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SARI 

 

Nabillasari, Putri. 2020. “Determinan Fraudulent Financial Reporting pada 

Perusahaan Milik Negara di Indonesia dan Malaysia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Muhammad 

Khafid, S.Pd., M.Si. 

Kata Kunci: Fraud Pentagon Theory; Fraudulent Financial Reporting; 

Perusahaan Milik Negara. 

Fraudulent financial reporting merupakan suatu tindak kecurangan atas 

salah saji atau pengabaian jumlah ataupun pengungkapan yang disengaja dengan 

maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan 

telah menjadi suatu bahaya laten yang dapat mengancam kinerja atau bahkan 

keberlangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang diharapkan dapat 

berfungsi secara maksimal dalam memberikan informasi akurat yang dibutuhkan 

oleh pihak yang berkepentingan justru dapat menjerumuskan ke dalam 

pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fraudulent financial reporting 

dengan pengujian fraud pentagon theory, diantaranya profitabilitas, financial 

stability, ineffective monitoring, rasionalisasi, pergantian direksi, dan frequent 

number of CEO’s picture. 

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan milik negara di Indonesia dan 

Malaysia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia 

selama periode 2016-2018. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan purposive 

sampling. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 37 perusahaan, sehingga 

diperolah 111 unit analisis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap fraudulent financial 

reporting dengan software IBM SPSS Statistics 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Rasionalisasi dan frequent 

number of CEO’s picture berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting. Sedangkan financial stability, ineffective monitoring, dan 

pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan 

penelitian ini dengan menggunakan variabel lain di luar penelitian seperti 

kepelikikan institusional, kebijakan manajerial, dan tingkat pergantian kebijakan 

akuntansi, dan memperluas objek penelitian misalnya pada negara-negara di 

ASEAN serta menambah jangka waktu periode penelitian. 
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ABSTRACT 

 

 

Nabillasari, Putri. 2020. “Determinants of Fraudulent Financial Reporting on 

State-Owned Companies in Indonesia and Malaysia”. Final Project. Accounting 

Department, Economics Faculty, Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Dr. 

Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. 

Keywords: Fraud Pentagon Theory; Fraudulent Financial Reporting; Stated-

Owned Company. 

Fraudulent financial reporting is a fraudulent act of misstatement or neglect 

of intentional amounts or disclosures with the intention of deceiving users of 

financial statements. Fraudulent financial reporting have become a latent danger 

that can threaten the performance or even the sustainability of a company. Financial 

reports that are expected to function optimally in providing accurate information 

needed by interested parties can instead lead to inappropriate decision making. This 

study aims to identify the factors that influence fraudulent financial reporting by 

testing fraud pentagon theory, including profitability, financial stability, ineffective 

monitoring, rationalization, change of directors, and frequent number of CEO’s 

picture. 

The population of this research are state-owned companies in Indonesia and 

Malaysia which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Bursa 

Malaysia during the 2016-2018 period. The sample selection is done using 

purposive sampling. Samples that met the criteria were 37 companies, so 111 

analysis units were obtained. This study uses logistic regression analysis to 

determine the effect of independent variables on fraudulent financial reporting with 

IBM SPSS Statistics 21 software. 

The results showed that profitability had a significant negative effect on 

fraudulent financial reporting. The rationalization and frequent number of CEO’s 

picture have a significant positive effect on fraudulent financial reporting. While 

financial stability, ineffective monitoring, and change of directors have no effect on 

fraudulent financial reporting. 

Suggestions for further research are expected to develop this research by 

using other variables outside of research such as institutional complexity, 

managerial policy, and the level of accounting policy change, and expanding the 

object of research for example in countries in ASEAN as well as increasing the time 

period of the research period. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan terbukanya peluang 

usaha dan investasi mendorong risiko terjadinya kecurangan pada perusahaan menjadi 

semakin tinggi. Tingginya kesempatan baik dari faktor eksternal maupun faktor internal 

senantiasa memberikan dorongan bagi pelaku tindak kecurangan. Kepentingan pribadi 

maupun golongan yang berada di atas kepentingan bersama seolah-olah telah 

menciderai prinsip dan integritas dan ditanamkan. Tindakan-tindakan kecurangan 

menjadi penyakit yang dampak kerugiannya tidak hanya ditanggung oleh beberapa 

golongan saja, namun juga dapat menjadi tanggungan kerugian suatu lingkup yang lebih 

besar seperti terancamnya keberlangsungan suatu perusahaan. 

Dalam mempertahankan eksistensinya, perusahaan akan berupaya untuk 

menjaga reputasinya dengan baik. Perusahaan akan berupaya untuk mencapai setiap 

tujuan guna menunjukkan hasil kinerja yang memuaskan agar tidak mengecewakan para 

pemangku kepentingan. Dengan motivasi tersebut, perusahaan akan melakukan 

berbagai usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya. Namun, ada 

saatnya usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dan harapan. Hal tersebut 

memicu permasalahan dalam perusahaan dan dapat menimbulkan adanya tindak 

kecurangan. 
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Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan  tindakan 

kecurangan (fraud)  ke dalam bentuk fraud tree. Fraud merupakan gambaran sistematis 

yang menunjukkan bagian-bagian dari  fraud. Fraud tree membagi fraud menjadi tiga 

macam, yaitu corruption (korupsi), aset misappropriation (penyalahgunaan aset), dan 

fraudulent financial reporting (kecurangan laporan kecurangan). 

Laporan keuangan merupakan output dalam proses akuntansi yang sangat 

penting, hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan oleh stakeholder atau 

pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan, kondisi suatu perusahaan dapat 

direfleksikan. Menurut PSAK No. 1 tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan akan menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Kerangka Dasar 

Penyusunan Laporan Keuangan menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif primer dan sekunder yaitu 

dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan. Laporan keuangan menyajikan 

pengungkapan-pengungkapan yang memiliki arti penting mengenai bagaimana 

perusahaan sebelumnya, bagaimana perusahaan saat ini, dan bagaimana arah 

perusahaan selanjutnya (Zimbelman, 2017).  

Sayangnya, laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dan 

kinerja suatu organisasi terkadang dengan sengaja disalahsajikan (Perdana, 2019). 

Laporan keuangan yang salah saji dapat menjadi permasalahan yang serius dalam pasar 
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dan situasi perekonomian. Selalu terdapat celah dalam laporan keuangan yang dapat 

menjadi peluang bagi pihak manajemen dan pihak-pihak tertentu untuk melakukan 

fraud atau kecurangan.  

Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau 

pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan 

(Arens, Elder, & Beasley, 2008). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai “the deliberate 

misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the 

intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the financial 

statements in order to devceive financial statement users”.  

 Fraudulent financial reporting atau kecurangan pelaporan keuangan telah 

menjadi suatu bahaya laten yang dapat mengancam kinerja atau bahkan 

keberlangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang diharapkan dapat berfungsi 

secara maksimal dalam memberikan informasi akurat yang dibutuhkan oleh pihak yang 

berkepentingan justru dapat menjerumuskan ke dalam pengambilan keputusan yang 

tidak tepat.  

Di Indonesia, kasus kecurangan laporan keuangan memang tidak sebanyak 

kasus kecurangan jenis lainnya seperti korupsi dan penyalahgunaan aset. Namun 

menurut survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 

pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan 

bentuk kecurangan yang mengakibatkan kerugian terbesar dibanding dengan fraud jenis 

lainnya. Berikut adalah hasil survei mengenai kerugian akibat fraud berdasarkan jenis 

fraud yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2016: 
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Gambar 1.1. Kerugian Akibat Fraud Berdasarkan Jenis Fraud 

Sumber: ACFE, 2019. 

Kasus fraudulent financial reporting telah menjadi momok yang melanda 

berbagai macam entitas di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Termasuk yang terjadi 

pada perusahaan-perusahaan milik negara. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.  Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud 

Examiner (ACFE) pada tahun 2016 menunjukkan fakta bahwa perusahaan milik negara 

merupakan organisasi yang paling dirugikan kedua akibat fraud dibanding organisasi 

lainnya. Prosentase perbandingan dengan organisasi lain yang dirugikan akibat fraud 

dapat secara lebih lanjut dilihat dari Gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.2. Organisasi/Lembaga yang Dirugikan Akibat Fraud 

Sumber: ACFE, 2019. 

Mengutip pada artikel yang diterbitkan CNBC Indonesia pada tanggal 5 Juli 

2019 yang berjudul “Rapor Menteri Rini: Laba BUMN Gemuk, Utang-Fraud 

Menghantui”, berikut adalah daftar polemik BUMN dalam beberapa tahun terakhir: 

   Tabel 1.1 

   Daftar Polemik BUMN  

Periode Kasus 

April 2019 
Dirut PT PLN menjadi tersangka dugaan suap 

proyek PLTU Riau-1 

April 2019 
Pertamina meraih laba dari piutang subsidi BBM 

oleh pemerintah 

Maret 2019 
Garuda permak kinerja dengan catatan piutang 

yang kurang valid 

Maret 2019 
Direktur PT Krakatau Steel Tbk ditangkap KPK 

ata dugaan suap 

Desember 2018 Proyek fiktif di PT Waskita Karya Tbk 

Juni 2018 
KPK menjerat Dirut PT Jasindo atas dugaan 

merekayasa kegiatan agen 

April 2018 
Korupsi proyek dermaga bongkar di PT Nindya 

Karya 

Juni 2017 
Dirut PT Garam ditangkap polisis atas dugaan 

pemyimpangan importasi 

Januari 2017 
Korupsi mesin Rolls Royce di PT Garuda 

Indonesia Tbk 

September 2016 
Dirut PGN dicekal guna penyidikan dugaan suap 

gas terapung di Lampung 

   Sumber : CNBC, 2019
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Dikutip dari berita yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia pada 15 November 

2019, Kementerian BUMN melaporkan adanya indikasi kecurangan (fraud) PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut dilakukan setelah 

Kementerian BUMN melakukan review terhadap laporan keuangan yang dikelola tidak 

transaparan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan fakta ada sejumlah aset yang 

diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent). Asuransi milik negara ini disinyalir 

memberikan laporan keuangan yang tidak lengkap serta adanya dugaan penggelapan 

dana ke perusahaan tersebut. 

Selain kasus yang menyeret Jiwasraya, kasus lain yang terjadi pada tubuh salah 

satu perusahaan plat merah yang cukup menggegerkan khalayak ramai pada tahun 2019 

adalah polemik yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pada berita yang 

dimuat oleh CNN Indonesia pada tanggal 30 April 2019 menyebutkan bahwa Garuda 

Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar US$809 ribu pada 2018 atau setara 

Rp 11,56 miliar mengacu pada kurs pada saat itu. Kondisi ini berbanding terbalik 

dengan kinerja perusahaan pada tahun 2017 yang merugi sebesar US$ 216,58 juta atau 

setara dengan Rp 3,09 triliun. Padahal pada kuartal III 2018, maskapai penerbangan plat 

merah itu masih merugi sebesar US$114,08 juta atau Rp 1,63 triliun. Selain kasus-kasus 

tersebut , Tuanakotta (2013:303) menyebutkan pernah terjadi kasus manipulasi laporan 

keuangan lainnya seperti kasus yang menyeret PT (Persero) Waskita Karya pada tahun 

2009. 

Kondisi yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia, Malaysia juga mengalami 

skandal kasus kecurangan keuangan pada beberapa tahun terakhir. Kecurangan 

pelaporan keuangan menjadi utama bagi dua regulator utama pasar modal Malaysia - 
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Komisi Sekuritas (SC) dan Bursa Malaysia (Dalnial, Kamaluddin, Sanusi, & 

Khairuddin, 2014). Malaysia merupakan suatu negara dengan skandal kecurangan 

pelaporan keuangan yang tinggi, sebagaimana yang dibuktikan dalam tindakan 

penegakan hukum oleh Malaysian Securities Commission yang kemudian 

dipublikasikan dalam media resminya (Kamal, Salleh, & Ahmad, 2016).  Kasus 

fraudulent financial reporting di Malaysia yang dilaporkan pada situs resmi web 

Malaysian Securities Commission menyeret nama beberapa perusahaan seperti Media 

Holdings Berhad, Mems Technology Berhad, Axis Incorporation Berhad, dan Silver 

Bird Berhad yang dilaporkan telah melakukan salah saji pada penyajian laporan 

keuangan hingga bernilai miliaran ringgit. Fraud menimbulkan hambatan besar bagi 

lingkungan bisnis serta memberikan dampak pada berbagai bidang kinerja keuangan 

(Salwani Mohamed & Abdul Rahman, 2017). 

Kasus kecurangan lainnya yang menghebohkan masyarakat global dan 

memberikan dampak penurunan kepercayaan oleh masyarakat adalah Skandal 

1Malaysia Development Berhad (1MDB). 1Malaysia Development Berhad merupakan 

sebuah perusahaan milik negara yang termasuk dalam industri pembangunan strategis 

dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Malaysia. Dikutip dari berita yang diterbitkan 

oleh katadata.co.id pada 13 Agustus 2019, skandal 1MBD bermulai dari pembentukan 

perusahaan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib pada tahun 2009 dengan 

tujuan untuk mempromosikan pembangunan di Malaysia. Kasus ini kemudian menjadi 

besar karena ditemukan bahwa sebagian besar utang yang diperoleh untuk membiayai 

proyek-proyek perusahaan digunakan untuk kegiatan pencucian uang. Pada 2015, Najib 

didakwa telah menyalurkan dana lebih dari RM 2,67 miliar atau sekitar Rp 9 triliun dari 
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1MBD ke rekening pribadinya. Selain itu, terdapat beberapa kasus FFR lainnya yang 

terjadi pada perusahaan Malaysia seperti kasus Megan Media dan Transmile Bhd 

(Dalnial et al., 2014) 

Perusahaan milik negara senantiasa diharapkan dapat menjadi entitas yang 

mampu memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi 

nasional. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan milik negara memiliki tanggungjawab 

yang besar untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Namun menilik dari beberapa 

contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata perusahaan milik negara juga 

tidak luput dari berbagai polemik mengenai fraudulent financial reporting.   

Banyaknya kasus fraud yang terjadi dalam dunia bisnis mengharuskan auditor 

untuk lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendeteksi terjadinya fraud 

pada perusahaan. Dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan mengenai fraud 

dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan gambaran mengenai 

praktik kecurangan pelaporan keuangan. Fraud pentagon theory yang dicetuskan oleh 

Crowe (2011) merupakan pengembangan dari fraud triangle theory oleh Cressey 

(1953), kemudian fraud diamond theory yang dikembangkan oleh Wolfe dan 

Hermanson (2004). Teori ini terdiri dari 5 elemen fraud risk factors yaitu pressure, 

opportunity, rationalization, capability, dan arrogance. 

Pressure adalah suatu keadaan dimana terdapat intensif atau tekanan bagi 

manajemen atau karyawan lainnya untuk melakukan fraud atau kecurangan. Tekanan 

dapat mencakup hampir semua hal termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut 

SAS No.99 (AU 316), terdapat empat kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang 
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mengakibatkan fraud yaitu: financial stability, external pressure, personal financial 

need, dan financial targets. Opportunity adalah situasi yang memungkinkan suatu 

kecurangan dapat terjadi. Munculnya kesempatan untuk memungkinkan adanya 

kecurangan biasanya disebabkan oleh pengendalian internal entitas yang lemah, 

kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan rationalization 

merupakan sikap, karakter, atau serangkain nilai-nilai etis yang membenarkan bahwa 

terjadinya tindakan kecurangan adalah suatu hal yang tidak salah.  

Fraud tidak akan terjadi apabila seseorang tidak memiliki capability atau 

kemampuan untuk membaca peluang. Selanjutnya capibility mempunyai beberapa 

komponen di dalamnya yang mendukung adanya fraud yaitu position, intelligence, ego, 

coercion, deceit, dan stress. Sedangkan arrogance adalah suatu sikap seseorang yang 

merasa lebih unggul dan serakah sehingga dapat menjadikan orang tersebut 

menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak ada artinya. Menurut 

Crowe (2011), sebuah studi oleh Committe of Sponsoring Organization (COSO) 

menemukan bahwa 70% dari pelaku kecurangan memiliki profil yang menggabungkan 

tekanan dengan arogansi atau keserakahan dan 89% dari kasus kecurangan yang terlibat 

adalah seorang CEO. 

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak manajemen sebagai agen dan 

pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam hubungannya, manajemen dan pemegang 

saham memiliki kepentingan yang berbeda atau conflict of interest. Perbedaan 

kepentingan inilah yang kemudian mendorong adanya probabilitas adanya kecurangan 

yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk menampilkan hasil kinerja yang 

memuaskan bagi pihak pemegang saham atau prinsipal. 
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Riset-riset yang telah dilakukan berhubungan dengan upaya menemukan 

determinan-determinan yang mempengaruhi fraudulent financial reporting. 

Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang fraudulent financial 

reporting, masih ditemukan adanya research gap, yang meliputi perbedaan hasil di 

antara para peneliti. Adapun studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bawekes et 

al, (2018) menemukan bahwa financial stability berpengaruh signifikan terhadap 

fraudulent financial reporting ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,049. 

Selain financial stability, pada penelitian ini variabel frequent number of CEO’s picture 

juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Sedangkan variabel lain seperti 

financial target, external pressure, institutional ownership, ineffective monitoring, 

change in auditor,dan pergantian direksi tidak berpengaruh.  

Penelitian serupa dilakukan oleh Setiawati dan Baningrum (2018). Dalam 

penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yang berpengaruh 

terhadap fraudulent financial reporting yaitu financial target dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,008. Sedangkan variabel lain seperti financial stability, external 

pressure, personal financial needs, nature of industry, ineffective monitoring, quality of 

external auditor, change in auditor, change in director, frequent number of CEO’s 

picture pada penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting. 

Quraini dan Rimawati (2018) juga melakukan penelitian mengenai fraudulent 

financial reporting. Hasil dari peneltian ini menemukan bahwa external pressure 

berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, ditunjukkan dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0,034. Sedangkan variabel lain seperti financial target, financial 

stability, institutional ownership, ineffective monitoring, quality of external auditor, 

change in director, frequent number of CEO’s picture tidak berpengaruh terhadap 

fraudulent financial reporting. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfa 

dan Bagayub (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa external pressure dan 

perubahan direksi berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Sedangkan 

institutional ownership, financial stability, kualitas auditor eksternal, change in auditor, 

dan frequent number of CEO’s picture terbukti tidak berpengaruh terhadap fraudulent 

financial reporting. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnan, et al., (2014) menemukan bahwa 

fraudulent financial reporting di Malaysia dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang 

buruk dan kualitas audit rendah. Sedangkan Dalnial et al (2014) yang melakukan 

penelitian pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia menemukan bahwa 

rasio keuangan seperti leverage dan kompisisi aset berpengaruh terhadap pendeteksian 

fraudulent financial reporting. Sedangan rasio-rasio lain seperti profitabilitas, 

likuiditas,dan capital turnover tidak berpengaruh terhadap FFR. Sementara itu, 

Nugroho et al., (2018) yang melakukan penelitian atas pengaruh rasio keuangan 

terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI menemukan bahwa profitabilitas, leverage, share-holding, number of boards, dan 

financial distress berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

Hasil penelitian tentang fraudulent financial reporting masih menghasilkan 

temuan yang tidak konsisten sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

fraudulent financial reporting dan fraud pentagon theory untuk mengetahui konsistensi 
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temuan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dnan menemukan bukti empiris 

mengenai fraud risk factor menurut fraud pentagon theory terhadap fraudulent financial 

reporting. Paparan mengenai fenomena, research gap, dan dukungan teori di atas 

menjadikan latar belakang pengajuan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, amak 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Fraudulent 

Financial Reporting pada Perusahaan Milik Negara di Indonesia dan Malaysia”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya mendasari 

permasalahan dalam penelitian ini yang diidentifikasikan sebagai permasalahan 

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraudulent financial reporting. 

Dalam penelitian terdahulu terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

fraudulent financial reporting yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya: 

1. Target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan 

2. Tingkat perubahan laba perusahaan 

3. Tingkat perubahan aset perusahaan 

4. Tekanan eksternal yang didapat perusahaan 

5. Tinggi rendahnya likuiditas perusahaan 

6. Kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

7. Kepemilikan keluarga dalam perusahaan 

8. Kepemilikan institusional dalam perusahaan 

9. Proposi dewan komisaris independen dalam perusahaan 

10. Rasio piutang dan penjualan perusahaan 
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11. Tinggi rendahnya total akrual perusahaan 

12. Kualitas audit perusahaan selama periode penelitian 

13. Tingkat pergantian ketua auditor internal perusahaan 

14. Tingkat pergantian kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan 

15. Tinggi rendahnya capital turnover perusahaan 

16. Terbatasnya akses informasi entitas bertujuan khusus 

17. Adanya CEO perusahaan yang juga seorang politisi 

18. Opini audit eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan 

19. Tingkat pergantian auditor eksternal perusahaan 

20. Tingkat pergantian direksi dalam perusahaan 

21. Banyaknya jumlah foto CEO yang ada dalam laporan tahunan perusahaan 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Latar belakang, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian yang 

telah diuraikan sebelumnya mendasari cakupan masalah dalam penelitian ini, maka 

untuk mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak sesuai 

tujuan atas hasil penelitian, penelitian ini dibatasi pada pengaruh lima variabel 

independen yang digunakan. Kelima variabel independen tersebut adalah pressure yang 

diproksikan dengan profitabilitas dan  financial stability; opportunity yang diproksikan 

dengan ineffective monitoring; rationalization yang diukur dengan total akrual; 

capability yang diproksikan dengan pergantian direksi, dan arrogance yang diproksikan 

dengan frequent number of CEO’s picture. Penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana pengaruh variabel independen yang digunakan terhadap fraudulent financial 
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reporting pada perusahaan milik negara di Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia pada tahun 2016-2018. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting? 

2. Apakah financial stability berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting? 

3. Apakah ineffective monitoring berpengaruh positif signifikan terhadap 

fraudulent financial reporting? 

4. Apakah rationalization berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting? 

5. Apakah pergantian direksi berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting? 

6. Apakah frequent number of CEO’s picture berpengaruh positif signifikan 

terhadap fraudulent financial reporting? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap fraudulent financial 

reporting. 

2. Untuk menganalisis pengaruh financial stability terhadap fraudulent financial 

reporting. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ineffective monitoring terhadap fraudulent 

financial reporting. 

4. Untuk menganalisis pengaruh rationalization terhadap fraudulent financial 

reporting. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pergantian direksi terhadap fraudulent financial 

reporting. 

6. Untuk menganalisis pengaruh frequent number of CEO’s picture terhadap 

fraudulent financial reporting. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Memberikan sumbangan konseptual bagi citivas akademika dan dapat 

menjadi referensi mengenai determinan fraudulent financial reporting 

menggunakan pengujian Crowe’s fraud pentagon theory.  
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b. Dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

kajian penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

fraudulent financial reporting. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman agar senantiasa 

perusahaan selalu menjaga kualitas dari pengendalian internal dan tata kelola 

perusahaan dengan baik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

perusahaan dapat memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya 

kecurangan guna mencegah dan meminimalisasi kecurangan pada laporan 

keuangan 

b. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

investor untuk memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya 

kecurangan laporan keuangan sebagai suatu pertimbangan untuk membuat 

keputusan investasi yang tepat. 

c. Bagi Auditor 

Sebagai pertimbangan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mungkin 

menyebabkan suatu perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan. 

 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian ini terletak pada penggabungan beberapa proksi masing-

masing variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu. Belum banyak 
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penelitian mengenai fraudulent financial reporting dengan pengujian fraud pentagon 

theory yang menggunakan rasio perubahan laba sebagai pengukuran dari financial 

stability sebagai proksi dari pressure atau tekanan. Penelitian-penelitian terdahulu 

seperti yang dilakukan oleh Bawekes, et al., 2018; Setiawati dan Baningrum 2018; 

Quraini dan Rimawati, 2018; Zulfa dan Bagayub, 2018 cenderung menggunakan rasio 

perubahan aset sebagai pengukuran financial stability. Penggunaan rasio perubahan 

laba sebagai pengukuran dari proksi financial stability pada penelitian ini merujuk pada 

penelitian yang dilakukan oleh Uciati (2019).  

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam objek penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan milik negara di Indonesia dan Malaysia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia pada tahun 2016-2018. Hal ini 

dikarenakan peneliti mengamati adanya polemik dan skandal  dalam catatan akuntansi 

pada beberapa terakhir yang melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Selain 

itu, alasan peneliti memilih objek penelitian tersebut karena menurut hasil survai fraud 

oleh ACFE menyebutkan bahwa perusahaan negara menjadi lembaga nomor dua yang 

paling dirugikan karena fraud setelah pemerintah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi atau keagenan merupakan teori yang mendasari hubungan pihak 

prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajemen perusahaan. Teori ini pertama 

kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa teori agensi 

merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang dalam hal ini prinsipal 

yang memberikan intruksi kepada orang lain yaitu agen untuk melakukan jasa atas nama 

prinsipal dan kemudian prinsipal memberikan kepada agen suatu wewenang dalam 

pengambilan keputusan (Siddiq, Achyani, & Zulfikar, 2017). Masing-masing pihak baik 

prinsipal maupun agen memiliki hubungan karena suatu keterikatan kepentingan satu 

sama lain. Sebagai agen, pihak manajemen bertanggungjawab atas modal yang telah 

diberikan prinsipal untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Sebaliknya, pihak 

prinsipal mengharapkan suatu hasil sebagai timbal balik atas kontribusi yang telah 

diberikan kepada perusahaan. 

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara prinsipal dan agen akan 

menghasilkan kesepakatan dimana pihak agen akan melaksanakan kewajibannya 

kepada prinsipal, dan pihak prinsipal akan memberikan reward kepada agen. Dalam 

teori agensi, hakekatnya hubungan baik antara pihak agen dan prinsipal sulit tercipta 

karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Bentuk tolak ukur atas 
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tercapainya kepentingan kedua pihak adalah laba. Hal tersebutlah yang menjadi 

permasalahan dalam teori ini. Besarnya laba yang mampu dihasilkan oleh manajemen 

perusahaan berkaitan dengan besarnya deviden yang akan dibagikan kepada investor 

atau pemegang saham. Semakin besar laba atau deviden yang dihasilkan maka harga 

saham akan semakin tinggi dan semakin besar pula deviden yang diterima oleh para 

prinsipal (Rahmanti, 2013 dalam Yusroniyah, 2017).  

Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan di mana pihak manajemen 

sebagai agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan reward lebih atas hasil kerjanya 

sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal memiliki keinginan untuk mendapatkan 

return yang tinggi atas hasil investasinya. Adanya perbedaan kepentingan antar kedua 

pihak inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya conflict of interest atau konflik 

kepentingan. Pada kondisi ini, pihak agen memiliki lebih banyak informasi 

dibandingkan prinsipal. Hubungan antara kedua pihak tersebut dapat mengarah pada 

kondisi ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi. Dengan terjadinya 

asimetri informasi di antara kedua belah pihak, secara tidak langung memberikan 

kesempatan kepada agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui oleh prinsipal (Yusroniyah, 2017). Hal tersebut tidak terlepas dari 

kemungkinan manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan dan merubah informasi 

yang dapat menyesatkan pemangku kepentingan. 

2.1.2 Fraud Pentagon Theory 

Teori kecurangan atau fraud selalu mengalami perkembangan. Teori mengenai 

fraud yang pertama kali muncul adalah teori fraud triangle. Teori fraud triangle 

merupakan suatu pernyataan umum yang membahas mengenai terjadinya fraud atau 
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kecurangan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) yang 

kemudian diperkenalkan dalam literature professional pada SAS No. 99 (AU 316) yang 

dinamakan fraud triangle atau segitiga kecurangan. Fraud Triangle menjelaskan tiga 

kondisi yang menyertai kecurangan yaitu: 

1. Pressure (Tekanan), yaitu adanya insentif atau tekanan bagi manajemen atau 

karyawan lainnya untuk melakukan fraud atau kecurangan. Tekanan dapat 

mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain 

termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS No. 99 (AU 316), terdapat 

empat kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang mengakibatkan fraud yaitu: 

financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets.  

2. Opportunity (Kesempatan), yaitu adanya situasi yang membuka kesempatan 

untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Munculnya kesempatan untuk 

memungkinkan adanya kecurangan  biasanya disebabkan oleh pengendalian internal 

entitas yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.  

3. Rationalization (Rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian 

nilai-nilai etis yang membenarkan tindakan kecurangan. 

 Pressure (Tekanan) 

 

 

 

Opportunity (Kesempatan) Rationalization (Rasionalisasi) 

Gambar 2.1. Fraud Triangle Theory  
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Teori akan terus berkembang, begitu pula dengan teori kecurangan. Teori 

kecurangan yang muncul setelah fraud triangle theory yaitu fraud diamond theory. 

Fraud diamond merupakan penyempurnaan fraud triangle yang dicetuskan oleh 

Cressey (1953). Teori ini dikemukakan oleh Worfe dan Hermanson pada tahun 2004. 

Worfe dan Hermanson kemudian mengembangkan tiga elemen penyebab kecurangan 

pada fraud triangle dengan menambahkan satu baru elemen yaitu capability 

(kemampuan). Fraud tidak akan terjadi apabila seseorang tidak memiliki kemampuan 

untuk membaca peluang. Menurut Worfe dan Hermanson (2004) dalam Badrus (2017), 

konsep dalam fraud diamond mempertimbangkan kemampuan individu untuk menjadi 

orang yang tepat dalam melakukan fraud. Selanjutnya capibibility mempunyai beberapa 

komponen di dalamnya yang mendukung adanya fraud yaitu position, intelligence, ego, 

coercion, deceit, dan stress. Adapun masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Position 

Posisi yang dimiliki seseorang dalam suatu perusahaan dapat membuatnya lebih 

mudah untuk melakukan fraud. ACFE (2016:31-32) mengemukakan bahwa 40,3% 

pelaku fraud di Indonesia menempati jabatan manajer, kemudian 30,7% oleh direksi 

atau pemilik, 22,9% oleh karyawan, dan 6,1% adalah jabatan lainnya. 

2. Intelligence 

Orang yang tepat dalam melakukan  fraud ialah mereka yang cukup pintar untuk 

memahami dan memanfaatkan kelemahan pengendalian internal dan menggunakan 

akses posisi, fungsi, dan otorisasi untuk keuntungan besar bagi dirinya. 
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3. Ego 

Orang yang mempunyai ego yang kuat dan kepercayaan diri yang besar bahwa dia 

tidak akan dapat dideteksi apabila melakukan fraud, atau orang yang percaya bahwa 

dirinya akan dengan mudah keluar dari permasalahan yang terjadi kepadanya, bisa 

memotivasi dirinya dalam melakukan fraud bagi keuntungan pribadinya.  

4. Coercion 

Seorang fraudster yang sukses adalah yang mampu memaksa lainnya untuk 

melakukan fraud.  

5. Deceit 

Untuk menghindari deteksi fraud, seorang fraudster harus terlihat meyakinkan di 

mata auditor, investor, dan lainnya. Kemudian, fraudster juga harus memiliki 

kemampuan untuk berbohong dan konsisten. 

6.  Stress 

Stres akan pekerjaan dapat meningkatkan tindakan-tindakan negatif seperti fraud. 

Untuk itu setiap pegawai harus bisa bisa mengendalikan stres agar terhindar dari 

tindakan fraud. Berikut adalah gambar konsep dari fraud diamond theory: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Fraud Diamond Theory 

Opportunity Pressure 

Rationalization Capability  
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Teori terbaru mengenai kecurangan yaitu fraud pentagon theory dikemukakan 

oleh Jonathan Marks yang merupakan mitra yang bertanggungjawab atas praktik 

kecurangan dan etika di Crowe Horwarth LLP pada tahun 2011. Kemudian teori ini 

dikenal sebagai Crowe’s Fraud Pentahon Theory. 

Teori ini  merupakan pengembangan dari teori fraud triangle yang dicetuskan 

oleh Cressey (1953) dan teori fraud diamond yang dicetuskan oleh Wolfe dan 

Harmanson (2004). Fraud pentagon theory menyatakan bahwa teori fraud triangle yang 

dikemukaan oleh Cressey (1953) telah membantu banyak menjelaskan kondisi 

terjadinya fraud. Namun belum semua kondisi dapat digambarkan. Perbedaan ini 

mendukung kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan teori-teori fraud sebelumnya 

dengan melakukan penyempurnaan menjadi lima elemen penyebab terjadinya 

kecurangan yang dikenal dengan fraud pentagon theory. Berikut adalah konsep skema 

fraud pentagon ke dalam bentuk visualisasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Fraud Pentagon Theory  

Dalam teori ini, Crowe menambahkan satu elemen penyebab terjadinya 

kecurangan yaitu arrogance (kesombongan). Kesombongan atau kurangnya hati nurani, 

sikap merasa lebih unggul dan serakah dari seseorang dapat menjadikan orang tersebut 

Opportunity Pressure 

Rationalization Capability 

Arrogance 
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menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak ada artinya. Sikap arogan 

biasanya menyerang posisi puncak, karirnya menanjak atau bisnisnya sedang 

berkembang pesat (Sarwono, 2009:60 dalam Yusroniyah, 2017). Sejalan dengan hasil 

survei yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2016, dimana manajer merupakan jabatan 

yang paling banyak melakukan fraud yaitu sebanyak 40,3% dari total seluruh 

responden. 

 

 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan adalah fraudulent financial 

reporting. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini meliputi 

profitability, financial stability, ineffective monitoring, rationalization, pergantian 

direksi, dan frequent number of CEO’s picture. Penjelasan terkait masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Fraudulent Financial Reporting 

Fraud adalah yang salah atau penyembunyian fakta-fakta yang material untuk 

mempengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga 

(Sawyer, et al., 2006). Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Sawyer (2006) 

menyebutkan bahwa fraud meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan 

ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu dimana tindakan tersebut dapat dilakukan 

untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di 

dalam organisasi. Zimbelman (2017:12-13) menyebutkan bahwa kecurangan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni kecurangan yang dilakukan terhadap 
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organisasi dan kecurangan yang dilakukan atas nama organisasi. Sedangkan ACFE 

mengklasifikasikan kecurangan atau fraud dalam tiga kategori utama, yakni: 

1. Kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi; 

2. Korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah 

dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau 

orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap pekerja lain; 

3. Laporan yang berisi kecurangan, yang biasanya berupa pemalsuan laporan 

keuangan atau financial reporting suatu organisasi. 

Fraudulent financial reporting atau kecurangan laporan keuangan adalah 

kecurangan dalam bentuk kesalahan pelaporan keuangan yang sengaja dilakukan 

dengan cara menipu pengguna laporan keuangan untuk tujuan tertentu (Quraini & 

Rimawati, 2018). Sementara Sihombing dan Rahardjo (2014) menyebutkan bahwa 

kecurangan laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalam 

penyajian laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum (PABU). 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan 

laporan keuangan sebagai “the deliberate misrepresentation of the financial condition 

of an enterprise accomplished through the intentional misstatement or omission of 

amounts or disclosures in the financial statements in order to devceive financial 

statement users”. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa kecurangan laporan 

keuangan merupakan suatu kesalahan penyajian yang disengaja atas kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dilakukan melalui salah saji yang disengaja atau penghilangan 
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jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menipu pengguna 

laporan keuangan. 

SAS No. 99 (2002:1722) dalam Badrus (2017) menyebutkan bahwa fraudulent 

financial reporting dapat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:  

1. Manipulasi, pemalsuan, dan pengubahan data akuntansi atau dokumen-dokumen 

pendukung dari penyediaan laporan keuangan.  

2. Kesalahan pencatatan yang disengaja dari kejadian, transaksi, atau informasi 

signifikan lainnya atas laporan keuangan.  

3. Kesalahan yang disengaja atas penggunaan prinsip akuntansi atas jumlah, 

klasifikasi, cara penyampaian, atau pengungkapan.  

Rezaee (2005) dalam Yusroniyah (2018) mengungkapkan beberapa skema yang 

berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan, di antaranya yaitu:  

1. Falsifikasi, pengubahan, atau manipulasi dari dari catatan keuangan, dokumen 

pendukung atau transaksi bisnis  

2. Kesalahan pencatatan material yang disengaja (material intentional misstatements), 

penghapusan, atau kesalahan presentasi dari kejadian, transaksi, akun atau informasi 

signifikan lainnya yang merupakan sumber informasi pembuatan laporan keuangan  

3. Kesalahan aplikasi dan kesalahan interpretasi yang disengaja dan eksekusi standar 

akuntansi yang salah dalam hal penerapan prinsip, kebijakan, dan metode yang 

digunakan untuk mengukur, mengakui, dan melaporkan kejadian ekonomis dan 

transaksi bisnis  
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4. Penghilangan secara sengaja dari pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang 

tidak memadai berkaitan dengan standar, prinsip, praktik akuntansi dan informasi 

keuangan yang berhubungan 

5. Penggunaan teknik akuntansi yang agresif melalui pengelolaan laba yang tidak 

diperbolehkan 

6. Manipulasi dari praktik akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi yang 

tersedia yang memiliki kelemahan atau celah yang dapat digunakan perusahaan 

untuk menutupi substansi ekonomi dari kinerjanya.  

Zimbelman (2017) menyebutkan motivasi yang melatarbelakangi kecurangan 

laporan keuangan adalah mendukung dalam mempertahankan harga saham agar tetap 

tinggi sehingga para investor merasa bahwa investasi yang ditanamkan dalam posisi 

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

keuangan adalah untuk mendukung penawaran obligasi dan saham di pasar modal. Dua 

penjelasan yang telah disebutkan sangat rasional ketika kecurangan laporan keuangan 

terjadi dengan motivasi demikian, karena semua bisnis ingin berjalan dengan lancar dan 

dapat berkesinambungan serta dapat melebarkan pasarnya ke berbagai bidang dan 

berbagai pangsa pasar. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan tingkat atas yang kemudian melibatkan manajemen tingkat bawah, namun 

didalam melakukan kecurangan tersebut tidak semua orang yang tergabung dalam 

manajemen perusahaan terlibat dalam tindak kecurangan.  

Beberapa pihak dalam perusahaan yang memiliki independensi terkadang lalai 

dalam mendeteksi adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh manajemen. 

Identifikasi kecurangan dapat dibilang sangat sulit untuk diungkap karena harus 
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memahami keseluruhan kondisi perusahaan baik yang terjadi di internal maupun 

eksternal perusahaan. Beberapa proksi telah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk 

mengukur kecurangan laporan keuangan, diantaranya: 

1. Discretionary Accrual menggunakan model Jones (1991) 

Untuk mengukur discretionary accrual, terlebih dahulu perlu menghitung total 

accrual, yaitu: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝑖𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 

Keterangan:  

TAit  = Total accrual perusahan i pada periode t  

Niit  = Laba bersih perusahaan i pada periode t  

CFOit  = Arus Kas Operasi perusahaan i pada periode t  

Kemudian menghitung nilai non-discretionary (NDA) dapat dihitung dengan 

rumus : 

NDAit = β1 (1/Ait-1 ) + β2 (ΔRevt/Ait-1 - ΔRect/Ait-1) + β3(PPEt/Ait-1) 

Keterangan : 

ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada 

ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DAit = TACit/Ait-1 - NDAit 

Keterangan: 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 
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2. Fraud Score Model (F-Score), Skousen et al., (2009) 

F-Score adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

dalam laporan keuangan. F-Score merupakan penjumlahan dari dua variabel yaitu 

kualitas akrual dan kinerja keuangan. Perusahaan bisa diprediksi melakukan tindakan 

fraud terhadap pelaporan keuangan apabila fraud score model bernilai lebih dari 1. 

3. Model Beneish (1999) 

Rumus yang digunakan adalah: 

M-Score = -4.84 + 0.920DSRI + 0.528GMI + 0.404 AQI + 0.892 SGI + 

0.11DEPI -0.172SGAI + 4.679TATA - 0.327LEVI 

Keterangan: 

DSRI = Days Sales in Receivable Index 

GMI = Gross Margin Index 

AQI  = Asset Quality Index 

SGI = Sales Growth Index 

DEPI = Depreciation Index 

SGAI = Sales, General and Administrative Expenses Index 

TATA = Total Accruals to Total Assets Index 

LEVI = Leverage Index 

4. Restatement  (Saputra & Kusumaningrum, 2017) 

Restatement merupakan penyajian kembali laporan keuangan yang dapat 

memberikan sinyal atau tanda terhadap adanya kecurangan laporan keuangan. Saputra 

dan Kusumaningrum (2017) menganggap bahwa penyajian kembali laporan keuangan 

atau financial statement restatement dapat memberikan sinyal atau tanda terhadap 
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adanya kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan. Tuanakotta (2013:177-178) 

menyatakan bahwa jika restatement terjadi, banyak hal lain yang terjadi, salah satunya 

adalah indikasi adanya manipulasi laporan keuangan di masa lalu. 

Sejalan dengan penelitian terdahulu, restatement dipilih sebagai proksi indikasi 

melakukan fraud karena susah untuk mendapatkan data riil perusahaan yang melakukan 

fraud. Perusahaan yang dikategorikan melakukan penyajian kembali laporan keuangan 

(restatement) adalah perusahaan yang melakukan restatement yang diakibatkan karena 

kesalahan mendasar, reklasifikasi, adanya transaksi dengan pihak-pihak istimewa, dan 

penyajian kembali yang bukan disebabkan karena perubahan kebijakan dan estimasi 

akuntansi akibat konvergensi/penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK)-International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Penyajian kembali laporan keuangan diukur dengan menggunakan variabel 

dummy, dimana kode satu (1) untuk menunjukan perusahaan yang melakukan penyajian 

kembali laporan keuangan, dan nol (0) jika sebaliknya. 

2.2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji berbagai 

faktor yang mempengaruhi fraudulent financial reporting, penulis merangkumnya 

sebagai berikut.  

Sihombing dan Rahardjo (2014) menyebutkan bahwa kecurangan laporan 

keuangan dipengaruhi oleh financial stability yang diproksikan dengan rasio perubahan 

total aset selama tiga tahun, external pressure yang diproksikan dengan leverage ratio, 

nature of industry yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang, dan 

razionalitation yang diproksikan dengan rasio perubahan total akrual. Financial 
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stability merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kondisi stabilitas keuangan 

perusahaan. Menurut SAS No. 99, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan 

kecurangan laporan keuangan ketika stabilitas keuangan dan/atau profitabilitas yang 

terancam oleh keadaan ekonomi, industri, atau situasi entitas yang beroperasi (Skousen 

et al., 2009). Selanjutnya, apabila perusahaan mengalami pertumbuhan yang berada di 

bawah rata-rata industri, manajemen akan memanipulasi laporan keuangan untuk 

meningkatkan prospek perusahaan. External pressure merupakan tekanan berlebihan 

yang diterima pihak manajemen untuk memenuhi harapan dari pihak ketiga. Nature of 

industry diproksikan dengan rasio perubahan piutang dengan alasan bahwa pencatatan 

akun piutang memerlukan penilaian subjektif dalam memperkirakan tidak tertagihnya 

piutang. Karena adanya penilaian subjektif dalam menentukan nilai dari akun tersebut, 

manajemen dapat menggunakan akun piutang sebagai alat untuk memanipulasi laporan 

keuangan. Change in auditor dalam tiga periode dapat menjadi indikasi terjadinya 

fraud. Razionalization yang diproksikan dengan variabel total akrual dapat digunakan 

untuk menggambarkan rasionalisasi terkait dengan penggunaan prinsip akrual oleh 

manajemen.  

Arifin, dkk., (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh rasio-rasio keuangan berupa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta nilai 

pasar dan pemanfaatan aset terhadap financial statement fraud. Perusahaan milik negara 

menjadi objek dari penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa solvabilitas, 

profitabilitas, nilai pasar, dan pemanfaatan aset terhadap financial statement fraud 

berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Penelitian ini 

merekomendasikan bahwa investor maupun kreditor harus jeli dalam melakukan 
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analisis pada rasio-rasio akuntansi untuk mengetahui bagaimana probabilitas 

kecurangan laporan keuangan dalam suatu perusahaan, 

Siddiq, dkk., (2017) melakukan penelitian mengenai fraud pentagon dalam 

mendeteksi financial statement fraud. Dalam penelitiannya variabel financial stability 

diproksikan dengan rasio perubahan total aset, quality of external audit ditentukan pada 

pemilihan jasa audit pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh perusahaan, yaitu 

KAP yang tergabung dalam BIG4 dan Non BIG4. Kemudian variabel rasionalisasi 

diproksikan dengan perubahan auditor karena adanya upaya penghapusan jejak audit 

terhadap fraud yang ditemukan pada audit sebelumnya. Variabel capability diproksikan 

dengan perubahan direksi sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya kecurangan 

laporan keuangan karena dampak dari perubahan tersebut adalah adanya upaya 

manajemen dalam memperbaiki hasil dari kinerja direksi sebelumnya dengan merubah 

struktur organisasi perusahaan atau perekrutan direksi baru yang dianggap memiliki 

kemampuan yang lebih baik dari direksi sebelumnya. Selanjutnya variabel arrogance 

diproksikan dengan frequent number of CEO’s picture yaitu jumlah penggambaran 

seorang CEO dalam suatu perusahaan yang menampilkan profil, prestasi, foto, ataupun 

informasi lainnya secara berulang-ulang dalam laporan tahunan perusahaan. Sikap 

arogan dapat memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan dengan cara 

menggunakan dan menafaatkan wewenang yang dimiliki.  

Aprilia (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa politisi CEO dan 

frekuensi kemunculan gambar CEO menjadi contoh faktor yang mempengaruhi 

fraudulent financial reporting yang memproksikan arogansi. Seorang CEO yang juga 

merupakan seorang politisi akan memiliki banyak koneksi untuk kelancaran bisnis 
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perusahaan. Dengan koneksi tersebut, akan menumbuhkan sifat angkuh dalam diri 

CEO.  Sifat angkuh tersebut akan membuat CEO membenarkan segala cara untuk 

menutupi kecurangan yang dilakukannya. Menurut Aprilia (2017), banyaknya foto CEO 

yang terpampang dalam laporan tahunan perusahaan juga menggambarkan 

kesombongan dari CEO tersebut. Kebijakan hutang-piutang meragukan yang tidak 

diumumkan dan terbatasnya akses informasi entitas bertujuan khusus memproksikan 

kapabilitas atau kompetensi. Efektivitas pengawasan dan pergantian ketua audit internal 

yang memproksikan kesempatan. Stabilitas keuangan, tekanan pihak eksternal, dan 

kepemilikan manajerial menjadi variabel yang memproksikan tekanan. Pergantian 

kebijakan akuntansi perusahaan dan opini auditor memproksikan rasionalisasi yang 

menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Adanya 

pergantian kebijakan akuntansi di dalam suatu perusahaan akan memunculkan 

pembenaran bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. 

Tindakan yang mungkin sebenarnya ilegal akan sengaja dilegalkan oleh pihak 

manajemen dengan alasan adanya pergantian kebijakan perusahaan untuk menampilkan 

laporan keuangan yang lebih baik.  

Nakashima (2017) melakukan penelitian mengenai fraudulent financial 

reporting. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa fraudulent financial reporting 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pressure yang diproksikan dengan 

operating condition, growth, external leverage, financial targets. Opportunity yang 

diproksikan dengan nature of industry, ineffective governance, organizational structure. 

Dan rationalization diproksikan dengan audit opinion dan audit quality.  
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Nugraheni dan Triatmoko (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

fraudulent statement fraud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya financial 

target, financial stability, external pressure, financial personal need, inefeective 

monitoring, nature of industry, perubahan direksi, dan opini audit dengan bahasa 

penjelas mampu mempengaruhi fraudulent financial reporting. 

Nugroho, dkk., (2018) dalam penelitiannya menemukan menemukan bahwa 

profitabilitas, leverage, share-holdimg, number of boards ,sebagai variabel independen, 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress, dimana financial 

distress digunakan sebagai variabel yang memediasi pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

financial distress memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fraudulent financial 

statement. 

Setiawati dan Baningrum (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

fraudulent financial reporting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti financial 

targets, financial stability, external pressure, personal financial needs, nature of 

industry, ineffective monitoring, quality of external auditor, change in auditor, change 

of directors, dan frequent number of CEO’s pictures. 

Quraini dan Rimawati (2018) juga melakukan penelitian mengenai fraudulent 

financial reporting. Dalam peneltian ini, faktor-faktor yang diduga dapat menyebabkan 

terjadinya fraudulent financial reporting antara lain: external pressure, financial target, 

financial stability, institutional ownership, ineffective monitoring, quality of external 

auditor, change in auditor, change in director, dan frequent number of CEO’s picture.  
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Zulfa dan Bagayub (2018) menyebutkan dalam penelitannya bahwa faktor-faktor 

seperti external pressure, perubahan direksi, institutional ownership, financial stability, 

kualitas auditor eksternal, change in auditor, dan frequent number of CEO’s picture 

diduga dapat menyebabkan terjadinya fraudulent financial reporting.  

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan dalam 

mendeteksi terjadinya fraudulent financial reporting antara lain adalah rasio-rasio 

keuangan misalnya profitabilitas dan solvabilitas, financial target, financial stability, 

external pressure, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, nature of 

industry, personal financial need, ineffevtive monitoring, likuiditas, rationalization, 

pergantian ketua auditor internal, pergantian kebijakan akuntansi perusahaan, opini 

auditor, frequent number of CEO’s picture, politisi CEO, kebijakan hutang piutang 

meragukan yang tidak diumumkan, terbatasnya akses informasi entitas bertujuan 

khusus. 

Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas dan financial stability sebagai 

proksi dari pressure; ineffective monitoring sebagai proksi dari opportunity; 

rationalization yang diukur dengan total akrual; pergantian direksi sebagai proksi dari 

capability dan frequent number of CEO’s picture sebagai proksi dari arrogance. 

2.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuangan dari usahanya (penjualannya) 

(Nugroho, Baridwan, & Mardiati, 2018). Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak 

ukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan yang ditunjukan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. Rasio profitabilitas diantaranya dapat ditunjukkan dengan 
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net profit margin, , return on equity, return on total assets dan lain sebagainya (Setiawan 

& Widarjo, 2009).   

Net profit margin merupakan bagian dari salah satu rasio profitabilitas dalam 

penilaian financial untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan dari profit yang 

dihasilkan oleh sebuah badan usaha (Maryoni & Djuari, 2016). Net profit margin diukur 

oleh perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan, dimana besarnya 

perhitungan margin laba bersih menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang 

diperoleh perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu (Pontoh, Pelleng, & Mukuan, 

2016). 

Return on Equity (ROE) merupakan perbandingan antar laba bersih sesudah 

pajak dengan total ekuitas. Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari 

pengahsilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang 

saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan 

di dalam perusahaan (Syafri, 2008 dalam Pontoh et al., 2016).  

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan. Semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba maka akan semakin besar minat investor untuk menanamkan 

dananya. Tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor berhenti 

atau menarik kembali dana yang diinvestasikannya. Bagi perusahaan, profitabilitas juga 

dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan usaha. Person (1995) 

dalam Arifin, dkk., (2016) menyatakan bahwa laba yang lebih rendah dapat memberikan 

motivasi manajemen untuk melebih-lebihkan pendapatan atau mengecilkan biaya. 
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Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh 

Arifin, dkk., (2016) dan Nugroho, dkk., (2018), penelitian ini menggunakan Return On 

Asset (ROA) sebagai alat ukur dari profitabilitas. ROA merupakan rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah 

pajak (laba bersih) dan menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian asset yang 

dimiliki perusahaan. ROA yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas 

manajemen aset yang berarti perusahaan mampu menggunakan aset yang dimilikinya 

untuk menghasilkan laba dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut (Setiawan & Widarjo, 2009). 

2.2.3 Financial Stability 

Financial stability merupakan sebuah kondisi yang mendeskripsikan keadaan 

keuangan perusahaan dalam kondisi yang stabil (Quraini & Rimawati, 2018). 

Selanjutnya, SAS No. 99 dalam Quraini dan Rimawati, 2018 menjelaskan bahwa 

stabilitas keuangan dipengaruhi dengan adanya ancaman ekonomi, industri, dan kondisi 

operasional entitas. Kondisi tersebut akan berdampak kepada bisnis dan stabilitas 

keuangan perusahaan sehingga dapat menjadi tekanan bagi pihak manajemen. Indikasi 

lain mengenai adanya tekanan stabilitas keuangan menurut SAS No. 99 dalam Badrus 

2017 dapat dilihat dalam kondisi sebagai berikut: 

a. Ketatnya kompetisi atau kejenuhan pasar, yang disertai dengan penurunan 

margin.  

b. Tingginya kerentanan terhadap perubahan yang pesat, seperti perubahan dalam 

teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.  



38 
 

 
 

c. Penurunan signifikan dalam permintaan pelanggan dan peningkatan kegagalan 

bisnis, baik dalam industri maupun ekonomi secara keseluruhan.  

d. Kerugian operasi menjadi ancaman terjadinya kebangkrutan, penyitaan, atau 

pengambilalihan dengan menggunakan tekanan dalam waktu dekat.  

e. Arus kas negatif operasi yang berulang atau ketidakmampuan untuk 

menghasilkan arus kas dari operasi sementara entitas masih melaporkan laba dan 

pertumbuhan laba.  

f. Pertumbuhan profitabilitas yang pesat atau tidak biasa, terutama ketika 

dibandingkan dengan entitas lain dalam industri yang sama.  

g. Kebijakan akuntansi atau peraturan perundang-undangan yang baru.  

Pada penelitian ini financial stability diproksikan dengan stabilitas laba yang 

diukur dengan rasio perubahan laba selama masa penelitian yaitu dua tahun. 

Pengukuran menggunakan rasio perubahan laba mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Uciati (2019). Penelitian terdahulu seperti Saputra dan Kusumaningrum, 

2017; Siddiq, et al., 2017; Aprilia, 2017; Nugraheni dan Triatmoko, 2017;  Setiawati 

dan Baningrum, 2018;  Quraini dan Rimawati 2018; serta Zulfa dan Bagayub, 2018 

menggunakan rasio perubahan aset untuk mengukur financial stability. 

2.2.4 Ineffective Monitoring 

Seseorang yang melakukan kecurangan senantiasa didorong oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah adanya kesempatan. Terciptanya kesempatan untuk 

melakukan kecurangan dapat disebabkan oleh beberapa hal, utamanya yang berkaitan 

dengan pihak internal perusahaan. Ineffective monitoring merupakan salah satu faktor 
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yang dapat mendorong terciptanya kesempatan dalam melakukan kecurangan yang 

berasal dari keadaan internal perusahaan. 

Ineffective monitoring adalah keadaan yang menggambarkan lemah atau tidak 

efektifnya pengawasan untuk memantau kinerja perusahaan (Nugraheni & Triatmoko, 

2017). Ineffective monitoring dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh 

satu orang atau sekelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya 

pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan 

pengendalian internal ataupun sejenisnya. Apabila pengawasan atau monitoring 

perusahaan lemah, hal ini akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk 

melakukan tindakan yang menyimpang sehingga dapat terjadi praktik fraud (Setiawati 

& Baningrum, 2018).  

Ineffective monitoring dapat diukur dengan berbagai cara diantaranya dengan 

menggunakan variabel dummy untuk kategori apakah perusahaan menggunakan auditor 

eksternal yang termasuk dalam Big 4 atau tidak, jumlah dari anggota direksi yang 

menjadi komite audit perusahan,dan rasio perbandingan jumlah dewan komisaris 

independen terhadap jumlah dewan komisaris, Dalam penelitian ini ineffective 

monitoring diukur dengan menggunakan rasio perbandingan jumlah dewan komisaris 

independen terhadap total dewan komisaris.  

2.2.5 Rationalization 

Rasionalisasi adalah sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku tindak 

kecurangan terhadap kecurangan yang diperbuat. Pelaku kecurangan akan berupaya 

melakukan berbagai cara agar tindakan kecurangan yang dilakukannya tidak terdeteksi.  
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Rasionalisasi merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk diukur. Aprilia (2017) 

menyatakan bahwa salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur 

rasionalisasi dalam elemen fraud pentagon adalah opini audit. Opini audit menjadi tolak 

ukur atas adanya indikasi kecurangan yang mungkin terjadi. Selain opini audit, Salsabila 

(2019) menyatakan bahwa rasionalisasi dapat diukur dengan menggunakan variabel 

dummy atas perubahan auditor eksternal perusahaan. Adanya perusahaan auditor 

eksternal dapat menjadi red flag bahwa terdapat suatu hal yang dihindari ataupun 

ditutupi termasuk kemungkinan adanya kecurangan laporan keuangan dalam perusahan 

tersebut. 

Bentuk lain rasionalisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kecurangan adalah 

rasionalisasi terhadap penilaian yang bersifat subjektif (Skousen, et al., 2009). Penilaian 

dan pengambilan keputusan yang subjektif akan terlihat pada nilai akrual perusahaan. 

Secara umum, akrual merupakan produk akuntansi yang dapat dianggap memiliki 

jumlah yang “relatif tetap” dari tahun ke tahun (Aprillia, Cicilia, & Sergius, 2015). Hal 

ini dikarenakan aturan akuntansi terkait juga tidak mengalami perubahan (Ardiyani & 

Utaminingsih, 2015). Selanjutnya, Ardiyani dan Utaminingsih (2015) mengatakan 

bahwa perubahan akrual yang terjadi merupakan hasil penggunaan kebijakan 

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

intensif atau motif untuk memanipulasi laba maka perubahan yang terjadi dianggap 

sebagai bentuk manipulasi laba yang dilakukan manajemen.  

Pengukuran rationalization pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Aprillia, Cicilia, dan Sergius, (2015) dan Ardiyani dan Utaminingsih, 

(2015). Rationalization diproksikan dengan menggunakan total akrual (TACC). Total 
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akrual diperoleh dari selisih net income dengan cash flow from operating activities pada 

perusahaan. 

2.2.6 Pergantian Direksi 

Dalam konsep fraud pentagon, kemampuan atau capability individu untuk 

menjadi orang yang tepat dalam melakukan fraud juga dipertimbangkan. Hal tersebut 

berarti bahwa sifat dan keterampilan seseorang memainkan peran penting dalam 

mencapai keterjadian dari suatu tindakan. Individu harus memiliki kemampuan untuk 

mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan dan mampu untuk mengambil 

keuntungan dari peluang tersebut. Aprilia (2018) menyatakan bahwa capability 

(kemampuan) dapat diukur dengan tingkat pergantian ketua auditor internal perusahaan. 

Pergantian ketua autior internal seharusnya mengikuti peraturan yang berlaku di 

perusahaan. Pergantian auditor internal yang tidak sesuai aturan akan mengakibatkan 

ketidakefektifan pengawasan manajemen yang akan memicu terjadinya kecurangan. 

Dalam penelitiannya, Sihombing dan Rahardjo (2014) mengungkapkan bahwa 

capability (kemampuan) dapat diukur dengan ada tidaknya perubahan direksi pada 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan alasan bahwa pada umunya perubahan direksi 

syarat akan muatan politis dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat memicu 

munculnya conflict of interest. Penyerahan wewenang dari direksi lama kepada  direksi 

baru dapat bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya. Namun, 

perubahan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakmaksimalan kinerja dalam suatu 

perusahaan karena perubahan direksi membutuhkan waktu untuk adaptasi. Kondisi 

tersebut dapat memberikan peluang kepada individu untuk memperoleh keuanga dari 

situasi tersebut.  
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Penelitian ini menggunakan pergantian direksi sebagai pengukuran dari variabel 

capability sebagai bagain dari fraud pentagon. Perusahaan yang melakukan pergantian 

direksi pada tahun penelitian diberi kode satu (1), sedangkan perusahaan yang tidak 

melakukan pergantian direksi diberi kode nol (0). 

2.2.7 Frequent Number of CEO’s Picture 

Arogansi merupakan suatu sikap kesombongan terhadap sesuatu yang 

dimilikinya seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan, dan jabatan. Suatu perusahaan 

dipimpin oleh seorang CEO yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan 

memiliki wewenang terhadap pengaturan kebijakan perusahaan. Dengan demikian 

seorang CEO bisa saja bersikap arogan atas kehendaknya sendiri karena merasa 

berkuasa atas apa yang menjadi tujuan perusahaan. Memenuhi kepentingan atas dirinya 

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

dicontohkan seperti mempertahankan posisi atau mengejar target agar mendapat 

promosi jabatan yang lebih tinggi.  

Aprilia (2017) menyatakan bahwa arogansi dapat diukur dengan menilai ada 

tidaknya CEO di suatu perusahaan yang juga merupakan seorang politisi. Penelitian 

tersebut didasari dari hasil penemuan yang dilakukan oleh Simon et al (2015) yang 

menemukan bahwa adanya CEO yang juga seorang politisi menjadi indikasi tingginya 

arogansi yang dapat mendorong terjadinya kecurangan. Hal tersebut dikarenakan 

seorang CEO yang juga merupakan politisi akan memiliki banyak koneksi dan hal ini 

dapat membantu kelancaran bisnis perusahaan. Dengan adanya koneksi tersebut, tidak 

memungkiri akan tumbuhnya sifat angkuh dan sombong dalam diri CEO tersebut. 
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Menurut (Crowe, 2011), sebuah studi oleh Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) telah menemukan bahwa 70% dari penipu memiliki profil yang 

menggabungkan tekanan dengan arogansi atau keserakahan dan 89% dari kasus 

penipuan yang terlibat adalah seorang CEO. Unsur arogansi ini dapat berkembang 

menjadi arogansi ekstrim yang merupakan faktor keangkuhan yang menyembunyikan 

dampak negatif bawahnya yang dapat menghancurkan sebuah reputasi perusahaan. 

Fenomena ini diilustrasikan sebagai iceberg, yang terlihat kecil dan tidak menakutkan 

dari jauh, namun dapat menyebabkan kerusakan besar ketika bertabrakan dengan 

sesuatu hal. Dalam penelitian ini, arogansi yang merupakan salah satu faktor pendorong 

fraud dalam fraud pentagon diukur menggunakan frekuensi atau jumlah foto CEO yang 

terpampang di laporan tahunan perusahaan. 
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2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Berikut ini disajikan tabel atas beberapa contoh penelitian terdahulu mengenai 

fraudulent financial reporting:  

   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

1. Hawariah 

Dalnial, 

Amrizah 

Kamaluddin, 

Zuraidah Mohd 

Sanusi, and 

Khairun Syafiza 

Khairuddin 

(2014) 

Detecting 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

through 

Financial 

Statement 

Analysis 

Independen: 

Financial 

Leverage,  

Profitability,  

Asset Composition  

Liquidity  

Capital Turnover  

 

Kontrol: 

Size  

 

Dependen: 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

leverage yang 

diproksikan dengan 

total debt to total 

equity dan asset 

composition yang 

diproksikan dengan 

receivables to revenue, 

dan capital turnover 

yang diproksikan 

dengan revenue to total 

assets memiliki 

pengaruh yang 

signifikan dalam 

mendeteksi fraudulent 

financial reporting. 

2. Kennedy 

Samuel 

Sihombing dan  

Shiddiq Nur 

Rahardjo 

(2014) 

Analisis Fraud 

Diamond 

Dalam 

Mendeteksi 

Financial 

Statement 

Fraud: Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Tahun 2010 -

2012 

Independen: 

Financial Target, 

Financial Stability 

,External 

Pressure, Nature 

of Industry, 

Ineffective 

Monitoring, 

Change in 

Auditor, 

Razionalitation, 

Capability  

 

Dependen: 

Financial 

Statement Fraud  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel financial 

stability, external  

variabel nature of 

industry dan  

rationalization terbukti 

berpengaruh terhadap 

financial statement 

fraud. Variabel selain 

itu menunjukkan hasil 

tidak berpengaruh 

pengaruh terhadap 

financial statement 

fraud. 
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   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

3. Aprillia, Orlin 

Cicilia, dan 

Rafaela Pertiwi 

Sergius (2015) 

TheEffectiveness 

Of Fraud 

Triangle On 

Detecting 

Fraudulent 

Financial 

Statement: 

Using Beneish 

Model And The 

Case Of Special 

Companies 

Independen: 

Stabilitas 

keuangan 

(AGROW), Target 

Keuangan (ROA), 

Efektivitas 

Pengawasan, dan 

Total Akrual 

 

Kontrol: 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Dependen: 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa efektivitas 

pengawasan yang 

diproksikan dengan 

independent 

commissioner 

ownership 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

Sedangkan tekanan 

(AGROW), target 

keuangan (ROA), dan 

rasionalisasi (total 

Akrual) tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

4. M. Aditya Rizki 

Saputra dan 

Ninuk Dewi 

Kesumaningrum 

Analisis Faktor 

– Faktor yang 

Mempengaruhi 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

dengan 

Perspektif 

Fraud Pentagon 

pada Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2011-2015 

Independen: 

Target keuangan, 

stabilitas 

keuangan, 

external pressure, 

institutional 

ownership, 

ineffective 

monitoring, 

kualitas auditor 

eksternal, 

pergantian KAP, 

pergantian direksi, 

banking anti- 

fraud strategy. 

 

Dependen: 

Fraudulent 

financial reporting  

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

institutional 

ownership, pergantian 

auditor eksternal, dan 

banking anti-fraud 

strategy berpengaruh 

signifikan dalam 

mendeteksi FFR 
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   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

5. Aprilia (2017) Analisis 

Pengaruh Fraud 

Pentagon 

Terhadap 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Menggunakan 

Beneish Model 

pada 

Perusahaan 

yang 

Menerapkan 

Asean 

Corporate 

Governance 

Scorecard 

Independen: 

Politisi CEO, 

Frekuensi 

Kemunculan 

Gambar CEO, 

Kebijakan Hutang-

piutang, Stabilitas 

Keuangan, 

Tekanan 

Eksternal, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Pergantian 

Kebijakan 

Akuntansi  

 

Dependen: 

Kecurangan 

Laporan Keuangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hanya stabilitas 

keuangan yang 

diproksikan dengan 

rasio perubahan total 

aset saja yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan.  

 

6. Faiz Rahman 

Siddiq, Fatchan 

Achyani, dan 

Zulfikar (2017) 

Fraud Pentagon 

dalam 

Mendeteksi 

Financial 

Statement 

Fraud 

Independen: 

Financial 

Stability, Quality 

of External Audit, 

Change in 

Auditor, Change 

of Directors, 

Frequent Number 

of CEO’s Picture 

 

 

 

Dependen: 

Financial 

Statement Fraud 

Financial stability, 

change in auditor, 

change of directors, 

frequent number of 

CEO’s picture 

berpengaruh terhadap 

financial statement 

fraud. Sedangkan  

quality of external 

audit tidak 

berpengaruh terhadap 

financial statement 

fraud.  
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   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

7. Masumi 

Nakashima 

(2017) 

Can the Fraud 

Triangle 

Predict 

Accounting 

Fraud? 

: Evidence from 

Japan 

Independen: 

Pressure yang 

diproksikan 

dengan financial 

targets. 

Opportunity yang 

diproksikan 

dengan ineffective 

governance. 

Razionalitation 

diproksikan 

dengan audit 

opinion dan audit 

quality  

Dependen: 

Fraudulent 

financial 

statements 

Financial target dan 

profitabilitas sebagai 

proksi dari pressure, 

ineffective governance 

sebagi proksi dari 

opportunity dan 

managers discretions 

sebagai proksi dari 

razionalitation secara 

signifikan berpengaruh 

terhadap fraudulent 

financial fraud. 

8. Nella Kartika 

Nugraheni dan  

Hanung 

Triatmoko 

(2017) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi  

Terjadinya 

Financial 

Statement 

Fraud:  

Perspektif 

Diamond Fraud 

Theory  

(Studi Pada 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2014-

2016) 

Independen: 

Financial Targets, 

Financial Stability 

Pressure, External 

Pressure, Personal 

Financial Need,  

Ineffective 

Monitoring, 

Nature of Industry, 

Opini Audit 

(Wajar Tanpa 

Pengecualian 

dengan Bahasa 

Penjelas), dan 

Perubahan Direksi 

 

Dependen: 

Financial 

Statement Fraud 

Variabel financial 

targets, external 

pressure dan financial 

personal need 

berpengaruh terhadap 

financial statement 

fraud. Variabel 

financial stability 

pressure, ineffective 

monitoring, nature of 

industry, opini audit 

dengan bahasa 

penjelas, dan 

perubahan direksi tidak 

berpengaruh terhadap 

financial statement 

fraud. 
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   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

9. Siska Apriliana 

dan Linda 

Agustina 

(2017) 

The Analysis of 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

Determinant 

through Fraud 

Pentagon 

Approach 

Independen: 

Financial targets,  

Financial stability 

Liquidity), 

Institutional 

Ownership, Effective 

Monitoring, External 

Auditor Quality, 

Changes in Auditor, 

Director Change, 

Frequent Number of 

CEO’s Pictures  

 

 

Dependen: 

Fraudulent Financial 

Reporting 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

financial stability, 

external auditor 

quality dan frequent 

number of CEOs 

pictures berpengaruh 

signifikan terhadap 

fraudulent financial 

reporting. 

Sedangkan  financial 

targets, liquidity, 

institutional 

ownership, effective 

monitoring, changes 

in auditors, changes 

of corporate 

directors tidak 

memiliki pengaruh. 

10. Erma Setiawati 

dan Ratih Mar 

Baningrum 

(2018) 

Deteksi 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

Menggunakan 

Analisis Fraud 

Pentagon: Studi 

Kasus pada 

Perusahaan 

Manufaktur  

yang Listed di 

BEI Tahun 

2014-2016 

Independen: 

Financial stability, 

financial target, 

external pressure, 

personal financial 

needs, nature of 

industry, ineffective 

monitoring, quality of 

external auditor, 

change in auditor, 

change of directors, 

frequent number of 

CEO’s picture 

 

Dependen: 

Fraudulent Financial 

Reporting 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

terdapat satu 

variabel yang 

berpengaruh 

terhadap fraudulent 

financial reporting 

yaitu Financial 

targets. Variabel 

independen selain itu 

tidak berpengaruh 

terhadap fraudulent 

financial reporting. 
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   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

11. Fidyah Quraini 

dan Yuni 

Rimawati 

(2018) 

Determinan 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

Using Fraud 

Pentagon 

Analysis 

Independen: 

Financial Target, 

Financial Stability, 

External Pressure, 

Institutional 

Ownership, 

Ineffective 

Monitoring, Quality 

of External Auditor, 

Change in Auditor, 

Change in Director, 

Frequent Number of 

CEO’s Picture 

 

Dependen: 

Fraudulent Financial 

Reporting 

External Pressure 

berpengaruh terhadap 

Fraudulent Financial 

Reporting. 

Sedangkan  

Financial Target, 

Financial Stability, 

Institutional 

Ownership, 

Ineffective 

Monitoring, Quality 

of External Auditor, 

Change in Auditor, 

Change in Director, 

Frequent Number of 

CEO’s Picture 

tidak berpengaruh 

terhadap Fraudulent 

Financial Reporting 

 

12. Helda F. 

Bawekes, 

Aaron M.A. 

Simanjuntak, 

dan Sylvia 

Christina Daat 

(2018) 

Pengujian 

Teori Fraud 

Pentagon  

Terhadap 

Fraudulent 

Financial 

Reporting  

(Studi Empiris 

pada 

Perusahaan 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2011-

2015) 

Independen: 

Financial Target, 

Financial Stability, 

External Pressure, 

Institutional 

Ownership, 

Ineffective 

Monitoring, Kualitas 

Audit 

Eksternal,Change in 

Auditor, Pergantian 

Direksi, Frequent 

Number of CEO’s 

Picture 

  

Dependen: 

Fraudulent Financial 

Reporting 

Financial Stability 

dan Frequent 

Number of CEO’s 

Picture berpengaruh 

signifikan terhadap 

Fraudulent Financial 

Reporting.  
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   Tabel 2.1.  

   Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

13. Khusnatul 

Zulfa dan 

Amira 

Bayagub 

(2018) 

Analisis 

Elemen-

Elemen Fraud 

Pentagon 

Sebagai 

Determinan 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

Independen: 

External Pressure, 

Institutional 

Ownership, Financial 

Stability, Kualitas 

Auditor Eksternal, 

Change in Auditor, 

Perubahan Direksi, 

Frequent Number of 

CEO’s Picture 

 

Dependen: 

Fraudulent Financial 

Reporting 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

external pressure dan 

perubahan direksi 

berpengaruh terhadap 

fraudulent financial 

reporting. Sedangkan  

variabel selain itu 

tidak berpengaruh 

terhadap fraudulent 

financial reporting.  

14. Albert Adi 

Nugroho, Zaki 

Baridwan, dan 

Endang 

Mardiati 

(2018) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Leverage, dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan, 

Serta Financial 

Distress 

sebagai 

Variabel 

Intervening 

Independen: 

Profitabilitas, 

likuiditas, leverage, 

dan corporate 

governance 

 

Dependen: 

Kecurangan laporan 

keuangan 

 

Intervening: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa profitabiltas 

terbukti berpengaruh 

negatif terhadap 

financial distress, 

leverage berpengaruh 

positif, dan financial 

distres berpengaruh 

positif terhadap FFR. 

Sedangkan likuiditas 

dan corporate 

governance tidak 

berpengaruh terhadap 

FFR. 

Sumber: Ringkasan Penulis, 2019. 
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2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Profitabilitas didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari usahanya (penjualannya) 

(Nugroho et al., 2018). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba 

menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi seberapa baik kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang baik sebagaimana halnya perusahaan pada umumnya adalah 

harapan dari semua pihak (Karina & Khafid, 2015). Tinggi rendahnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan profit sebagai refleksi dari kinerja perusahaan dapat 

tercermin dari rasio profitabilitas.  

Profitabilitas diharapkan mampu menunjukkan seberapa baik bisnis berjalan. 

Namun keadaan akan menjadi berbeda apabila variabel yang digunakan untuk 

menentukan laba dimanipulasi dimana hal tersebut akan berdampak besar pada 

keandalan laba sebagai ukuran kinerja (Agbaje & Dare, 2018). 

Sejalan dengan teori agensi, profitabilitas memiliki hubungan bagi agen maupun 

prinsipal. Pihak manajemen sebagai agen akan melaksanakan kewajiban dan berusaha 

untuk mencapai hasil semaksimal mungkin agar nilai dan performa perusahaan terjaga. 

Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka prinsipal akan memberikan reward atas 

prestasi hasil kerja keras agen. Apabila di suatu keadaan, profitabilitas yang dicapai 

perusahaan tidak sesuai dengan target maka keadaan seperti ini dapat menimbulkan 

kemungkinan terjadinya kecurangan. Pihak manajemen perusahaan bisa saja dengan 

sengaja melakukan upaya agar kinerja keuangan menjadi terlihat baik termasuk dengan 

upaya memanipulasi laporan keuangan. Namun apabila profitabilitas yang dicapai 
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sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka perusahaan akan semakin terhindar 

dari kondisi kemungkinan adanya kecurangan laporan keuangan. 

Fraud pentagon theory menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong 

terjadinya kecurangan adalah adanya tekanan. Fraud dapat terjadi ketika seseorang atau 

suatu organisasi mendapatkan tekanan, salah satu contoh tekanan yang mungkin 

didapatkan adalah rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. 

Semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, maka tingkat 

hutang perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi 

akan cenderung mengalami kondisi financial distress (Carolina, Marpaung, & Pratama, 

2017). Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress akan merasakan tekanan 

yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan dengan jumlah utang yang tinggi, 

perusahaan akan dibebankan juga dengan biaya bunga yang tinggi, sementara total aset 

yang dimilikinya tidak mampu menjamin hutang perusahaan. Semakin besar tekanan 

yang diterima perusahaan khususnya bagi pihak manajemen, maka akan semakin besar 

pula probabilitas terjadinya fraudulent financial reporting. 

Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat laba yang 

diperoleh perusahaan atas usaha yang dikeluarkan adalah dengan rasio ROA (Return 

On Assets). ROA merupakan perbandingan laba terhadap jumlah aktiva, sebuah rasio 

keuangan yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa efisien aktiva telah bekerja. 

Skousen et al., (2009) mengatakan bahwa perbandingan laba terhadap jumlah aktiva 

atau Return On Assets (ROA) merupakan ukuran kinerja operasional yang banyak 

digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aktiva telah bekerja. Selanjutnya 
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Summers dan Sweeney (2013) menemukan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan 

pada ROA antara fraud firm dan non-fraud firm. 

Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik akan 

cenderung mengurangi penggunaan hutang (Nugroho et al., 2018). Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik akan mengurangi 

ketergantungannya terhadap pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal. 

Wardianto (2013) dalam penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan yang negatif 

antara profitabilitas dengan tingkat hutang. Hal tersebut berarti semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit maka tingkat hutang perusahaan 

akan semakin rendah. Perusahaan yang memiliki jumlah hutang tinggi akan cenderung 

mengalami kondisi financial distress dan perusahaan yang mengalami kondisi financial 

distress pada umunya memiliki jumlah hutang yang hampir sama dengan total aset dan 

memiliki ekuitas negatif (Marfungatun, 2017). Kondisi tersebut dapat diakibatkan 

karena dengan jumlah utang yang tinggi, perusahaan akan dibebankan juga dengan 

biaya bunga yang tinggi, sementara total aset yang dimilikinya tidak mampu menjamin 

hutang perusahaan. Dalam penelitiannya, Noviandiharini (2016) menemukan bahwa 

financial distress memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin, et al., (2016) membuktikan 

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agbaje dan Dare (2018) dan Nugroho, et al., 

(2018) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 
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terhadap fraudulent financial reporitng. Dengan demikian profitabilitas diduga 

memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting.  

2.4.2 Pengaruh Financial Stability Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Financial stability merupakan sebuah kondisi yang mendeskripsikan keadaan 

keuangan perusahaan dalam kondisi yang stabil (Quraini & Rimawati, 2018). 

Selanjutnya, SAS No. 99 menjelaskan bahwa stabilitas keuangan dipengaruhi dengan 

adanya ancaman ekonomi, industri, dan kondisi operasional entitas. Bank Indonesia 

(2013) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai suatu kondisi dimana mekanisme 

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

baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Aprilia (2017) menyatakan bahwa kondisi 

keuangan suatu negara yang cenderung tidak stabil berakibat pada kondisi bisnis entitas 

yang diindikasikan mengalami persaingan bisnis yang bertambah sengit, kerawanan 

yang tinggi terhadap perubahan yang sangat cepat seperti teknologi, suku bunga, dan 

kurs valuta asing.  

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen 

dan prinsipal prinsipal, dimana manajemen sebagai agen akan selalu berusaha untuk 

memenuhi harapan prinsipal dengan harapan untuk mendapatkan reward atas 

kinerjanya. Stabilitas keuangan menjadi salah satu harapan pemegang saham atau 

investor ketika berinvestasi dalam sebuah perusahaan. Apabila perusahaan berada 

dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, investor akan berpikir ulang untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, pihak manajemen akan 

selalu mengusahakan agar kinerjanya terlihat baik di mata investor, termasuk salah 

satunya dengan melakukan kecurangan laporan keuangan.  
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Kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil mengakibatkan manajemen 

mendapatkan tekanan yang lebih tinggi. Fraud pentagon theory  menjelaskan bahwa 

semakin tinggi tekanan yang dirasakan maka hasrat untuk melakukan kecurangan akan 

semakin besar. Ketakutan pihak manajemen akan ketidakmampuannya dalam 

memenuhi harapan pemegang saham akan mendorongnya untuk mengusahakan 

berbagai cara agar kondisi keuangan perusahaan dinilai stabil termasuk dengan 

memanipulasi laporan keuangan perusahaan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan prospek perusahaan yang baik adalah 

dengan merekayasa informasi keuangan. Pihak manajemen seringkali mendapatkan 

tekanan untuk menyajikan suatu kondisi bahwa perusahaan telah mampu memperoleh 

laba sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, tingkat kestabilan keuangan dalam 

suatu perusahaan dapat diukur dengan jumlah pertambahan laba dari tahun ke tahun. 

Apabila selama periode berjalan mengalami posisi yang fluktuatif, maka perusahaan 

dikatakan dalam kondisi yang stabil.  

Menurut Uciati (2019), penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan dapat 

dilihat dari bagaimana keadaan laba.  Tingginya laba yang dimiliki perusahaan menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para investor, kreditor, dan pemangku kepentingnan lainnya. 

Investor pada dasarnya dalam mengukur keberhasilan perusahaan akan melihat pada 

kinerja manajemen dan parameter kinerja tersebut adalah laba yang dihasilkan 

perusahaan. Laba merefleksikan terjadinya peningkatan atau penurunan modal dari 

berbagai sumber transaksi. Laba dapat pula memberikan sinyal positif terhadap prospek 

perusahaan di masa yang akan mendatang. Kepercayaan investor akan meningkat 

apabila laba yang dihasilkan perusahaan besar. Apabila laba yang dihasilkan tinggi 
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maka investor akan meyakini bahwa return yang dihasilkan akan tinggi pula. Begitu 

pula apabila perusahaan gagal menghasilkan laba, maka investor akan tidak tertarik 

untuk melakukan investasi karena menilai bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak 

stabil dan perusahaan dianggap tidak mampu beroperasi dengan baik. Karena alasan 

tersebut, pihak manajemen berupaya agar stabilitas keuangan perusahaan selalu terlihat 

baik. Hal ini menimbulkan risiko bahwa manajemen mungkin akan melakukan 

manipulasi pada laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas 

perusahaan yang kurang baik.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihombing dan Rahardjo (2014) 

menemukan hasil bahwa financial stability berpengaruh signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Aprilia (2017), Apriliana dan Agustina (2017), Siddiq, dkk., (2017), Bawekes, 

dkk., (2018) yang menemukan hasil bahwa financial stability berpengaruh signifikan 

terhadap fraudulent financial reporitng.  Uciati (2019) dalam penelitiannya mengenai 

determinan fraudulent financial reporting menemukan bahwa financial stability 

berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa financial stability  

diduga memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial 

reporting. Dengan arti lain, semakin stabil keadaan atau kondisi keuangan dalam suatu 

perusahaan maka akan semakin kecil probabilitas adanya fraudulent financial 

reporting. 
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2.4.3 Pengaruh Ineffective Monitoring Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Variabel opportunity dalam penelitian ini diproksikan dengan ineffective 

monitoring. Ineffective monitoring adalah keadaan yang menggambarkan lemah atau 

tidak efektifnya pengawasan untuk memantau kinerja (Nugraheni & Triatmoko, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2010) mengungkapkan bahwa terjadinya 

praktik kecurangan atau fraud merupakan salah satu dampak dari pengawasan atau 

monitoring yang lemah sehingga memberikan kesempatan kepada agen atau manajer 

untuk berperilaku menyimpang dengan melakukan manajemen laba. 

Hubungan agensi terjadi ketika pemegang saham selaku prinsipal 

mempekerjakan orang lain, dalam hal ini manajemen sebagai agen. Hubungan agensi 

ini dapat menimbulkan permasalahan utamanya yang berkaitan dengan asimetri 

informasi antara pihak agen dan prinsipal. Dalam posisi ini, manajemen selaku agen 

memiliki akses yang lebih leluasa terhadap informasi mengenai perusahaan. Adanya 

asimetri informasi inilah yang kemudian menjadi pembuka kesempatan adanya 

kecurangan, sesuai dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

(1976). Untuk mencegah dan menghindari adanya praktik kecurangan, dibutuhkan unit 

pengawasan yang mampu memonitoring jalannya perusahaan dengan baik. 

Fraud pentagon theory menjelaskan bahwa kecurangan dapat lebih mudah 

terjadi apabila didukung dengan adanya kesempatan untuk melakukannya. Kesempatan 

untuk melakukan kecurangan pada perusahaan dapat tercipta atas hal-hal yang berasal 

dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Pengawasan internal menjadi hal 

yang krusial untuk diperhatikan karena menyangkut penilaian atas kinerja perusahaan.  
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Banyaknya skandal dan praktik kecurangan yang terjadi merupakan salah satu 

dampak dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak efektifnya 

suatu pengawasan internal pada perusahaan akan membuka lebar peluang dan 

kesempatan terjadinya fraudulent financial reporting. Semakin tidak efektif 

pengawasan internal yang dilakukan akan membuat manajemen tidak diawasi sehingga 

merasa leluasa untuk melakukan upaya agar kinerjanya dapat selalu terlihat baik 

walaupun kondisi sesungguhnya tidak menggambarkan hal demikian. 

Ineffective monitoring dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh 

satu orang atau sekelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya 

pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan 

pengendalian internal dan sejenisnya fraud (Setiawati & Baningrum, 2018). Sehingga, 

apabila pengawasan atau monitoring perusahaan lemah, hal ini akan memberikan 

kesempatan kepada manajemen untuk melakukan tindakan yang menyimpang sehingga 

dapat terjadi praktik  

Nakashima (2017) menyatakan bahwa dewan dan komite audit harus yang 

bersifat independen dari pihak manajemen adalah pilihan terbaik untuk menjalankan 

fungsi mereka dalam mengawasi manajemen perusahaan. Ketika tata kelola perusahaan 

lemah, hal tersebut memungkinkan adanya sistem pengendalian internal yang tidak 

berhasil dalam mencegah atau mendeteksi kecurangan termasuk kecurangan pada 

laporan keuangan. Dalam penelitannya, Nakashima (2017) membuktikan bahwa 

ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting.  

Agusputri dan Sofie pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting dengan pengujian 
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fraud pentagon. Dalam penelitiannya, Agusputri dan Sofie (2019) menemukan bahwa 

ineffective monitoring terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting. Aguputri dan Sofie (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan 

pengawasan internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang membuka peluang 

bagi manahemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ineffective monitoring 

diduga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap fraudulent financial reporting. 

Dengan arti lain, semakin tidak efektif pengawasan internal dalam suatu perusahaan 

maka akan semakin besar probabilitas adanya fraudulent financial reporting. 

2.4.4 Pengaruh Rationalization Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Rationalization merupakan suatu pembenaran terhadap sikap dan perilaku yang 

sebenarnya tidak etis seperti melakukan kecurangan untuk untuk hal kebaikan ataupun 

karena alasan di lingkungan organisasi juga terdapat kecurangan maka pelaku juga tidak 

masalah apabila ikut serta melakukan kecurangan (Istikhanah, 2018). Rasionalisasi 

merupakan hal yang tidak terpisah dari terjadinya kecurangan.  

Fraud pentagon theory menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan adanya 

sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan tindakan 

kecurangan. Seorang pelaku kecurangan tentu akan berpikir bahwa tindakan yang 

dilakukannya bukan merupakan sesuatu yang salah karena bertujuan untuk hal-hal 

tertentu misalnya untuk menampilkan kinerja yang baik agar pemangku kepentingan 

puas ataupun motivasi lainnya. Dengan motivasi tersebut, rasionalisasi merupakan suatu 

hal yang bersifat subjektif karena berkaitan dengan pandangan masing-masing individu. 
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Skousen (2009) menyebutkan bahwa rasionalisasi merupakan elemen yang 

paling sulit diukur. Kemudian Nakashima (2017) mendefinisikan rasionalisasi sebagai 

alasan bahwa manajer mengalihkan keputusannya yang bersifat subjektif ke signifikansi 

sosial dan universal untuk membenarkan penyalahgunaan atau kesalahannya.  

Pada penelitian ini, rasionalisasi diproksikan dengan menggunakan total akrual. 

Menurut Beneish, dkk., (2005) dalam Adiyani dan Utaminingsih (2005), model untuk 

menilai probabilitas manipulasi bergantung pada informasi publik yang tersedia 

termasuk akrual sebagai variabel. Beneish (1999) menjelaskan apabila total akrual lebih 

tinggi daripada kas maka mengindikasikan adanya kemungkinan manipulasi 

pendapatan yang tinggi. Francis dan Krishnan (1999) dan Vermeer (2003) dalam 

Sihombing dan Kenedy (2014) berpendapat bahwa prinsip akrual berhubungan dengan 

pengambilan keputusan manajemen dan memberikan wawasan terhadap rasionalisasi 

dalam pelaporan keuangan.  

Penggunaan total akrual sebagai proksi dari rasionalisasi mengacu pada 

penelitian yang dilakukan  oleh Sihombing dan Rahardjo (2014); Aprillia, Cicilia, dan 

Sergius, (2015); dan Ardiyani dan Utaminingsih, (2015). Total akrual dikalkulasikan 

sebagai selisih dari net income dengan cash flow from operating activities pada 

perusahaan. Aprillia, Cicilia, dan Sergius (2015) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa total akrual dapat dijadikan tolak ukur sebagai adanya indikasi kecurangan yang 

mungkin terjadi.  

Secara umum, akrual merupakan produk akuntansi yang dapat dianggap 

memiliki jumlah yang “relatif tetap” dari tahun ke tahun (Aprillia, Cicilia, & Sergius, 

2015). Hal ini dikarenakan aturan akuntansi terkait juga tidak mengalami perubahan 
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(Ardiyani & Utaminingsih, 2015). Selanjutnya, Ardiyani dan Utaminingsih (2015) 

mengatakan bahwa perubahan akrual yang terjadi merupakan hasil penggunaan 

kebijakan manajemen yang berlebihan dan bila pada saat yang sama manjemen juga 

memiliki intensif atau motif untuk memanipulasi laba maka perubahan yang terjadi 

dianggap sebagai bentuk manipulasi laba yang dilakukan manajemen.  

Sihombing dan Rahardjo pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Dalam 

penelitiannya, Sihombing dan Rahardjo (2014) menemukan bahwa rationalization 

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Aprilia, 

Cicilia, dan Sergius (2015) serta Ardiyani dan Utaminingsih (2015) dalam penelitiannya 

juga berhasil membuktikan bahwa total akrual sebagai pengukuran dari rasionalisasi 

terbukti berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi yang diukur 

dengan total akrual diduga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap 

probabilitas terjadinya  fraudulent financial reporting.  

2.4.5 Pengaruh Pergantian Direksi Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Prianka (2013) dalam Istikhanah (2018) menyatakan bahwa capability 

memberikan kontribusi utama sebagai penyebab terjadinya kecurangan. Capability 

adalah suatu faktor kualitatif yang menurut Wolfe dan Hermanson merupakan salah satu 

pelengkap dari fraud triangle theory dari Cressey. Capability memiliki arti seberapa 

besar daya dan kapasitas dari seseorang itu melakukan fraud di lingkungan perusahaan.  

Teori fraud kemudian diperlengkap dalam fraud pentagon theory yang 

dikemukakan oleh Crowe pada tahun 2011. Dalam teori fraud, capability memiliki 
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beberapa komponen di dalamnya yang mendukung terjadinya fraud yaitu position, 

intelligence, ego, coercion, deceit, dan stress.Wolfe dan Hermanson (2004) dalam 

Badrus (2017) menyatakan bahwa kemampuan individu untuk menjadi orang yang tepat 

dalam melakukan fraud merupakan suatu hal yang sangat dipertimbangkan. 

Variabel capability pada penelitian ini diprosikan dengan pergantian direksi. 

Pemilihan pergantian direksi sebagai proksi dari elemen capability dalam fraud 

pentagon theory disesuaikan dengan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. 

Pergantian direksi diindikasikan mampu menggambarkan kemampuan dalam 

melakukan manajemen stress. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Yusroniyah (2017) 

mengemukakan bahwa perubahan direksi mampu memicu terjadinya fraud karena 

pelaku memiliki kemampuan dalam diri untuk memahami dan memanfaatkan 

kelemahan pengendalian internal untuk melakukan tindakan kecurangan, pelaku tindak 

kecurangan memiliki ego dan kepercayaan diri yang tinggi bahwa perbuatannya tidak 

akan terdeteksi, pelaku kecurangan juga dapat mempengaruhi orang lain untuk turut 

serta dalam tindakan kecurangan, dan pelaku kecurangan dapat mengontrol stres dengan 

baik. 

Sihombing dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa pergantian direksi dapat 

menjadi upaya perusahaan dalam memperbaiki kinerja direksi sebelumnya yaitu dengan 

melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi baru yang lebih 

berkompeten dari direksi sebelumnya. Namun di lain sisi adanya pergantian direksi juga 

dapat mengindikasikan suatu kepentingan politik. Selain itu, pergantian direksi dapat 

memicu adanya stress period yang akan berdampak pada semakin besarnya peluang 

untuk melakukan kecurangan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Siddiq, dkk., (2017) menemukan bahwa 

pergantian direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fraudulent financial 

reporting. Penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zulfa dan Bayagub (2018) yang membuktikan bahwa pergantian direksi berpengaruh 

positif signifikan terhadap fraudulent financial reporting. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pergantian direksi diduga 

memberikan pengaruh positif signifikan terhadap probabilitas terjadinya  fraudulent 

financial reporting.  

2.4.6 Pengaruh Frequent Number of CEO’s Picture Terhadap Fraudulent 

Financial Reporting 

Arogansi merupakan suatu sikap kesombongan terhadap sesuatu yang 

dimilikinya, seperti kepandaian, kekuasaan, kekayaan, dan jabatan. Istikharah (2018) 

mendefinisikan arogansi sebagai sikap superioritas dan hak atau keserakahan pada 

pelaku kejahatan yang percaya bahwa kebijakan dan kontrol internal tidak akan berlaku 

bagi dirinya. Arogansi merupakan suatu karakter dalam diri manusia yang muncul 

karena manusia tersebut merasa lebih daripada manusia lainnya. 

Crowe (2011) dalam fraud pentagon theory mengemukakan bahwa arogansi 

menjadi salah satu faktor pendorong tindakan kecurangan. Kesombongan atau 

kurangnya hati nurani adalah sikap keunggulan dan hak keserakahan yang dipercaya 

seseorang bahwa pengendalian internal tidak berlaku hanya pada dirinya (Crowe, 2011). 

Dalam penelitian ini, variabel arrogance diproksikan dengan frequent number of CEO’s 

picture. Frequent number of CEO’s picture merupakan jumlah foto CEO yang ada pada 

laporan tahunan perusahaan. Seorang CEO dapat bersikap arogan atas kehendaknya 
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sendiri karena merasa berkuasa atas apa yang menjadi tujuan perusahaan. Sikap arogan 

dapat ditunjukkan dengan merasa dirinya paling hebat, berkuasa, dan berperan 

dibandingkan dengan orang lain. Ciri sikap arogan yang lain adalah keinginan untuk 

memenuhi kepentingan atas dirinya sendiri misalnya mempertahankan posisi atau 

mengejar tagert unutk mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Banyaknya foto 

CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan merepresentasikan tingkat 

arogansi dan superioritas yang dimiliki oleh CEO tersebut. CEO yang memiliki gambar 

yang banyak dalam laporan tahunan perusahaan memiliki keinginan untuk dikenal oleh 

masyarakat luas bahwa mereka adalah orang penting dalam perusahaan tersebut. 

Menurut Crowe (2011), sebuah studi oleh Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) telah menemukan bahwa 70 % dari penipu memiliki profil yang 

menggabungkan tekanan dengan arogansi atau keserakahan dan 89% dari kasus 

penipuan yang terlibat adalah seorang CEO. Sejalan dengan hasil survei yang dilakukan 

oleh ACFE pada tahun 2016, dimana manajer merupakan jabatan yang paling banyak 

melakukan fraud yaitu sebanyak 40,3% dari total seluruh responden diikuti oleh direksi 

atau pemilik sebanyak 30,7%. 

Apriliana dan Agustina (2017) dalam penelitiannya berhasil membuktikan 

bahwa frequent number of CEO’s picture berpengaruh positif signifikan terhadap 

fraudulent financial reporting. Hasil dari penelitian tersebut didukung dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Siddiq, dkk., (2018) dan Bawekes, dkk., (2018) yang 

juga menemukan bahwa frequent number of CEO’s picture berpengaruh positif 

signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Dengan demikian frequent number 
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of CEO’s picture diduga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting. 

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh profitabilitas, 

financial stability, ineffective monitoring, rationalization, pergantian direksi, dan 

frequent number of CEO’s picture terhadap fraudulent financial reporting. Diagram 

kerangka berpikir ditunjukan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1  =   Profitabilitas berpengaruh negatif  signifikan terhadap fraudulent financial 

reporting 

H2 =  Financial stability berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent 

 financial reporting 

H3 = Ineffective monitoring berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting 

H4 = Rationalization berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent financial 

reporting 

H5  =  Pergantian direksi berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent   

financial reporting 

H6 = Frequent number of CEO’s picture berpengaruh positif signifikan sterhadap 

fraudulent financial reporting
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pressure yang diproksikan 

dengan profitabilitas dan financial stability; opportunity yang diproksikan dengan 

ineffective monitoring; rationalization yang diukur dengan total accrual; capability 

yang diproksikan dengan pergantian direksi, dan arrogance yang diproksikan dengan 

frequent number of CEO’s picture terhadap prediksi fraudulent financial reporting. 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan milik negara di Indonesia dan Malaysia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia, sebanyak 44 

perusahaan dan diperoleh sampel yang sesuai kriteria sebanyak 37 perusahaan dengan 

periode pengamatan tiga tahun yaitu pada tahun 2016-2018 sehingga diperoleh 111 unit 

analisis. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent dinancial 

reporting. 

2. Rationalization dan frequent number of CEO’s picture memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap fraudulent financial reporting. 

3. Financial stability, ineffective monitoring, dan pergantian direksi tidak memiliki 

pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 
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5.2 Saran  

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi referensi 

dan bermanfaat bagi khalayak, yang di antaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Manajemen perusahaan disarankan untuk menampilkan laporan keuangan yang 

sesuai dengan kode etik yang berlaku agar informasi dalam laporan keuangan 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak 

investor menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 

b. Perusahaan disarankan untuk memperketat usaha dalam melakukan pencegahan 

kecurangan dengan menciptakan suasana yang dapat mengeliminasi faktor-

faktor penyebab terjadinya fraud. Untuk mengeliminasi faktor-faktor yang 

penyebabkan terjadinya fraud perusahaan dapat menyediakan pelatihan 

kesadaran akan kecurangan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan 

mengimplementasikan program dukungan untuk pegawai. 

2. Bagi Investor 

a. Investor disarankan untuk meningkatkan kecermatan dalam menganalisis 

informasi-informasi yang disajikan oleh perusahaan seperti analisis fundamental 

dan teknikal yang memadai guna mengelola risiko, memahami dua konvensi 

akuntansi historical cost dan accrual accounting serta informasi non keuangan 

seperti kualitas manajemen dan tenaga kerja yang akan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan variabel lain di luar penelitian seperti kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, tingkat pergantian kebijakan akuntansi, serta ada 

tidaknya CEO perusahaan yang juga merupakan seorang politisi mengingat 

masih cukup rendahnya koefisien determinasi (Nagelkerke R Square) sehingga 

mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel independen lain yang dapat 

mempengaruhi fraudulent financial reporting. 

b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, tidak hanya 

pada perusahaan milik negara yang ada di Indonesia dan Malaysia, misalnya 

dengan memperluas cakupan objek penelitian menjadi seluruh negara yang ada 

di ASEAN. 
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