rendah akan 

menaikkan kemungkinan perusahaan kehilangan investor. Perusahaan akan 

menaikan tingkat leverage untuk menghindari kemungkinan tersebut.  

Penelitian Widyanti & Nuryatno (2018) menunjukkan bahwa variabel 

leverage berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainudin & 

Hashim (2016) yang juga menyatakan adanya  pengaruh leverage terhadap 

fraudulent financial reporting.  

Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap fraud financial statement. Artinya semakin tinggi rasio leverage  

perusahaan  semakin tinggi pula probabilitas terhadap fraud financial statement. 

2.4.2 Pengaruh Capital Turnover terhadap Fraud Financial Statement 

Menurut Wimardana & Nurbaiti (2018), rasio capital turnover adalah rasio 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar 

dalam satu periode atau dapat menggambarkan berapa penjualan yang dapat dicapai 

oleh setiap modal kerja. Jika rasio capital turnover perusahaan lebih rendah dari 

rata-rata industri, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan 

tingkat penjualan yang cukup dengan investasi yang telah ditanamkan Nugraha 

(2017). 

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara principal 

dan agent. Agent akan berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal atas 

kinerja mereka yang dinilai oleh principal,  sedangkan principal menginginkan 
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tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada perusahaan. 

Adanya keinginan tingkat capital turnover yang besar dari investor selaku 

principal, membuat adanya tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk 

memenuhi keinginan tersebut.  

Perusahaan dengan tingkat capital turnover yang tinggi diduga telah  

melakukan kecurangan laporan keuangan dengan menaikan tingkat capital 

turnover menjadi lebih tinggi, hal tersebut dilakukan karena perusahaan memiliki 

tingkat capital turnover yang rendah memberikan penilaian buruk terhadap 

perusahaan yang tidak dapat mengelola investasi dengan baik untuk meningkatkan 

penjualan. Hal tersebut selanjutnya dapat berdampak pada penarikan investasi oleh 

investor. Manajemen perusahaan akan melakukan kecurangan laporan keuangan 

dengan menaikan rasio capital turnover, sehingga tidak kehilangan investor dan 

tetap mendapat citra baik. Hal ini menunjukan terdapat pengaruh positif antara 

capital turnover dengan fraud financial statement. 

Penelitian Widyanti & Nuryatno (2018) menunjukkan bahwa variabel  

capital turnover terhadap fraud financial statement. . Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainudin & Hashim (2016) yang juga 

menyatakan adanya  pengaruh capital turnover terhadap fraudulent financial 

reporting.  

Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan bahwa capital turnover 

berpengaruh positif terhadap fraud financial statement. Artinya semakin tinggi 

rasio capital turnover  perusahaan  semakin tinggi pula probabilitas terhadap fraud 

financial statement. 
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2.4.3 Pengaruh Financial Stability terhadap Fraud Financial Statement 

Stabilitas keuangan merupakan kondisi yang menggambarkan perusahaan 

memiliki keadaan keuangan yang tidak fluktuatif. Stabilitas keuangan dalam 

hubungan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa terdapat harapan principal 

yang harus dipenuhi oleh agent.  Harapan yang dimiliki oleh principal salah satunya 

adalah stabilitas keuangan, kondisi ini hendaknya diciptakan oleh manajemen 

selaku agent sehingga kinerjanya tetap diakui.  

Menurut SAS No.99 dalam Skousen et al., (2009) manajemen akan 

melakukan financial statement fraud ketika terjadi tekanan stabilitas keuangan yang 

terancam oleh ekonomi, industri, dan situasi entitas. Menurut Nugraha & Henny 

(2015) tekanan stabilitas bisa timbul saat kinerja perusahaan berada pada titik di 

bawah rata-rata kinerja industri. Skousen et al., (2009) menyatakan bahwa 

perusahaan berusaha untuk menunjukan keadaan  perusahaan yang baik dengan 

berbagai cara termasuk dengan memanipulasi informasi margin keuntungan, 

pertumbuhan penjualan dan kekayaan aset yang dimiliki perusahaan. Bentuk 

manipulasi yang dilakukan oleh manajemen berkaitan dengan pertumbuhan aset 

perusahaan nantinya akan memperlihatkan kondisi pertumbuhan aset yang bagus, 

sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan perusahaan dengan financial 

stability yang tinggi diduga telah  melakukan kecurangan laporan keuangan dengan 

menaikan nilai financial stability, kondisi tersebut terjadi ketika kondisi keuangan 

perusahaan tidak stabil atau menurun, maka manajemen sebagai agen akan 

melakukan segala cara agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Situasi 
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menurunnya stabilitas keuangan menjadi tekanan bagi manajemen yang kemudian 

mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, 

kecurangan laporan keuangan yang akan dilakukan adalah dengan adanya 

menampilkan pertumbuhan aset yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.  

Penelitian Utama et al., (2018) menunjukkan bahwa variabel financial 

stability, berpengaruh positif pada fraudulent financial statement.  Hasil penelitian 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wimardana & Nurbaiti 

(2018) yang juga menyatakan adanya  pengaruh financial stability berpengaruh  

terhadap kecurangan laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan bahwa financial stability 

berpengaruh positif terhadap fraud financial statement. Artinya semakin tinggi  

nilai financial stability perusahaan semakin tinggi pula probabilitas terhadap fraud 

financial statement. 

2.4.4 Financial Target  Memperkuat Pengaruh Leverage terhadap Fraud 

Financial Statement 

Persahaan dalam melakukan kegiatan operasional membutuhkan pendanaan 

berupa modal. Jika dalam pendanaan yang ada dirasa belum cukup, maka perlu 

adanya pendanaan yang berasal dari luar perusahaan berupa dari utang. Menurut 

Gunde et al., (2017) leverage adalah suatu takaran kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aset dan atau dana yang mempunyai beban tetap seperti hutang dalam 

rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi diduga telah  melakukan kecurangan laporan keuangan dengan menaikan 

tingkat leverage menjadi lebih tinggi, hal tersebut dilakukan karena tingkat 
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leverage rendah akan menaikkan kemungkinan perusahaan kehilangan investor. 

Perusahaan akan menaikan tingkat leverage untuk menghindari kemungkinan 

tersebut.  

Penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap fraud financial statement 

mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian terkait dengan leverage  yang dilakukan 

oleh Widyanti & Nuryatno (2018) menjelaskan bahwa leverage berpengaruh positif  

terhadap fraud financial statement. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh 

Wimardana & Nurbaiti (2018)  yang memberikan hasil bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap fraud financial statement. 

Hasil penelitian yang berbeda diduga disebabkan karena terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi hubungan antara leverage terhadap fraud financial statement. 

Peneliti menduga bahwa adanya financial target dapat memperkuat hubungan 

antara leverage terhadap fraud financial statement. Teori agensi menyatakan bahwa 

manajemen merupakan agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (principal) dan 

diberi tugas untuk mengelola perusahaan dan memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Financial target merupakan salah satu target yang ditetapkan oleh 

principal yang harus dicapai oleh agent. Financial target diproksikan dengan ROA 

dianggap mampu memicu manajemen dalam melakukan kecurangan, hal ini 

dikarenakan dengan adanya financial target yang ditetapkan, akan menambah 

tekanan manajemen mengenai target-target yang harus dicapai, sehingga 

menambah tekanan dalam mencapai tingkat leverage. Tekanan-tekanan yang ada 

baik leverage ditambah adanya tekanan financial target membuat perusahaan akan 

berusaha mencapainya dengan berbagai cara bahkan dengan melakukan fraud 
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financial statement. Berdasarkan uraian tersebut dapat simpulkan bahwa financial 

target dapat memperkuat pengaruh leverage terhadap fraud financial statement.  

2.4.5 Financial Target  Memperkuat Pengaruh Capital Turnover terhadap 

Fraud Financial Statement 

Menurut Wimardana & Nurbaiti (2018), rasio capital turnover adalah rasio 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar 

dalam satu periode atau dapat menggambarkan berapa penjualan yang dapat dicapai 

oleh setiap modal kerja. Jika rasio capital turnover perusahaan lebih rendah dari 

rata-rata industri, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan 

tingkat penjualan yang cukup dengan investasi yang telah ditanamkan (Nugraha, 

2017). 

Perusahaan dengan tingkat capital turnover yang tinggi diduga telah  

melakukan kecurangan laporan keuangan dengan menaikan tingkat capital 

turnover menjadi lebih tinggi, hal tersebut dilakukan karena perusahaan memiliki 

tingkat capital turnover yang rendah memberikan penilaian buruk terhadap 

perusahaan yang tidak dapat mengelola investasi dengan baik untuk meningkatkan 

penjualan. Hal tersebut selanjutnya dapat berdampak pada penarikan investasi oleh 

investor. Manajemen perusahaan akan melakukan kecurangan laporan keuangan 

dengan menaikan rasio capital turnover, sehingga tidak kehilangan investor dan 

tetap mendapat citra baik.  

Penelitian mengenai pengaruh capital turnover terhadap fraud financial 

statement mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian terkait dengan capital 

turnover yang dilakukan oleh Widyanti & Nuryatno (2018) menjelaskan bahwa 
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capital turnover berpengaruh terhadap fraud financial statement. Hasil penelitian 

berbeda yang dilakukan oleh Wimardana & Nurbaiti (2018) yang memberikan hasil 

bahwa capital turnover tidak berpengatuh terhadap fraud financial statement. 

Hasil penelitian yang berbeda diduga disebabkan karena terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi hubungan antara capital turnover terhadap fraud financial 

statement. Peneliti menduga bahwa adanya financial target dapat memperkuat 

hubungan antara capital turnover terhadap fraud financial statement. Teori agensi 

menyatakan bahwa manajemen merupakan agen yang ditunjuk oleh pemegang 

saham (principal) dan diberi tugas untuk mengelola perusahaan dan memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Financial target merupakan salah satu target yang 

ditetapkan oleh principal yang harus dicapai oleh agent. Financial target 

diproksikan dengan ROA dianggap mampu memicu manajemen dalam melakukan 

kecurangan, hal ini dikarenakan dengan adanya financial target yang ditetapkan, 

akan menambah tekanan manajemen mengenai target-target yang harus dicapai, 

sehingga menambah tekanan dalam mencapai tingkat capital turnover. Tekanan-

tekanan yang ada baik capital turnover ditambah adanya tekanan financial target 

membuat perusahaan berusaha mencapainya dengan berbagai cara bahkan dengan 

melakukan fraud financial statement. Berdasarkan uraian tersebut dapat simpulkan 

bahwa financial target dapat memperkuat pengaruh capital turnover terhadap fraud 

financial statement. 
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2.4.6 Financial Target  Memperkuat Pengaruh Financial Stability terhadap 

Fraud Financial Statement 

Stabilitas keuangan merupakan kondisi yang menggambarkan perusahaan 

memiliki keadaan keuangan yang tidak fluktuafif. Stabilitas keuangan dalam 

hubungan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa terdapat harapan principal 

yang harus dipenuhi oleh agent.  Harapan yang dimiliki oleh principal salah satunya 

adalah stabilitas keuangan, kondisi ini hendaknya diciptakan oleh manajemen 

selaku agent sehingga kinerjanya tetap diakui.  

Perusahaan dengan financial stability yang tinggi diduga telah  melakukan 

kecurangan laporan keuangan dengan menaikan nilai financial stability, kondisi 

tersebut terjadi ketika kondisi keuangan perusahaan tidak stabil atau menurun, 

maka manajemen sebagai agen akan melakukan segala cara agar kondisi keuangan 

perusahaan tetap stabil. Situasi menurunnya stabilitas keuangan menjadi tekanan 

bagi manajemen yang kemudian mendorong manajemen untuk melakukan 

kecurangan laporan keuangan, kecurangan laporan keuangan yang akan dilakukan 

adalah dengan adanya menampilkan pertumbuhan aset yang lebih tinggi dari 

kondisi sebenarnya.  

Penelitian mengenai pengaruh financial stability terhadap fraud financial 

statement mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian terkait dengan  financial 

stability yang dilakukan oleh Annisya et al., (2016) menjelaskan bahwa financial 

stability  berpengaruh  positif  terhadap fraud financial statement. Hasil penelitian 

berbeda yang dilakukan oleh Prayoga & Sudarmaji (2019) yang memberikan hasil 

bahwa financial stability  tidak berpengatuh terhadap fraud financial statement. 
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  Hasil penelitian yang berbeda diduga disebabkan karena terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi hubungan antara financial stability terhadap fraud financial 

statement. Peneliti menduga bahwa adanya financial target dapat memperkuat 

hubungan antara financial stability terhadap fraud financial statement. Teori agensi 

menyatakan bahwa manajemen merupakan agen yang ditunjuk oleh pemegang 

saham (principal) dan diberi tugas untuk mengelola perusahaan dan memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Financial target merupakan salah satu target yang 

ditetapkan oleh principal yang harus dicapai oleh agent. Financial target 

diproksikan dengan ROA dianggap mampu memicu manajemen dalam melakukan 

kecurangan, hal ini dikarenakan dengan adanya financial target yang ditetapkan, 

akan menambah tekanan manajemen mengenai target-target yang harus dicapai, 

sehingga menambah tekanan dalam mencapai tingkat financial stability. Tekanan-

tekanan yang ada baik financial stability ditambah adanya tekanan financial target 

membuat perusahaan akan merusaha mencapainya dengan berbagai cara bahkan 

dengan melakukan fraud financial statement. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

simpulkan bahwa financial target dapat memperkuat pengaruh financial stability 

terhadap fraud financial statement. 

  Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan, penelitian ini 

bermaksud untuk mengkaji pengaruh  leverage, capital turnover dan financial 

stability terhadap fraud financial statement  dengan financial target sebagai 

variabel moderating. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Berfikir Penelitian 

2.5 Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan uraian kerangka berfikir diatas maka dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 :  Leverage berpengaruh positif terhadap fraud financial statement. 

H2 :  Capital turnover berpengaruh positif terhadap fraud financial statement. 

H3 :  Financial stability berpengaruh positif terhadap fraud financial statement. 

H4 : Financial target memperkuat pengaruh leverage terhadap fraud financial 

statement. 

H5 :  Financial target memperkuat pengaruh capital turnover terhadap fraud 

financial statement. 

H6 : Financial target memperkuat pengaruh financial stability terhadap fraud 

financial statement. 

Leverage 

Financial Stability 

Financial Target 

Capital Turnover 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

 Penelitian dilakukan bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

leverage, capital turnover dan financial stability terhadap fraud financial statement 

dengan financial target sebagai variabel moderating pada perusahaan subsektor 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan tahun 

2018. Simpulan penelitian disajikan sebagai berikut: 

1. Leverage tidak berpengaruh terhadap fraud financial statement, artinya 

sebesar apapun nilai leverage tidak mempengaruhi fraud financial 

statement.  

2. Capital turnover berpengaruh positif terhadap fraud financial statement, hal 

tersebut berarti semakin tinggi nilai capital turnover maka semakin tinggi 

pula indikasi terjadinya fraud financial statement. 

3. Financial stability tidak berpengaruh terhadap fraud financial statement, 

artinya sebesar apapun nilai financial stability tidak mempengaruhi fraud 

financial statement.  
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4. Financial target mampu memperkuat pengaruh leverage terhadap fraud 

financial statement, hal ini berarti semakin tinggi financial target semakin 

kuat pula pengaruh leverage terhadap fraud financial statement 

5. Financial target tidak dapat memperkuat hubungan capital turnover 

terhadap fraud financial statement. Hal tersebut berarti seberapa besarpun 

nilai financial target,  tidak dapat memperkuat pengaruh capital turnover 

terhadap fraud financial statement.  

6. Financial target mampu memperkuat pengaruh financial stability dalam 

melakukan fraud financial statement, hal ini berarti semakin tinggi financial 

target semakin kuat pula pengaruh financial stability terhadap fraud 

financial statement. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan yang telah 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Melakukan pengawasan, evaluasi, dan transparansi kinerja perusahaan yang 

menggabarkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan untuk 

mencegah terjadinya fraud financial statement yang tidak hanya dapat 

merugikan pihak luar perusahaan namun juga perusahaan itu sendiri di 

kemudian hari. 

2. Bagi Investor, Masyarakat, dan Regulator 

Melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi fraud financial statement seperti capital turnover, leverage 
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yang diperkuat financial target dan financial stability yang diperkuat 

financial target sehingga tidak salah dalam pengambilan keputusan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

a. Keterbatasan penelitian adalah hanya menggunakan satu komponen 

kecurangan yaitu tekanan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

rasio keuangan lain yang dipadukan dengan komponen kecurangan 

lainnya. 

b. Financial target tidak dapat memperkuat hubungan capital turnover 

terhadap fraud financial statement. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menggunakan variabel moderating lain yang dapat memperkuat 

pengaruh capital turnover terhadap fraud financial statement. 
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