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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

determinan fraud pada fraud pentagon yaitu pressure yang terdiri dari financial 

stability, external pressure, dan financial target; opportunity yang terdiri dari 

ineffective monitoring, dan nature of industry; rationalization; competence; serta 

arrogance terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Sampel penelitian yang 

digunakan adalah sebanyak 103 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

financial stability yang diproksikan dengan rasio perubahan aset (ACHANGE), 

external pressure yang diproksikan dengan rasio leverage (LEV); opportunity yang 

terdiri dari ineffective monitoring yang diproksikan dengan rasio dewan komisaris 

independen (BDOUT), dan nature of industry yang diproksikan dengan rasio 

perubahan piutang (RECEIVABLE); competence yang diproksikan dengan change 

in director (DCHANGE); serta arrogance yang diproksikan dengan politisi CEO 

(POLCEO) dan frequent number of CEO’s picture (CEOPICT) terhadap financial 

statement fraud. tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Sedangkan 

financial target yang diproksikan dengan return on assets (ROA) berpengaruh 

signifikan dengan arah negatif terhadap financial statement fraud, dan 

rationalization yang diproksikan dengan change in auditor (AUDCHANGE) 

berpengaruh positif terhadap financial statement fraud.  

 

Kata kunci: arogansi, financial statement fraud, fraud, fraud pentagon, 

kemampuan, modified jones model, peluang, rasionalisasi, tekanan 
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ABSTRACT 

 

This research aims to obtain empirical evidence regarding the effect of fraud 

determinant based on fraud pentagon such as pressure consisting of financial 

stability, external pressure, and financial targets; opportunity consisting of 

ineffective monitoring and nature of industry; rationalization; competence; and 

arrogance toward financial statement fraud. The sampling technique used is 

purposive sampling with the final sample of 103 manufacturing companies that 

listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2013-2017. Data analysis 

used is multiple linear regression analysis. The result of this research showed that 

financial stability which proxied by the change in assets (ACHANGE), external 

pressure which proxied by leverage ratio (LEV); ineffective monitoring which 

proxied by the ratio of independent board (BDOUT), nature of industry which 

proxied by the change in receivables ratio (RECEIVABLE); competence which 

proxied by the change in director (DCHANGE); arrogance which proxied by 

politician who is also a CEO (POLCEO) and frequent number of CEO’s picture 

(CEOPICT) have no effect on financial statement fraud. While financial targets 

which proxied by return on assets (ROA) have a significant effect with negative 

direction on financial statement fraud and rationalization which proxied by the 

change in auditor (AUDCHANGE) has positive effect on financial statement fraud. 

 

Keywords: arrogance, competence, financial statement fraud, fraud, fraud 

pentagon, modified jones model, opportunity, pressure, 

rationalization 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi antara perusahaan dengan 

para pemangku kepentingan karena didalamnya memuat informasi tentang kondisi 

keuangan perusahaan. Adapun tujuan laporan keuangan berdasarkan Peraturan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 yaitu memberikan informasi tentang 

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

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan yang relevan dan reliabel sangat penting 

bagi perusahaan, terlebih lagi bagi perusahaan yang telah go public. Hal ini 

disebabkan karena pihak-pihak yang berkepentingan sangat membutuhkan 

informasi yang andal untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Tak jarang 

informasi yang disajikan telah terlebih dahulu dimanipulasi agar sesuai dengan 

keinginan manajemen perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan terlihat baik 

bagi pihak eksternal. Hal ini tentunya dapat memicu pihak manajemen perusahaan 

untuk melakukan manipulasi pada bagian-bagian tertentu, sehingga informasi yang 

disajikan bukan merupakan informasi yang reliabel dan dapat merugikan banyak 

pihak (Sihombing, 2014).  

Tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan 

sering disebut kecurangan (fraud). Kecurangan (fraud) merupakan suatu perbuatan 

melawan  hukum yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam atau luar 
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organisasi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau 

kelompoknya yang dapat merugikan pihak lainnya. Tindakan tersebut dilakukan 

dengan kesengajaan baik secara spontan maupun direncanakan (Sukirman, 2013). 

Karyono (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa kecurangan merupakan 

perbuatan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan 

pelakunya. Kecurangan (fraud) tidak hanya mengakibatkan berkurangnya aset 

organisasi, namun dapat juga mengurangi reputasi organisasi. 

Fraud dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yang pertama 

yaitu Asset Misappropriation yang merupakan penyalahgunaan asset perusahaan, 

dapat berupa pencurian ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin 

dari perusahaan. Yang kedua yaitu, corruption yang dapat berupa penyuapan, 

pemberian illegal (gratifikasi), dan pemerasan. Dan yang ketiga, terdapat juga 

fraudulent financial reporting atau yang juga sering disebut sebagai financial 

statement fraud, yaitu salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang 

disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan keuangan (ACFE, 2018). 

Adapun timbulnya kecurangan pada laporan keuangan disebabkan oleh dua hal, 

yaitu kesalahan dan penipuan. Kesalahan (error) adalah kekeliruan dalam akuntansi 

dan dilakukan secara tidak sengaja yang diakibatkan oleh kesalahan dalam 

perhitungan, pengukuran, dan atau interpretasi. Sedangkan kecurangan (fraud) 

merupakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Priantara, 2013). Selain itu, hal yang dapat memicu terjadinya kecurangan 

laporan keuangan adalah niat atau intensi dalam diri seseorang yang timbul karena 

kondisi-kondisi tertentu. Niat atau intensi menjadi ukuran seberapa keras seseorang 
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mau melakukan upaya-upaya yang telah direncanakan untuk mengeksekusinya 

menjadi suatu perilaku atau tindakan (Ajzen, 1991). Niat merupakan petunjuk 

untuk memahami suatu perilaku, hal ini diungkapkan oleh Ajzen (1991) dalam 

teorinya yang bernama Theory of Planned Behavior. Cohen et al. (2011) 

menemukan bahwa fraud triangle yang kerap kali digunakan dalam mendeteksi 

fraud dapat diintegrasikan dengan theory of planned behaviour, integrasi tersebut 

dapat menjadi kerangka yang berguna untuk menganalisis unethical behavior 

terkait corporate frauds. 

Association of Certified Fraud Examiners (2018) menemukan bahwa 

kecurangan pelaporan keuangan cukup sering terjadi di berbagai sektor perusahaan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan bukan 

merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat. Hal ini juga didukung dengan 

maraknya kasus-kasus fraud yang terekspos di media massa. Sebagai contoh, di 

tahun 2013 terdapat kasus PT Garda Tujuh Buana Tbk. yang dituding melakukan 

pemalsuan laporan keuangan untuk periode 2012.  Kemudian di tahun 2014 

terdapat kasus PT Inovisi Infracom Tbk. yang menerima sanksi suspen sementara 

dari BEI karena laporan keuangannya terindikasi mengandung salah saji 

(Detik.com). Selanjutnya, pada tahun 2015, Toshiba Corporation yang merupakan 

perusahaan berskala besar ternyata juga tidak terlepas dari kecurangan pelaporan 

keuangan. Pada Mei 2015, Toshiba Corp menyatakan bahwa perusahaannya sedang 

melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus melakukan revisi 

atas perhitungan laba selama tiga tahun terakhir. Setelah investigasi menyeluruh 

dilakukan, diketahui bahwa ternyata Toshiba mengalami kesulitan dalam mencapai 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



4 
 

 

 

target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 yang dimana saat itu terjadi krisis global. 

Krisis tersebut ternyata sangat berdampak bagi kelangsungan usaha Toshiba, 

hingga akhirnya Toshiba melakukan manipulasi laporan keuangan senilai US$ 1,22 

milyar. Hal ini juga disebabkan karena pihak manajemen perusahaan menetapkan 

target laba yang tidak realistis sehingga saat target tidak tercapai, kepala divisi 

terpaksa memanipulasi laporan keuangan. Peristiwa ini menyebabkan CEO 

Toshiba, Hisao Tanaka, mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, pada akhir 

tahun 2015, Toshiba telah mengalami kerugian sebesar US$ 8 milyar 

(IntegrityIndonesia, 2017). Kemudian pada tahun 2016, kecurangan marak terjadi 

pada Bank Pengkreditan Rakyat. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan, 

mulai 2014 hingga kuartal III 2016 terdapat empat belas BPR yang telah dilikuidasi 

(Pressreader.com). 

Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa terjadinya kecurangan pelaporan 

keuangan kerap kali melibatkan KAP. Sebagai contoh, pada kasus British Telecom 

dan Price Waterhouse Cooper (PwC) yang terjadi di tahun 2017. Perusahaan 

raksasa Inggris ini mengalami fraud akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. 

Skandal ini juga berdampak pada akuntan publiknya yaitu PwC. PwC gagal 

mendeteksi fraud akuntansi ini, akibatnya British Telecom segera mengganti PwC 

dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Fraud akuntansi ini justru 

berhasil dideteksi oleh whistleblower yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik 

oleh KPMG. Lini usaha British Telecom di Italia tersebut melakukan 

penggelembungan laba melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan invoice nya 

serta transaksi yang palsu dengan vendor. Adapun yang menjadi stimulus fraud 
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akuntansi ini yaitu dorongan untuk memperoleh bonus (tantiem). Akibat kasus ini, 

British Telecom harus menurunkan £530 juta dan memotong proyeksi arus kas 

2017 sebesar £500 juta untuk membayar utang-utang yang tidak dilaporkan. British 

Telecom juga menderita kerugian akibat membayar pajak penghasilan atas laba 

yang sebenarnya tak ada. Serious Fraud Office (SFO) yang merupakan lembaga 

antifraud Inggris kemudian mengenakan sanksi denda £129 juta kepada mantan-

mantan eksekutif British Telecom atas tuduhan fraud tersebut (WartaEkonomi, 

2017). Di Indonesia sendiri pada tahun 2017 terdapat kasus PT Indosat Tbk. Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner yaitu Ernst 

&Young Indonesia mendapat sanksi denda sebesar US$ 1 juta dari Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB). Penyebabnya yaitu karena terbukti 

berperan atas kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. 

KAP Purwanto, Suherman dan Surja gagal menyajikan bukti yang mendukung 

perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan 

Indosat. KAP tersebut malah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

terhadap laporan keuangan tersebut, padahal  perhitungan dan analisisnya belum 

selesai.  

Maraknya kasus kecurangan pelaporan keuangan yang terekspos di media 

massa ternyata tidak menimbulkan efek jera. Kecurangan pelaporan keuangan 

masih saja terjadi hingga kini. Sebagai contoh, yaitu kasus yang baru-baru ini terjadi 

pada PT Sunprima Nusantara. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) 

merupakan anak perusahaan dari Columbia Group. SNP Finance diketahui 

menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Kredit modal kerja tersebut 
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didapat dengan memanipulasi agunan pinjaman. SNP Finance menjaminkan 

piutang konsumennya. Beberapa waktu lalu, diketahui bahwa daftar piutang yang 

dijadikan sebagai agunan tersebut telah dimanipulasi dengan cara menambah, 

mengubah, atau berkali-kali digunakan untuk mengajukan pinjaman ke beberapa 

bank. SNP Finance diketahui mengalami gagal bayar untuk memenuhi kewajiban 

membayar bunga medium term notes (MTN) dengan total gagal bayar sebesar Rp 

6,75 miliar. Akibat dari kasus ini, lima orang direksi dan manajer SNP Finance 

diamankan pihak berwajib terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, 

penggelapan, penipuan dan pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan juga 

mengeluarkan sanksi pembekuan kegiatan usaha terhadap SNP Finance. Selain itu, 

dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yakni Akuntan 

Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul disebut telah melanggar standar audit 

profesional oleh Kemenkeu. Hal ini disebabkan karena akuntan publik tersebut 

belum menerapkan perolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang 

pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi 

risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan. Kemenkeu juga menyoroti 

DeLoitte Indonesia, mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat 

kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait 

ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior (CNNIndonesia, 2018). 

Dapat disimpulkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan terjadi karena 

berbagai faktor. Pada kasus-kasus di atas, kecurangan pelaporan keuangan terjadi 

karena adanya tekanan, baik dari eksternal maupun internal. Kecurangan pelaporan 

keuangan cenderung terjadi dalam hal manajemen laba perusahaan, bahkan sampai 
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melibatkan manajemen puncak. Kecurangan pelaporan keuangan juga dapat terjadi 

karena akuntan publik gagal mendeteksi risiko kecurangan. Kecurangan pelaporan 

keuangan memang kerap kali terjadi pada berbagai sektor perusahaan, termasuk 

sektor perusahaan manufaktur. Hal ini didukung oleh hasil survei Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 

sektor manufaktur berada diurutan kedua yang mengalami kasus fraud terbanyak 

dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebanyak 201 kasus dan dengan 

rata-rata kerugian mencapai $240.000. Perbandingan lebih lanjut dengan sektor 

lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang terdapat pada halaman delapan. 

Hasil survei oleh Associaton of Certified Fraud Examiners ini juga 

menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan survei di tahun 2016. Pada 

tahun 2016, sektor manufaktur berada diurutan ketiga dengan total 192 kasus fraud 

dan rata-rata kerugian $194.000. Di Indonesia sendiri, kecurangan pelaporan 

keuangan pada sektor manufaktur masih sulit terdeteksi. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil survei Associaton of Certified Fraud Examiners Indonesia tahun 2016. Hanya 

terdapat tujuh kasus kecurangan pelaporan keuangan pada sektor manufaktur. 

Namun, tingkat kerugian akibat kasus-kasus tersebut sangatlah tinggi. Empat di 

antara tujuh kasus tersebut menyebabkan kerugian di atas Rp 10 Miliar. 

Financial Statement Fraud tidak boleh dilihat sebagai masalah yang sepele 

karena dapat sangat merugikan pengguna laporan keuangan. Maraknya kasus 

Financial Statement Fraud menunjukkan pentingnya peran auditor untuk 

melakukan pendeteksian sedini mungkin terkait kemungkinan terjadinya fraud. Hal 

ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor-faktor apa saja yang 
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dapat memicu terjadinya fraud. Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan 

fraud. 

 

 

Gambar 1.1 

Most Common Fraud Schemes in Industry 

Sumber : Association of Certified Fraud Examiners (2018) 

Salah satu teori yang sering digunakan untuk menganalisis faktor-faktor 

pemicu fraud adalah fraud triangle theory yang dicetuskan pertama kali oleh 

Donald R. Cressey (1953). Cressey (1953) mengungkapkan bahwa kecurangan 

pelaporan keuangan selalu disebabkan oleh tiga hal yaitu tekanan (pressure), 

kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization).  Teori ini kemudian 

pertama kali dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Wolfe 
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dan Hermanson (2004) mengungkapkan bahwa selain ketiga hal tersebut di atas, 

terdapat satu faktor lagi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan yaitu kapabilitas (capability). Pengembangan teori ini 

kemudian dinamakan fraud diamond theory. Selanjutnya, pada tahun 2011 

Jonathan Marks juga melakukan pengembangan atas fraud triangle theory yaitu 

dengan menambahkan elemen arogansi (arrogance) dan kompetensi (competence). 

Teori yang dikemukakan oleh Marks (2011) ini kemudian dinamakan Crowe’s 

fraud pentagon theory. Adapun determinan fraud  yang terdapat pada fraud 

pentagon yang juga akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian 

ini, yaitu : pressures, opportunity, rationalization, competence, dan arrogance.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap besarnya kerugian 

yang diakibatkan oleh kasus kecurangan pelaporan keuangan, terutama pada sektor 

manufaktur yang hingga saat ini masih cukup sulit terungkap (ACFE Indonesia, 

2016). Penelitian mengenai kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan teori 

fraud triangle serta teori pengembangannya yaitu fraud diamond dan fraud 

pentagon telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Aprilia (2017), Rukmana (2018), dan Akbar (2017). Aprilia (2017) 

menemukan bahwa indikator elemen pressure yaitu financial stability dan indikator 

elemen opportunity yaitu ineffective monitoring memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap financial statement fraud. Sedangkan Akbar (2017) 

menemukan bahwa hanya pressure yang berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Rukmana (2018) menemukan bahwa pressure, 

opportunity, competence, dan arrogance berpengaruh positif terhadap kecurangan 
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laporan keuangan. Dapat dilihat dari ketiga penelitian tersebut di atas bahwa 

ternyata terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian sehingga penulis merasa perlu 

untuk menguji kembali pengaruh determinan fraud yang terdapat pada fraud 

pentagon yang merupakan pengembangan dari fraud triangle terhadap kecurangan 

laporan keuangan.  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk  menguji lebih mendalam guna memperoleh bukti empiris terkait 

pengaruh determinan fraud yang terdapat pada  fraud pentagon terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan, pada sektor manufaktur di Indonesia. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pressures yang terdiri dari financial stability, external pressures, 

dan financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 

2. Apakah opportunity yang terdiri dari ineffective monitoring dan nature of 

industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 

3. Apakah rationalization yang terdiri dari change in auditor berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 

4. Apakah competence yang terdiri dari change in director berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 

5. Apakah arrogance yang terdiri dari politisi CEO dan frequent number of 

CEO’s picture berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Menguji secara empiris pengaruh pressures yang terdiri dari financial 

stability, external pressures, dan financial target terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

2. Menguji secara empiris pengaruh opportunity yang terdiri dari ineffective 

monitoring dan nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. 

3. Menguji secara empiris pengaruh rationalization yang terdiri dari change in 

auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. 

4. Menguji secara empiris pengaruh competence yang terdiri dari change in 

director terhadap kecurangan laporan keuangan. 

5. Menguji secara empiris pengaruh arrogance yang terdiri dari politisi CEO 

dan frequent number of CEO’s picture terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitan ini diharapkan mampu menjadi bukti empiris tentang 

pengaruh dari fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi bagi 

pembacanya dalam memberikan wawasan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi bagi manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta 

penutup. Penutup pada penelitian ini terdiri dari simpulan dan saran. 

Bab 1  yaitu pendahuluan. Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Latar belakang penelitian ini yaitu untuk menguji lebih 

mendalam tentang pengaruh variabel fraud pentagon terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan, serta menganalisis lebih lanjut apakah Crowe’s fraud 

pentagon theory dapat membantu untuk mendeteksi adanya kecenderungan 

kecurangan pelaporan keuangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh variabel fraud pentagon dengan kecurangan pelaporan 

keuangan. Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi sumber pengetahuan bagi 

para pembaca dan sebagai bukti empiris tentang pengaruh fraud pentagon terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan.  
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Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab ini memuat kajian teori yang relevan 

dengan masalah penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi: teori 

agensi, teori terkait definisi fraud, modified jones model sebagai alat ukur financial 

statement fraud, dan pengembangan teori determinan fraud yang selanjutnya 

digunakan sebagai landasan dalam menarik hipotesis, serta memaparkan penelitian 

terdahulu dan kerangka konseptual. 

Bab 3  yaitu metode penelitian. Bab ini memuat metode penelitian, 

pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua variabel, yaitu independen dan 

dependen. Variabel independen adalah elemen fraud pentagon yang terdiri atas 

pressure, opportunity, rationalization, competence, serta arrogance. Sedangkan 

variabel dependennya adalah kecurangan pelaporan keuangan (financial statement 

fraud). Prosedur pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data 

sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

statistik deskriptif; uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, 

multikoliniearitas, dan heteroskedastisitas; serta uji hipotesis dengan menggunakan 

uji statistik F, koefisien determinasi (R2), dan uji statistik t. 

Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran 

umum subjek penelitian, analisis kuantitatif, serta interpretasi hasil dan penjelasan 

terkait argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian. Pertama, menjelaskan 

mengenai subjek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
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tahun 2013-2017. Kedua, memaparkan hasil olah data penelitian yang 

menggunakan software SPSS. Ketiga, menjawab rumusan masalah dengan 

menjelaskan hasil olahan data. 

Bab 5 yaitu penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yaitu 2 

dari 9 variabel independen memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud, 

serta saran yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa yang 

akan datang. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari theory 

of reasoned action. Theory of planned behavior menyatakan bahwa petunjuk untuk 

dapat memahami suatu perilaku adalah niat (intention), yang dibentuk oleh sikap 

(attitudes) terhadap perilaku, norma subjektif, serta pengendalian atas perilaku. 

Sebagaimana yang terdapat pada theory of reasoned action, yang menjadi faktor 

sentral dalam theory of planned behavior juga merupakan niat (intention) individu 

untuk melakukan perilaku. Niat atau intensi diasumsikan untuk menangkap faktor 

motivasi yang memengaruhi suatu perilaku. Niat atau intensi mengindikasikan 

seberapa keras seseorang mau mencoba upaya-upaya yang telah direncanakan 

untuk mengeksekusinya menjadi suatu perilaku atau tindakan (Ajzen, 1991). 

Hubungan antara ketiga komponen untuk dapat memahami suatu perilaku dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 yang terdapat pada halaman 17. 

Adapun penjelasan secara singkat mengenai ketiga komponen penentu niat 

dan perilaku tersebut yaitu sebagai berikut : 

1) Attitude towards The Behavior 

Attitude atau sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan 

mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau tindakan (behavioral 

beliefs). Keyakinan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan 
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penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman 

individu akan diri dan lingkungannya. Keyakinan ini juga diperoleh 

dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan 

konsekuensi yang mungkin diperoleh jika individu melakukan atau 

tidak melakukannya (Ajzen, 2005). 

2) Subjective Norms 

Subjective norms atau norma subyektif merupakan sudut pandang 

individu yang bersifat subyektif terhadap ekspektasi dari orang-

orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan 

atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Norma subyektif 

merupakan keyakinan normatif individu dan motivasi untuk patuh 

pada pihak-pihak tertentu (Ajzen, 2002). 

3) Perceived Behavioral Control 

Perceived behavioral control atau kendali perilaku merupakan 

pandangan individu terkait mudah atau tidaknya suatu perilaku 

tertentu diwujudkan. Konsep lain yang cukup dekat maksudnya 

dengan kendali perilaku yaitu efikasi diri (self efficacy) yang 

merupakan keyakinan individu bahwa ia akan berhasil menguasai 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

tertentu. Konsep tersebut dikemukakan oleh Bandura (1977) dalam 

Ajzen (2005). Pada kondisi kendali perilaku yang kuat dan 

meyakinkan, individu memiliki informasi yang jelas mengenai 

perilaku tertentu, kemudian ia mencoba dan berlatih sehingga 
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menjadi semakin yakin akan kemampuannya pada bidang tersebut 

(self efficacy), maka kendali perilaku ini memperkuat motivasi 

sehingga secara langsung menentukan perilaku. 

 

Gambar 2.1 

Theory of Planned Behavior 

Sumber : Ajzen (2005) 

 Theory of Planned Behavior menunjukkan bahwa niat atau intensi 

merupakan panduan terbaik untuk dapat memahami perilaku individu dan 

organisasi. Pihak manajemen dapat membentuk rencana yang strategis, namun 

rencana tersebut akan sulit untuk dieksekusi. Untuk mengatasi masalah ini, 

manajemen rentan dipengaruhi untuk melakukan tindakan fraud yang dapat 

memicu masalah lebih lanjut sehingga manajemen terkadang berupaya untuk 

menutupinya secara sengaja (Sitorus, 2009). Cohen et al. (2011) pada penelitiannya 

yang berjudul “Corporate Fraud and Managers’ Behavior: Evidence from the 

Press” menemukan bahwa fraud triangle yang terintegrasi dengan TPB merupakan 
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kerangka yang berguna untuk menganalisis perilaku tidak etis yang dilakukan oleh 

manajer terkait dengan corporate frauds.  Keterkaitan antara Theory of Planned 

Behavior dan Fraud Pentagon yang merupakan pengembangan dari Fraud Triangle 

yaitu sebagai berikut : 

1) Dalam penelitian Cohen et al. (2011), elemen pressures yang terdapat 

pada fraud triangle dihubungkan dengan intensi perilaku yang 

merupakan probabilitas subyektif yang terikat dalam perilaku (Fishbein 

& Ajzen, 1975). Pressure sendiri merupakan sebuah keadaan yang 

memicu seseorang melakukan fraud. Aprilia (2017) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa munculnya motivasi dalam diri seseorang untuk 

mengeksekusi fraud dapat disebabkan oleh hal-hal seperti merasa 

penghasilan yang diperoleh kurang dan kebutuhan hidup cukup besar. 

Hal tersebut dapat menciptakan intensi dalam diri seseorang untuk 

bertindak atas kepentingan diri sendiri. 

2) Opportunity berkaitan erat dengan kendali perilaku yang merupakan 

pandangan individu terkait mudah atau sulitnya mengeksekusi perilaku 

yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991). Opportunity sendiri merupakan 

keadaan dimana seseorang menemukan peluang untuk melakukan fraud. 

Peluang seperti ini cenderung mudah untuk ditemukan oleh seseorang 

yang telah lama bekerja dalam suatu perusahaan atau bahkan manajer 

karena dirinya telah mengetahui seluk beluk sistem pengendalian internal 

perusahaan. Fraud sebenarnya tidak akan terjadi hanya karena adanya 
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peluang, namun karena peluang yang ada tersebut diikuti oleh lemahnya 

self-control seseorang (Aprilia, 2017). 

3) Mengacu pada penelitian Fishbein dan Ajzen (1975), rationalization 

dikaitkan dengan adanya sikap, karakter, dan nilai etnis dalam tingkatan 

dimana seseorang memiliki penilaian yang mendukung atau tidak 

mendukung terhadap suatu perilaku yang dipertanyakan (Mariana & 

Hakim, 2016). Rationalization sendiri merupakan pembenaran atas 

tindakan fraud yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal ini dipicu oleh 

keinginan pelaku untuk merasa aman dan terbebas dari hukum setelah 

melakukan tindakan fraud (Aprilia, 2017). 

4) Competence merupakan salah satu penentu perceived behavioural 

control atau kendali perilaku. Kendali perilaku ditentukan oleh 

keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya yang berupa 

peralatan, kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan (control belief 

strength) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan 

diprediksi dan besarnya sumber daya tersebut (power of control factor) 

dalam mewujudkan perilaku tersebut (Ajzen, 2005). Competence 

merupakan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

melakukan fraud. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang timbul 

karena adanya kepentingan diri untuk memperoleh keuntungan bagi 

dirinya sendiri (Aprilia, 2017). 

5) Arrogance merupakan sifat angkuh seseorang yang merasa dirinya 

mampu melakukan fraud. Sifat angkuh muncul karena adanya self 
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interest yang besar pada diri seseorang sehingga membuat arogansinya 

semakin besar (Aprilia, 2017). Dapat dilihat bahwa arrogance juga 

terkait dengan kendali perilaku dimana seseorang memiliki keyakinan 

bahwa ia akan berhasil menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas tertentu (Bandura, 1977). Self interest yang 

sangat besar pada diri seseorang memicu munculnya sifat arrogance 

yang kemudian dapat mengubah keyakinan akan kemampuan dirinya 

tersebut menjadi intensi untuk melakukan perilaku tertentu yang dalam 

hal ini merupakan tindakan fraud. Hal ini dikarenakan sifat arrogance 

akan menimbulkan keyakinan pada diri seseorang bahwa fraud yang 

dilakukannya tidak akan diketahui dan hukum yang ada tidak akan 

berlaku bagi dirinya (Aprilia, 2017 ). 

2.1.2  Fraud 

Fraud merupakan kondisi yang dapat dijumpai oleh seorang auditor dalam 

pelaksanaan kegiatan audit. Saat pelaksanaan audit, sangat mungkin bagi seorang 

auditor untuk menjumpai suatu temuan di lapangan. Auditor juga mungkin akan 

melihat beragam cara yang digunakan pelaku fraud serta bersikap skeptis terhadap 

pihak mana saja yang memungkinkan untuk melakukan fraud. Mendeteksi 

terjadinya fraud adalah salah satu bentuk tanggung jawab auditor dalam suatu asersi 

walaupun bukan merupakan tanggung jawab mutlak. Dalam bagian ini, penulis 

akan mencoba menelaah lebih jauh terkait pengertian fraud menurut para ahli. 

Fraud merupakan kata yang masih awam di telinga masyarakat Indonesia, 

meskipun pada kenyataanya media massa sangat sering memuat berita terkait fraud. 
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Sekilas, fraud terlihat sebagai penyimpangan yang sederhana, namun kenyataannya 

fraud memiliki bentuk yang jauh lebih rumit dari yang kita ketahui selama ini 

(Sihombing, 2014). 

Menurut Albrecht et al. (2011), 

“Fraud is a generic term, and embraces all the multivarious means which 

human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get 

an advantage over another by false representations. No definite and 

invariable rule can be laid down as a general proposition in defining Fraud, 

as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another 

is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human 

knavery.” 

Yang memiliki arti, fraud merupakan istilah umum yang mencakup 

berbagai macam cara dari kecerdikan manusia, yang dilakukan oleh satu individu 

untuk memperoleh keuntungan atas orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak 

ada aturan pasti yang dapat ditetapkan sebagai proposisi umum dalam 

mendefinisikan fraud. Karena fraud mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik 

serta tidak jujur yang dengannya orang lain dapat tertipu. Satu-satunya yang dapat 

mendefinisikannya yaitu fraud merusak moral manusia. 

SAS No.99 menyatakan : 

“Fraud is an intentional act that results in a material misstatement in 

financial statements that are the subject of an audit.” 
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Artinya, fraud adalah suatu tindakan yang dengan sengaja menghasilkan 

salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. 

Terjadinya fraud tentu akan sangat merugikan perusahaan dan masyarakat.  

2.1.2.1  Karakteristik Pelaku Fraud  

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mempelajari ciri khas 

pelaku fraud berdasarkan data yang mereka peroleh. Adapun hal-hal yang menjadi 

ciri khas pelaku fraud menurut ACFE, yaitu : 

1) Posisi 

Posisi atau jabatan pelaku fraud memiliki keterkaitan yang kuat dengan 

tingkat kekuasaan dan ukuran fraud yang dilakukannya. ACFE 

menemukan bahwa posisi manajemen puncak cenderung memiliki 

lebih banyak akses terhadap asset organisasi dibandingkan dengan 

karyawan tingkat rendah. Manajemen puncak juga memiliki teknik 

yang luar biasa untuk melakukan dan menutupi fraud yang mereka 

lakukan. 

2) Masa Jabatan 

Kerugian akibat fraud cenderung meningkat berdasarkan masa jabatan 

pelaku fraud pada organisasinya. Seseorang yang baru bekerja kurang 

dari satu tahun saat melakukan fraud, kerugian yang dihasilkan tidak 

akan sebesar pelaku fraud yang memiliki masa jabatan lebih dari 10 

tahun di organisasinya. 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



23 
 

 

 

3) Departemen Pekerjaan 

Secara keseluruhan, ACFE menyebutkan bahwa fraud rentan terjadi 

pada delapan departemen, yaitu bagian akuntansi, operasional, 

penjualan, manajemen puncak, layanan pelanggan, administrasi, 

keuangan, pembelian. 

4) Jenis Kelamin 

ACFE menemukan fakta bahwa mayoritas pelaku fraud adalah laki-

laki, dengan persentase kasus sebesar 69%.  

5) Usia 

ACFE menemukan fakta bahwa rentang usia produktif yaitu 26-50 

tahun, memiliki persentase kasus fraud yang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan rentang usia diatasnya. Meskipun begitu, 

kerugian yang dihasilkan masih jauh lebih besar jika fraud dilakukan 

oleh orang-orang dengan rentang usia 56-60 tahun yang cenderung 

telah meraih posisi atau jabatan yang tinggi. 

6) Tingkat Pendidikan 

Individu yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki 

posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Pendidikan yang tinggi 

memampukan seorang individu untuk memanfaatkan celah dalam 

melakukan fraud. 
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7) Multiple Perpetrators 

Hal ini merujuk pada kolusi yang dilakukan para pelaku fraud. ACFE 

menemukan fakta bahwa tiga atau lebih pelaku fraud yang 

bersekongkol dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. 

8) Latar Belakang Kriminal 

Berdasarkan data ACFE, hanya terdapat 4% pelaku fraud yang 

diketahui sebelumnya pernah melakukan pelanggaran. Ini 

menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku fraud merupakan orang-orang 

yang sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan. Namun, ACFE 

juga menemukan fakta bahwa sekitar 58-69% kasus fraud yang terjadi 

tidak berujung kepada penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan 

tingginya angka pelaku yang melakukan fraud berulang kali. 

2.1.2.2 Klasifikasi Fraud  

kkkkkkAssociation of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Report to The 

Nations 2018 mengklasifikasikan fraud dalam perusahaan menjadi 3 bagian besar, 

yaitu : 

1) Asset Misappropriation  

Asset Misappropriation merupakan penyalahgunaan asset 

perusahaan, dapat berupa pencurian ataupun digunakan untuk 

kepentingan pribadi tanpa ijin dari perusahaan. 
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2) Corruption  

Corruption dapat berupa penyuapan, pemberian illegal (gratifikasi), 

dan pemerasan. Corruption termasuk jenis fraud yang paling sering 

terjadi khususnya di negara berkembang. 

3) Fraudulent Financial Reporting 

Fraudulent financial reporting atau yang juga sering disebut sebagai 

financial statement fraud merupakan salah saji atau pengabaian 

jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu 

para pengguna laporan keuangan. Hal ini tentu akan sangat 

mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 2002) 

menyatakan financial statement fraud merupakan hal yang secara sengaja 

dilakukan, salah saji atau penghilangan fakta-fakta material, atau melakukan 

rekayasa data akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan dapat menyesatkan. 

Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh para pengguna laporan keuangan.  

Association of Certified Fraud Examiners (2018) mendefinisikan financial 

statement fraud merupakan suatu skema yang terjadi saat seorang karyawan secara 

sengaja menyebabkan salah saji atau dengan sengaja tidak mencantumkan 

informasi yang material dalam laporan keuangan organisasi, misalnya dengan 

melakukan pencatatan atas pendapatan fiktif, memperkecil jumlah beban-beban 

yang dilaporkan, atau bahkan melakukan penggelembungan jumlah aset yang 
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dilaporkan. Statement on Auditing Standards (SAS) No.99 (AU 316) menyatakan 

bahwa terdapat dua jenis salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor 

terhadap terjadinya fraud, yaitu : 

1) Salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan karena 

disengaja atau kelalaian  atas jumlah atau pengungkapan laporan 

keuangan yang dirancang untuk menipu pengguna laporan keuangan. 

Hal ini menyebabkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2) Salah saji yang timbul dari penyalahgunaan aset yang terkadang 

merujuk kepada pencurian atau penggelapan. 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa financial statement fraud akan 

menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang akan sangat merugikan para 

pengguna laporan keuangan. Selain itu, financial statement fraud juga dapat 

berdampak buruk bagi kelangsungan usaha suatu organisasi. 

2.1.3     Pengukuran Financial Statement Fraud  

Financial statement fraud kerap kali bermula dari praktik manajemen laba. 

Menurut Mulford dan Comiskey (2010:80), laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap aktivitas perusahaan dan 

keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Pihak manajemen sangat 

menyadari risiko nilai saham perusahaan bila gagal. Hal ini menjadi pemicu bagi 

pihak manajemen untuk berusaha semaksimal mungkin agar perusahaan dapat 

selalu memenuhi harapan pasar modal (Rachmania, 2017). 
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Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat standar-standar yang harus 

dipatuhi. Namun, Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku saat ini menghadirkan 

fleksibilitas bagi pihak manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi. 

Fleksibilitas seperti ini tak jarang dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk 

memilih kebijakan yang menguntungkan. Mulford dan Comiskey (2012), 

menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan manipulasi akuntansi yang 

bertujuan untuk memunculkan perspektif yang lebih baik dari kondisi 

sesungguhnya pada kinerja perusahaan (Rachmania, 2017).  

Model yang paling umum digunakan dalam mendeteksi manajemen laba 

yaitu model akrual. Praktik manajemen laba dengan cara mengelola nilai akrual 

perusahaan merupakan praktik akuntansi yang masih berada dalam standar 

akuntansi (Dechow & Skinner, 2000). Terdapat beberapa  model akrual pengukuran 

manajemen laba dalam suatu perusahaan yaitu: 

1) Healy Model  

Pengujian adanya manajemen laba pada model ini dilakukan dengan 

membandingkan rata-rata total accruals terhadap variabel pemisah 

manajemen laba. Variabel pemisah tersebut kemudian digunakan untuk 

membagi sampel ke dalam tiga kelompok, yaitu : upward, downward, 

average. Earnings yang besarnya dinaikkan (upward) diperlakukan 

sebagai estimation period.  Earnings yang besarnya diturunkan 

(downward) diperlakukan sebagi event period. Rata-rata total accruals 

pada periode estimasi digunakan sebagai pengukur non-discretionary 

accruals (Healy, 1985). 
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2) DeAngelo Model  

Pengujian adanya manajemen laba dilakukan dengan menghitung 

perbedaan pada total accruals dengan asumsi jika tidak terdapat 

perbedaan maka tidak terdapat manajemen laba. Untuk mengukur non-

discretionary accruals model ini menggunakan total accruals pada 

periode sebelumnya dibagi dengan selisih total assets (DeAngelo, 1986). 

Model ini memiliki persamaan dengan Healy Model yaitu menggunakan 

total accruals dari periode estimasi sebagai proksi adanya non-

discretionary accruals. Kedua model tersebut bergantung pada sifat 

time-series dari proses terbentuknya non-discretionary accruals 

sehingga akan mengukur non-discretionary accruals dengan kesalahan 

jika terdapat perubahan pada non-discretionary accruals dari periode ke 

periode. 

3) Jones Model  

Pada model ini, Jones (1991) menggunakan asumsi bahwa non-

discretionary accruals memiliki sifat konstan. Selain itu, model ini juga 

menyatakan bahwa pendapatan (revenue) adalah non-discretionary. 

Asumsi tersirat dari model ini yaitu akan mengeluarkan earnings yang 

dimodifikasi dari proksi discretionary accruals jika earnings 

dimodifikasi melalui discretionary pendapatan. Hasil modifikasi 

discretionary tersebut akan meningkatkan pendapatan dan total accruals. 

Estimasi terhadap manajemen laba dapat menjadi bias karena model ini 
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menggabungkan total accruals dengan pendapatan dan menyatukan 

komponen discretionary dari accruals. 

4) Modified Jones Model  

Modifikasi pada Jones Model dilakukan agar dugaan dalam kesalahan 

pengukuran discretionary accruals berkurang, saat discretionary 

dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model ini, non-discretionary 

accruals diperkirakan selama event period (selama periode dimana 

manajemen laba diasumsikan). Modified Jones Model secara tersirat 

mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada 

event period berasal dari manajemen laba, hal ini didasarkan pada 

penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan 

menerapkan discretionary atas pengakuan pendapatan atas penjualan 

tunai (Dechow et al., 1995). 

5) Industry Model  

Industry Model digunakan oleh Dechow dan Sloan (1991). Model ini 

melonggarkan asumsi bahwa non-discretionary accruals nilainya selalu 

konstan. Model ini mengasumsikan bahwa keragaman dalam faktor-

faktor penentu non-discretionary accruals umumnya terjadi pada jenis 

industri perusahaan yang sama.  

Dechow et al. (1995) menguji kemampuan deteksi terhadap adanya 

manajemen laba dengan menggunakan kelima model tersebut dan menemukan 

bahwa dari lima model tersebut, Modified Jones Model memiliki tingkat akurasi 

yang paling baik jika dibandingkan dengan model lainnya. Oleh karena itu, 
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penelitian ini memproksikan financial statement fraud dengan manajemen laba, 

yaitu : Nilai Discretionary Accrual dari Modified Jones Model. Pengukuran 

manajemen laba dengan Modified Jones Model menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

 

2.1.4 Pengembangan Teori Determinan Fraud 

Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud atau disebut juga determinan fraud 

telah banyak diteliti oleh para ahli. Teori yang kerap kali dipakai oleh para peneliti 

dalam penelitian terkait deteksi fraud adalah fraud triangle theory serta 

pengembangannya yaitu fraud diamond theory, dan crowe’s fraud pentagon. Di 

bawah ini akan dijelaskan lebih detail terkait pengembangan teori-teori tersebut. 

2.1.4.1 Fraud Triangle Theory 

Teori ini dikembangkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953. Di tahun 

1950, Cressey yang saat itu merupakan seorang kriminolog, mempercayai bahwa 

selalu ada alasan dibalik tindakan seseorang. Cressey kemudian melakukan 

penelitian untuk mengetahui alasan seseorang melakukan fraud. Cressey 

mewawancarai sejumlah pelaku kriminal berdasarkan kriteria yang dibuatnya, yaitu 

pelaku kriminal yang memiliki itikad baik dan awalnya diberi tanggungjawab dan 

kepercayaan. Cressey juga mewawancarai pelaku kriminal yang terpaksa 

melakukan pelanggaran atas kepercayaan tersebut karena kondisi lingkungan. Dari 

hasil penelitiannya, Cressey mengungkapkan terdapat tiga faktor yang menjadi 

pemicu seseorang melakukan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan 

rationalization (Abdullahi & Mansor, 2015). 

DAit = TAit - NDAit 
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Cressey (1953) dalam Abdullahi & Mansor (2015) juga menyatakan, 

“Trust violators, when they conceive of themselves as having a financial 

problem that is non-shareable and have knowledge or awareness that this 

problem can be secretly resolved by a violation of the position of financial 

trust. Also they are able to apply to their own conduct in that situation 

verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves 

as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the 

entrusted funds or property.” 

Yang menjadi perhatian dalam pernyataan Cressey di atas adalah bahwa 

seseorang cenderung melanggar kepercayaan ketika ia mengganggap dirinya 

memiliki masalah keuangan yang tidak dapat ia bagikan, kemudian ia memiliki 

pengetahuan yang mumpuni dan menyadari bahwa masalahnya dapat ia selesaikan 

secara diam-diam dengan cara melakukan pelanggaran dan memanfaatkan 

posisinya yang dipercaya sebagai bagian keuangan. Selain itu, orang tersebut dapat 

mengaplikasikan keinginan atau pemikirannya sendiri dengan posisi yang ia miliki. 

Hal ini juga dapat memicu orang tersebut untuk melakukan penyesuaian akan 

konsep diri mereka sebagai seseorang yang dipercaya dengan konsep diri mereka 

sebagai pengguna dana atau properti yang dipercayakan (Abdullahi & Mansor, 

2015). 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa orang-orang yang diberi 

kepercayaan untuk memiliki posisi atau jabatan dalam bagian keuangan cukup 

rentan melakukan pelanggaran. Posisi atau jabatan yang dimiliki juga dapat 

menimbulkan tekanan tertentu untuk melakukan fraud. Selain itu, posisi atau 
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jabatan membuka peluang yang lebih besar, serta pembenaran tindakan atas fraud 

yang dilakukan. 

Tiga faktor yang menjadi pemicu fraud menurut Cressey (1953) dalam 

Abdullahi dan Mansor (2015) dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Fraud Triangle 

Sumber : Cressey (1953) dalam Abdullahi & Mansor (2015) 

Ketiga determinan fraud tersebut di atas kemudian dikenal dengan istilah Fraud 

Triangle Theory. Penjelasan lebih lanjut terkait ketiga faktor tersebut akan 

diuraikan pada halaman selanjutnya. 

Determinan fraud yang terdapat pada fraud triangle, yaitu : 

1) Pressure 

Pressure atau tekanan yang dirasakan merujuk kepada faktor pemicu 

terjadinya perilaku yang tidak etis. Tekanan-tekanan seperti ini tentu 

dihadapi oleh setiap pelaku fraud. Tekanan-tekanan yang dihadapi 

dapat berupa tekanan yang terkait dengan keuangan ataupun tekanan 

PRESSURE 

OPPORTUNITY RATIONALYZATION 
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yang tidak terkait keuangan (Abdullahi & Mansor, 2015). Arens (2017) 

menyatakan bahwa pressure merupakan faktor umum yang mendorong 

perusahaan memanipulasi laporan keuangannya. Hal ini dapat 

disebabkan karena perusahaan ingin memenuhi target laba yang telah 

ditetapkan. Keinginan untuk mencapai target bonus sesuai dengan laba 

yang dihasilkan juga dapat memicu terjadinya kecurangan pelaporan 

keuangan. Bahkan dalam beberapa kasus, manajemen perusahaan 

berani memanipulasi laba hanya untuk menjaga reputasi mereka.  

2) Opportunity 

Opportunity terjadi karena lingkungan perusahaan “memberikan” 

peluang kepada manajemen atau karyawan untuk membuat laporan 

keuangan yang mengandung salah saji. Lemahnya pengendalian 

internal suatu perusahaan kerap kali membuka celah bagi manajemen 

atau karyawan untuk memanipulasi laporan keuangan (Arens, 2017). 

SAS No. 99 menyatakan bahwa opportunity pada kecurangan laporan 

keuangan dapat terjadi pada tiga situasi, yaitu kondisi industri, 

ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional. 

3) Rationalization 

Rationalization merupakan karakter atau serangkaian etika yang 

terdapat dalam diri manajemen atau karyawan perusahaan yang 

memicu mereka melakukan pembenaran terhadap kecurangan yang 

mereka lakukan (Arens, 2017). Rationalization juga menunjukkan 

bahwa pelaku fraud tentu telah menggagas ide-ide yang dianggapnya 
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dapat diterima secara moral sebelum melakukan fraud. Rationalization 

merujuk kepada pemikiran pelaku akan pembenaran dan alasan bahwa 

perilaku tidak bermoral tidak sama dengan tindakan kriminal. Jika 

seseorang tidak mampu membenarkan tindakan tidak jujur, maka 

kemungkinan ia melakukan fraud sangat kecil (Abdullahi & Mansor, 

2015). Berdasarkan SAS No. 99 rationalization pada perusahaan dapat 

diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit, serta keadaan total 

akrual dibagi dengan total aktiva. 

2.1.4.2  Fraud Diamond Theory 

Fraud Diamond Theory merupakan pengembangan dari fraud triangle 

theory yang dilakukan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004. Wolfe & 

Hermanson menambahkan satu determinan fraud yaitu capability. Capability dapat 

diartikan sama dengan competence. Wolfe & Hermanson berpendapat individu 

yang memiliki potensi melakukan fraud pasti memiliki keterampilan dan 

kemampuan untuk melakukan fraud, hal ini yang kemudian disebut sebagai 

capability. Pelaku fraud yang menyadari peluang dan kemampuan yang dimilikinya 

kemudian mengeksekusi fraud ke dalam tindakan nyata (Wolfe & Hermanson, 

2004).  

Capability menjadi hal yang sangat serius karena dapat menimbulkan 

ancaman yang berbahaya bagi perusahaan. Capability disini merujuk kepada 

oknum-oknum yang memiliki posisi atau jabatan dalam perusahaan, serta memiliki 

kekuasaan. Oknum-oknum ini juga tentunya memiliki kecerdasan, serta sangat 

memahami seluk beluk sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Ketika para 
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oknum ini melakukan fraud maka kejahatan yang mereka lakukan disebut sebagai 

white-collar crime. Fraud jenis ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

dapat terdeteksi. Karenanya fraud tersebut sangat merugikan perusahaan, bahkan 

dapat mengancam kelangsungan perusahaan (Arles, 2014). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Fraud Diamond 

Sumber :Wolfe & Hermanson (2004) 

Adapun elemen-elemen fraud diamond sebagaimana yang terdapat pada 

gambar di atas. Meskipun elemen-elemen fraud triangle masih relevan digunakan 

sebagai penjabaran determinan fraud, fraud diamond diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam pengembangan kasus fraud bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.1.4.3  Fraud Pentagon Theory 

Fraud Pentagon merupakan perluasan dari fraud model sebelumnya, yaitu 

fraud triangle dan fraud diamond. Perbedaan mendasar antara fraud triangle dan 

fraud pentagon ini, yaitu fraud triangle cenderung berfokus pada manajemen 

tingkat menengah. Sedangkan fraud pentagon mencakup area yang lebih luas 

seperti chief executive officer atau chief financial officer, bahkan mencakup skema 

fraud yang lebih besar (Marks, 2012). Perluasan ini pertama kali ditemukan oleh 

Incentive 

Capability Rationalization 

Opportunity 
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Jonathan Marks (2011), ia menambahkan dua determinan fraud yang krusial bagi 

perusahaan seiring dengan perkembangan zaman. Dua determinan fraud tersebut, 

yaitu competence dan arrogance. Perluasan fraud model ini kemudian dikenal 

dengan nama The Crowe’s Fraud Pentagon. Determinan fraud yang terdapat dalam 

Crowe’s Fraud Pentagon dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.4 

The Crowe’s Fraud Pentagon 

Sumber : Marks (2011) 

Competence di sini dapat diartikan sama dengan capability pada fraud 

diamond, yaitu kecerdasan karyawan dalam menerobos pengendalian internal yang 

diterapkan perusahaan, membangun strategi persembunyian yang luar biasa agar 

tindakannya tidak dapat diketahui, serta kemampuan untuk mengendalikan kondisi 

sosial demi meraih keuntungan bagi dirinya sendiri (Marks, 2012). 

Arrogance dapat diartikan kurangnya nurani atau sikap superioritas atau 

keserakahan yang terdapat pada diri orang-orang yang meyakini bahwa 

pengendalian internal perusahaan tidak berlaku secara personal (Marks, 2012). 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa arrogance adalah sifat sombong atau angkuh 

yang membuat seseorang merasa dirinya mampu melakukan fraud. Hal tersebut 
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timbul akibat besarnya self interest dalam diri seseorang yang kemudian dapat 

memunculkan keyakinan bahwa fraud yang dilakukannya tidak akan terdeteksi, 

serta keyakinan bahwa dirinya akan terlepas dari sanksi yang ada (Aprilia, 2017). 

Dapat disimpulkan bahwa arrogance merupakan sifat angkuh yang dimiliki 

seseorang karena adanya keterampilan, kemampuan, serta jabatan yang membuat 

dirinya merasa mampu melakukan fraud dan merasa dirinya kebal terhadap hukum 

yang ada.  

2.2   Penelitian Terdahulu  

Aprilia (2017) melakukan penelitian mengenai financial statement fraud 

dengan menggunakan perspektif fraud diamond. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk memperoleh bukti empiris terkait keefektifan penggunaan fraud diamond 

dalam mendeteksi financial statement fraud. Subjek penelitian tersebut adalah 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014. 

Pengukuran financial statement fraud dilakukan dengan menggunakan Modified 

Jones Model. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa financial stability dan 

ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. 

Sedangkan Akbar (2018) menemukan bahwa hanya pressure yang berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Rukmana (2018) menemukan bahwa 

terdapat tiga elemen dari fraud pentagon yang berpengaruh positif terhadap 

kecurangan laporan keuangan pressure, opportunity, competence, dan arrogance. 

Adanya inkonsistensi pada ketiga hasil penelitian tersebut mendorong penulis untuk 

menguji kembali pengaruh elemen fraud pentagon terhadap financial statement 

fraud.  
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Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebagai subjek penelitian seperti halnya dengan penelitian tersebut 

di atas. Adapun alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai 

subjek penelitian yaitu data yang terdapat pada laporan keuangannya lebih reliable 

dalam penyajian akun-akun laporan keuangan seperti aset, arus kas, penjualan, dan 

lain-lain (Sihombing, 2014). 

Penelitian Aprilia (2017) memiliki limitasi pada jumlah total sampel yaitu 

hanya berjumlah 89 perusahaan. Penelitian ini memperpanjang periode pengamatan 

yaitu dari tahun 2013-2017 agar dapat memperoleh jumlah sampel yang lebih 

banyak sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat serta mewakili keseluruhan 

perusahaan sektor manufaktur, dan agar data terbaru laporan keuangan dapat diuji 

sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi lebih akurat dan relevan bagi 

sektor manufaktur saat ini. 

Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator tambahan 

yang belum diuji pada penelitian-penelitian tersebut di atas sebagai pengukur 

elemen arrogance, yaitu politisi CEO yang masih sangat jarang diteliti di Indonesia.  

2.3  Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pressure dan Financial Statement Fraud 

Berdasarkan SAS No.99 terdapat beberapa kondisi pressures yang 

mengakibatkan terjadinya fraud, yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, 

kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan. Penelitian ini menggunakan 

financial stability, external pressure, dan financial target sebagai indikator untuk 

menguji elemen pressure. 
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Statement on Auditing Standards No. 99 yang diterbitkan oleh American 

Institute of Certified Public Accountants pada tahun 2002 menyatakan bahwa 

tekanan yang memicu manajer dalam melakukan financial statement fraud dapat 

timbul saat stabilitas keuangan atau profitabilitasnya  terancam oleh berbagai 

kondisi seperti kondisi ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi. 

Financial stability merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa perusahaan 

berada dalam kondisi keuangan yang stabil (Skousen et al., 2009). Tekanan yang 

dihadapi oleh pihak manajemen seringkali merujuk kepada pengelolaan aset yang 

baik dengan tujuan dapat menghasilkan laba dan return yang tinggi bagi para 

investor (Tiffani & Marfuah, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset 

perusahaan dapat menjadi alat bagi pihak manajemen dalam melakukan financial 

statement fraud. Skousen et al. (2009) memproksikan financial stability dengan 

rasio perubahan total aset. Skousen et al. (2009) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa perubahan total aset (ACHANGE) berpengaruh positif terhadap financial 

statement fraud yang berarti semakin tinggi perubahan total aset maka indikasi 

terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan juga semakin tinggi.  

External pressures diartikan sebagai suatu tekanan yang berlebihan yang 

dihadapi oleh pihak manajemen dalam memenuhi ekspektasi atau persyaratan dari 

pihak ketiga (Tiffani & Marfuah, 2015). SAS No. 99 juga menjelaskan bahwa 

ketika terdapat tekanan yang berlebihan dari pihak eksternal maka risiko 

kecurangan terhadap laporan keuangan dapat meningkat. Hal ini didukung oleh 

pendapat Skousen et al. (2009) yang menyatakan bahwa kebutuhan perusahaan 

untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan dari pihak eksternal 
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agar tetap memiliki daya saing seringkali menimbulkan tekanan tersendiri bagi 

manajemen perusahaan. Dalam penelitiannya, Skousen et al. (2009) menemukan 

bahwa rasio total hutang terhadap total aset (LEV) memiliki pengaruh positif 

terhadap financial statement fraud.  

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

adanya tekanan berlebihan yang dihadapi manajemen dalam mencapai target 

keuangan yang telah ditetapkan oleh direksi atau manajemen, termasuk tujuan-

tujuan penerimaan bonus dari penjualan maupun keuntungan. Skousen et al. (2009) 

menyatakan bahwa return on asset kerapkali digunakan dalam menilai kualitas 

kerja manajer dan dalam penentuan upah, kenaikan upah, dsb. Semakin tinggi ROA 

yang ditargetkan perusahaan, maka kerentanan manajemen akan meningkat dalam 

melakukan manipulasi laba yang merupakan salah satu bentuk kecurangan (Tiffani 

& Marfuah, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa financial target memiliki 

pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Financial Stability berpengaruh positif terhadap financial statement 

fraud. 

H2 : External Pressures berpengaruh positif terhadap financial statement 

fraud. 

H3 : Financial Target berpengaruh positif terhadap financial statement 

fraud. 
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2.3.2 Opportunity dan Financial Statement Fraud 

Statement on Auditing Standards No. 99  (SAS No. 99) menyatakan bahwa 

opportunity pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga situasi, yaitu 

kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional. 

Penelitian ini menggunakan ineffective monitoring dan nature of industry  sebagai 

indikator untuk menguji elemen opportunity. 

Ineffective Monitoring merupakan suatu kondisi yang merujuk kepada 

lemah atau tidak efektifnya pengawasan perusahaan dalam memantau kinerja 

perusahaan (Aprilia, 2017). SAS No.99 menyatakan bahwa ketidakefektifan 

pengawasan ini merupakan akibat dari adanya dominasi manajemen oleh satu orang 

atau kelompok kecil tanpa adanya pengendalian kompensasi serta tidak efektifnya 

pengawasan terhadap proses pembuatan laporan keuangan dan pengendalian 

internal. Skousen et al. (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan dewan 

komisaris independen yang sedikit memiliki kecenderungan melakukan 

kecurangan. Oleh karena itu, ineffective monitoring diproksikan dengan rasio 

dewan komisaris independen. Semakin kecil rasio dewan komisaris independen 

dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang ada juga semakin tidak efektif 

sehingga semakin memicu terjadinya financial statement fraud.  

Nature of Industry merupakan kondisi ideal suatu perusahaan dalam 

industri. Dalam laporan keuangan terdapat akun-akun tertentu yang besaran 

saldonya diestimasikan secara khusus oleh perusahaan, misalnya akun piutang tak 

tertagih. Summers dan Sweeney (1998) menjelaskan  bahwa diperlukan penilaian 

subjektif dalam mengestimasikan piutang tak tertagih (Skousen et al., 2009). 
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Summers dan Sweeney (1998) juga menyatakan bahwa akun-akun yang 

membutuhkan estimasi akan menjadi fokus manajer yang memiliki niat melakukan 

financial statement fraud. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tingkat 

pertumbuhan piutang sebagai proksi dari nature of industry. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Ineffective Monitoring berpengaruh positif terhadap financial statement 

fraud. 

H5:  Nature of Industry berpengaruh positif terhadap financial statement 

fraud. 

2.3.3 Rationalization dan Financial Statement Fraud 

Menurut SAS No. 99 rationalization pada perusahaan dapat diukur dengan 

siklus pergantian auditor, opini audit, serta keadaan total akrual dibagi dengan total 

aktiva. Penelitian ini menggunakan change in auditor sebagai indikator untuk 

menguji elemen rationalization. 

Berdasarkan SAS No. 99, hubungan antara manajemen dan auditor 

merupakan rasionalisasi manajemen. Rationalization merupakan karakter atau 

serangkaian etika yang terdapat dalam diri manajemen atau karyawan perusahaan 

yang memicu mereka melakukan pembenaran terhadap kecurangan yang mereka 

lakukan (Arens, 2017). Ada beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang 

mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: auditor change, dan 

opini audit (Skousen et al., 2008). Perusahaan yang melakukan manipulasi pada 

laporan keuangan, cenderung lebih sering melakukan pergantian auditor. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan mengurangi pendeteksian kecurangan oleh auditor. 
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Kegagalan audit dalam mendeteksi manipulasi pada laporan keuangan biasanya 

mengalami peningkatan sesaat setelah terjadinya pergantian auditor. Oleh karena 

itu, razionalization diproksikan dengan change in auditor (Skousen et al., 2009). 

Semakin sering terjadinya pergantian auditor maka semakin tinggi pula probabilitas 

terjadinya financial statements fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Change in Auditor sebagai proksi dari razionalization berpengaruh 

positif terhadap financial statement fraud. 

2.3.4 Competence dan Financial Statement Fraud 

Menurut Marks (2012) dalam Aprilia (2017) competence atau capability 

berarti kemampuan karyawan dalam menembus pengendalian internal 

perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu 

mengendalikan situasi sosial yang dapat mendatangkan keuntungan baginya 

dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Wolfe dan 

Hermanson (2004) menjelaskan sifat-sifat terkait elemen kemampuan (capability) 

dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu: position / function, brains, confidence / 

ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress. Wolfe dan Hermanson 

(2004) yang menyatakan bahwa posisi atau jabatan seseorang dapat 

melatarbelakangi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan, juga menarik 

kesimpulan bahwa pergantian direksi tidak selalu membawa dampak positif bagi 

perusahaan.  

Pergantian direksi dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan. Semakin 

sering frekuensi pergantian direksi dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan 
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indikasi terjadinya manipulasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H7 : Change in Director sebagai proksi dari competence berpengaruh positif 

terhadap financial statement fraud. 

2.3.5 Arrogance dan Financial Statement Fraud 

Arrogance merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sikap 

superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa 

pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi (Aprilia, 2017). 

Simon et al. (2015) menggunakan politisi CEO sebagai indikator untuk menguji 

pengaruh arrogance terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Pengukuran politisi 

CEO ini masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Seorang CEO yang juga 

merupakan seorang politisi atau yang memiliki history sebagai seorang politisi akan 

memiliki jaringan yang luas guna membantu kelancaran bisnis perusahaan. Hal ini 

dapat menimbulkan sifat angkuh atau sombong dalam diri CEO tersebut. Sifat ini 

yang memicu seseorang untuk membenarkan segala cara guna menutupi 

kecurangan yang dilakukannya. Selain itu, sifat arogan juga dapat membuat CEO 

merasa dirinya merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh besar dalam 

perusahaan. Pemikiran yang demikian dapat menjadi pemicu utama terjadinya 

financial statement fraud.  

Simon et al. (2015) juga menjelaskan bahwa frekuensi kemunculan gambar 

CEO di dalam laporan tahunan perusahaan dapat menjadi pengukur elemen 

arrogance. Jika CEO memiliki gambar yang cukup banyak dalam laporan tahunan 

perusahaan maka dapat dinilai bahwa CEO tersebut ingin dikenal oleh masyarakat 
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luas. Hal ini mengindikasikan adanya sifat arogan atau sombong dalam diri CEO 

tersebut (Aprilia, 2017).  Penelitian ini melanjutkan pengujian pengaruh politisi 

CEO dan frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H8 : Politisi CEO berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. 

H9 : Frequent Number of CEO’s Picture berpengaruh positif terhadap 

financial statement fraud. 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Kerangka Konseptual 

 

 

Pressure: 

Financial Stability (X1) 

External Pressures (X2) 

Financial Target (X3) 

Opportunity: 

Ineffective Monitoring (X4) 

Nature of industry (X5) 

Arrogance: 

Politisi CEO (X8) 

Frequent number of 

CEO’s picture (X9) 

Razionalization: 

Change in auditor (X6) 

Competence: 

Change in director (X7) 

Financial Statement 

Fraud (Y) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1kkkPendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Menurut Yusuf (2014:45), dalam penelitian 

kuantitatif, data yang dikumpulkan berupa angka yang merupakan lambang dari 

peristiwa atau kejadian dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. 

Adapun tujuan penelitian kuantitatif menurut Yusuf (2014:46), yaitu: 

1) Membuat generalisasi; 

2) Meramalkan, menguji teori, menetapkan/mendeskripsikan fakta, 

menguji hipotesis; 

3) Menunjukkan hubungan antar variabel; 

4) Menemukan teori. 

Penelitian ini akan menganalisa data numeral dan data akan diolah melalui 

metode statistik yang di dalamnya terdapat pengujian hipotesis menggunakan 

regresi linier berganda dengan program statistik SPSS versi 25 yang didukung 

dengan berbagai literatur penelitian, teori, dan fakta.  
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3.2    Identifikasi Variabel 

3.2.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat atau sering disebut sebagai variabel dependen, merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Artinya, nilai variabel terikat 

dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen (Nuryaman & Christina, 

2015). Variabel dependen pada penelitian ini adalah financial statement fraud. 

3.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas atau sering disebut sebagai variabel independen, merupakan 

variabel yang dapat memengaruhi variabel dependen. Perubahan nilai pada variabel 

independen akan mengakibatkan berubahnya nilai variabel dependen (Nuryaman & 

Christina, 2015). Variabel independen pada penelitian ini adalah determinan fraud 

yang terdapat pada fraud pentagon, yaitu pressure yang terdiri dari tiga indikator 

yakni financial stability, external pressures, dan financial target; opportunity yang 

terdiri dari dua indikator yaitu ineffective monitoring, dan nature of industry; 

razionalization; competence; dan arrogance yang terdiri dari dua indikator yaitu 

politisi CEO, serta frequent number of CEO’s picture.  

3.3aaa Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1aaFinancial Statement Fraud  

Financial statement fraud merupakan suatu skema yang terjadi saat seorang 

karyawan secara sengaja menyebabkan salah saji atau dengan sengaja tidak 

mencantumkan informasi yang material dalam laporan keuangan organisasi, 

misalnya dengan melakukan pencatatan atas pendapatan fiktif, memperkecil jumlah 

beban-beban yang dilaporkan, atau bahkan melakukan penggelembungan jumlah 
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aset yang dilaporkan (ACFE, 2018). Praktik manajemen laba kerap kali menjadi 

titik awal terjadinya financial statement fraud. Hal tersebut dilakukan oleh pihak 

manajemen dengan tujuan menarik minat investor dengan cara menampilkan 

performa terbaik perusahaan (Rachmania, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan Modified Jones Model untuk mengukur financial statement fraud. 

Modified Jones Model merupakan alat ukur manajemen laba. Meskipun terdapat 

beberapa alternatif pengukuran manajemen laba, Modified Jones Model merupakan 

model yang memiliki akurasi yang paling baik jika dibandingkan dengan model 

lainnya (Dechow et al., 1995). Adapun langkah-langkah pengukuran manajemen 

laba dengan menggunakan Modified Jones Model adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan nilai total akrual dengan rumus di bawah ini. 

TAit = NIit - CFOit 

2) Menentukan nilai parameter 1, 2, dan 3 dengan Jones Model (1991) 

TAit = α1 + α2 ΔREVit + α3 PPEit + εit 

Bertujuan untuk menskala seluruh variabel di atas dibagi dengan asset tahun 

sebelumnya, sehingga rumus menjadi : 

TAit /Ait-1 = α1(1/ Ait-1) + α2 ((ΔREVit / Ait-1)-(ΔRECit / Ait-1)) + α3(PPEit / Ait-1) 

+ εit 

Nilai parameter 1, 2, dan 3 diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary 

Least Square (OLS) 

3) Menghitung nilai nondiscretionary accrual menggunakan nilai dari parameter 

1, 2, dan 3 dengan rumus : 

NDAit = α1(1/ Ait-1) + α2 ((ΔREVit / Ait-1)-(ΔRECit / Ait-1)) + α3(PPEit / Ait-1) + εit 
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4) Total akrual merupakan penjumlahan dari discretionary accrual dan 

nondiscretionary accrual. Untuk menghitung nilai discretionary accrual dapat 

menggunakan rumus dibawah ini. 

 

 

Dimana,  

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode t 

NIit = Laba bersih perusahaan i pada periode t 

CFOit = Arus kas operasi perusahaan i pada periode t 

NDAit = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada periode t 

DAit = Discretionary accrual perusahaan i pada periode t 

Ait-1 = Total asset perusahaan i pada periode t-1 

ΔREVit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t 

ΔRECit = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t 

PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada periode t 

α1, α2, α3  = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi 

εit  = Error term perusahaan i pada periode t 

3.3.2    Pressures  

Pressures merupakan tekanan yang dihadapi oleh setiap pelaku fraud. 

Tekanan tersebut dapat menciptakan intensi atau niat dalam diri seseorang yang 

kemudian dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan fraud. Menurut 

Abdullahi dan Mansor (2015), tekanan-tekanan yang dihadapi dapat berupa tekanan 

yang terkait dengan keuangan ataupun tekanan yang tidak terkait keuangan. 

|DAit| = TAit - NDAit 
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Terdapat beberapa kondisi pressures yang mengakibatkan terjadinya fraud, yaitu 

financial stability, external pressure, personal financial needs, dan financial target 

(SAS No.99, 2002). Penelitian ini menggunakan indikator financial stability, 

external pressure, dan financial target untuk menguji elemen pressure yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Financial Stability 

Financial stability atau stabilitas keuangan merupakan kondisi stabilnya 

keuangan suatu perusahaan. Menurut SAS No.99 (2002), ketika stabilitas 

keuangan dan/atau keuntungan perusahaan terancam akan kondisi ekonomi 

industri atau kondisi operasional perusahaan maka akan timbul pressures 

(tekanan)  pada pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen akan 

tergerak untuk mengupayakan segala cara demi menunjukkan laporan 

keuangan yang terlihat baik (Aprilia, 2017). Kondisi keuangan perusahaan 

dapat dicerminkan dari kondisi aset perusahaan. Aset adalah sesuatu yang 

dimiliki oleh perusahaan dan akan memberikan manfaat baik masa kini 

maupun di masa depan yang dapat berupa gedung, kendaraan, tanah, mesin, 

maupun karyawan. Oleh karena itu, penelitian  ini menggunakan perubahan 

aset (ACHANGE) sebagai proksi dari financial stability. Berdasarkan 

penelitian Skousen et al. (2009), financial stability dihitung  dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

𝐴𝐶𝐻𝐴𝑁𝐺𝐸 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡
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𝐿𝐸𝑉 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

2. External Pressure 

External pressure merupakan tekanan dari pihak ketiga yang dihadapi oleh 

perusahaan. Tekanan yang berasal dari luar perusahaan dapat berupa 

tingginya tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor sehingga 

menyebabkan perusahaan harus memperoleh sumber dana tambahan dari 

pihak eksternal yang akan digunakan sebagai modal agar dapat 

meningkatkan produksi dan memenuhi ekspektasi keuntungan yang 

disyaratkan. Hal tersebut akan mendorong manajemen untuk melakukan 

segala cara agar memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal sehingga 

performa laporan keuangan dapat terlihat baik (Aprilia, 2017). Oleh karena 

itu, penelitian ini menggunakan leverage sebagai proksi dari external 

pressure. Menurut Skousen et al. (2009), rasio leverage dihitung dengan 

rumus: 

 

  

3.  Financial Target 

Financial target merupakan kondisi dimana perusahaan menargetkan 

tingkat laba yang harus diraih atas usaha yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan laba tersebut. Financial target dapat ditetapkan melalui akun-

akun dilaporan keuangan. Umumnya, Return on Assets digunakan sebagai 

target keuangan yang harus dipenuhi oleh manajemen. Return on Assets 

(ROA) merupakan ukuran kinerja operasional secara luas yang digunakan 

untuk melihat seberapa efisien penggunaan aset dalam suatu perusahaan. 
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ROA sangat sering digunakan untuk menilai kinerja manajer dan dalam 

penentuan bonus, kenaikan gaji, dsb. (Skousen et al., 2009). ROA juga 

digunakan oleh perusahaan untuk dapat meraih tingkat laba yang 

ditargetkan perusahaan. Tingginya nilai ROA yang menjadi target 

perusahaan akan menyebabkan manajemen lebih rentan dalam melakukan 

financial statement fraud (Tiffani & Marfuah, 2015). Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi dari financial target. 

Menurut Skousen et al. (2009), perhitungan ROA dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut:  

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑡 − 1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1
 

 

3.3.3 Opportunity 

 Opportunity merupakan peluang bagi pelaku fraud untuk mengeksekusi 

tindakan fraud. Opportunity atau peluang yang ditemukan oleh seseorang yang 

memiliki intensi untuk melakukan fraud akan memudahkan langkah orang tersebut 

untuk mengeksekusi tindakan fraud yang telah direncanakan. Opportunity dapat 

muncul karena lemahnya pengendalian internal suatu perusahaan (Arens, 2017). 

Menurut SAS No.99 (2002), opportunity yang dapat menyebabkan financial 

statement fraud diklasifikasikan dalam tiga indikator, yaitu nature of industry, 

ineffective monitoring, dan organizational structure.  
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BDOUT =  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠
 

 

Penelitian ini menggunakan indikator ineffective monitoring dan nature of industry 

untuk menguji elemen opportunity yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Ineffective Monitoring 

Ineffective monitoring merupakan suatu kondisi dimana perusahaan tidak 

memiliki internal control yang baik. Keberadaan dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dalam 

mengawasi kinerja manajemen untuk mencegah terjadinya financial 

statement fraud. Beasley et al. (2000), Dechow et al. (1996), dan Dunn 

(2004) menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan fraud secara 

konsisten hanya memiliki sedikit anggota dewan komisaris dan direksi yang 

berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan perusahaan non-fraud 

(Skousen et al., 2009). Hal tersebut dapat menyebabkan tidak objektifnya 

penyusunan sistem pengendalian internal perusahaan, karena jajaran 

komisaris dan direksi didominasi oleh pihak-pihak internal yang memiliki 

berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

(BDOUT) sebagai proksi dari ineffective monitoring yang berdasarkan 

Skousen et al. (2009) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



55 
 

 

 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡
−  

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡 − 1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 1
 

 

 

 

2. Nature of Industry 

Nature of Industry merupakan keadaan ideal suatu perusahaan dalam 

industri. Piutang usaha merupakan suatu bentuk dari nature of industry yang 

dapat direspon secara berbeda oleh masing-masing manajer perusahaan. 

Dalam laporan keuangan estimasi akun piutang tak tertagih rentan dinilai 

secara subjektif oleh manajemen. Perusahan sering mengestimasikan akun 

piutang tak tertagih berdasarkan jumlah piutang. Jika piutang perusahaan 

tinggi maka estimasi akun piutang tak tertagih pun tinggi hal ini dapat 

meningkatkan risiko terjadinya financial statement fraud. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan rasio perubahan piutang sebagai proksi dari 

nature of industry. Menurut Skousen et al. (2009), rasio perubahan piutang 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

3.3.4    Rationalization 

 Rationalization merupakan pembenaran yang timbul dalam pikiran pelaku 

fraud setelah melakukan kecurangan. Relasi antara manajemen dan auditor 

merupakan suatu bentuk rasionalisasi manajemen (SAS No.99, 2002). Beberapa 

penelitian telah menunjukkan bahwa insiden terjadinya kegagalan audit dalam 

sekejap mengalami peningkatan setelah dilakukan pergantian auditor (Skousen et 

al., 2009). Pergantian auditor merupakan perpindahan auditor atau perpindahan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat terjadi karena adanya aturan pemerintah 
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mengenai batas pemberian jasa audit. Perusahaan yang melakukan financial 

statement fraud akan lebih sering melakukan pergantian auditor (KAP). Dengan 

melakukan pergantian auditor (KAP), maka auditor independen yang baru tentu 

akan membutuhkan waktu untuk dapat memahami situasi dan kondisi perusahaan, 

perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meminimalisir pendeteksian 

yang dilakukan auditor terkait tindakan kecurangan yang telah dilakukan 

perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan pergantian auditor (KAP) sebagai proksi dari 

elemen rationalization yang menurut Skousen et al. (2009) diukur dengan 

menggunakan variabel dummy yaitu jika perusahaan melakukan perubahan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) selama periode 2013-2017 maka diberi kode 1. Sebaliknya, 

jika perusahaan tidak melakukan pergantian kantor akuntan publik selama periode 

2013-2017 maka diberi kode 0. 

3.3.5    Competence 

 Competence diartikan sama dengan capability yang merupakan seberapa 

besar kemampuan serta keterampilan yang dimiliki seseorang untuk melakukan 

financial statement fraud. Kompetensi yang dimiliki seseorang akan memudahkan 

dirinya dalam mewujudkan tindakan fraud. Orang dengan kompetensi tinggi tentu 

akan mendapat posisi/jabatan penting dalam perusahaan. Wolfe & Hermanson 

(2004) juga menjelaskan sifat-sifat yang dapat memengaruhi kompetensi yang 

dimiliki seseorang, yaitu : position/function, brains, confidence/ego, coercion 

skills, effective lying dan immunity to stress. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka 
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posisi CEO, direksi, serta kepala divisi menjadi yang paling memenuhi kriteria 

sifat-sifat tersebut.  

Pergantian direksi membuka peluang bagi terjadinya financial statement 

fraud. Pergantian direksi dapat bertujuan untuk memperbaiki kinerja sebelumnya, 

tetapi perbaikan tersebut tentu memerlukan waktu untuk beradaptasi yang dapat 

disebut sebagai stress period yang dialami perusahaan sehingga risiko terjadinya 

kecurangan dapat meningkat. Dan dengan memiliki posisi penting tersebut, 

seseorang dapat memanfaatkan kedudukannya untuk memengaruhi orang lain 

dalam mengeksekusi tindakan fraud. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

pergantian direksi (change in director) sebagai proksi dari elemen 

competence/capability. Menurut Aprilia (2017) pergantian direksi diukur dengan 

menggunakan variabel dummy dimana perusahaan akan diberi kode 1 jika terdapat 

pergantian direksi selama periode 2013-2017. Sebaliknya, perusahaan yang tidak 

melakukan pergantian direksi selama perode 2013-2017 diberi kode 0. 

3.3.6    Arrogance 

 Arrogance merupakan sifat sombong atau angkuh yang membuat seseorang 

merasa dirinya mampu melakukan fraud yang timbul akibat besarnya self interest 

dalam diri seseorang.  Hal ini kemudian dapat memunculkan keyakinan bahwa 

fraud yang dilakukannya tidak akan terdeteksi, serta keyakinan bahwa dirinya kebal 

akan hukum yang ada (Aprilia, 2017). Penelitian ini menggunakan politisi CEO dan 

frequent number of CEO’s picture sebagai proksi dari elemen arrogance yang akan 

dijelaskan sebagai berikut:  
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1. Politisi CEO 

Seorang CEO yang merangkap sebagai politisi atau seseorang yang 

memiliki history sebagai seorang politisi tentu memiliki kekuasaan dan juga 

koneksi yang luas guna membantu keberlangsungan bisnisnya. Kekuasaan 

dan koneksi luas tersebut dapat menimbulkan keangkuhan (arrogance) 

tersendiri pada diri CEO yang akan memicu dirinya mengupayakan segala 

cara untuk menutupi fraud yang dilakukannya. Simon et al. (2015) dalam 

penelitiannya mengukur elemen arrogance dengan menilai adanya CEO 

dalam suatu perusahaan yang juga merangkap sebagai seorang politisi atau 

yang memiliki history sebagai seorang politisi. Menurut Simon et al. (2015), 

politisi CEO diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana 

perusahaan yang memiliki CEO yang sedang atau pernah menjabat sebagai 

politisi diberi kode 1. Dan sebaliknya, kode 0 diberikan kepada perusahaan 

yang tidak memiliki CEO yang sedang atau pernah menjabat sebagai 

politisi. 

2. Frequent Number of CEO’s Picture 

Seorang CEO yang memiliki foto dengan frekuensi kemunculan cukup 

banyak dalam laporan tahunan perusahaan dapat diindikasikan memiliki 

keinginan untuk dikenal atas karir dan kemampuannya dalam menjadi 

pimpinan suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya sifat arogan dalam 

diri CEO tersebut. Frekuensi kemunculan foto CEO (frequent number of 

CEO’s picture) dalam laporan tahunan perusahaan dapat digunakan untuk 

mengukur elemen arrogance (Simon et al., 2015). Menurut Simon et al. 
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(2015),  frequent number of CEO’s picture dapat diukur dengan menghitung 

jumlah kemunculan foto CEO di laporan tahunan suatu perusahaan. 

3.4    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data 

menyangkut letak keberadaan data penelitian yang diperlukan, data penelitian 

berada pada siapa atau pada apa (Nuryaman & Christina, 2015). Sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang tersedia dan dibuat oleh pihak tertentu dalam bentuk dokumen (Nuryaman & 

Christina, 2015). Data tersebut dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi 

yaitu data dari perpustakaan (berupa jurnal), buku, dan internet. Pada penelitian ini 

data sekunder yaitu data dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 

yang diperoleh dan dikumpulkan dari www.idx.co.id serta website resmi 

perusahaan yang telah di audit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013-2017. 

3.5       Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1  Populasi 

Populasi menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian, atau sesuatu yang 

menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Dapat dikatakan bahwa populasi 

merupakan total kumpulan elemen yang dari kumpulan tersebut akan ditarik suatu 

kesimpulan (Nuryaman & Christina, 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2013-2017. 
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3.5.2 Sampel 

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sampel berisi beberapa 

anggota yang dipilih dari populasi dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi yang ada (Nuryaman & Christina, 2015). 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling agar dapat 

diperoleh sampel yang merepresentasikan kriteria yang diinginkan. Kriteria yang 

digunakan dalam purposive sampling pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan go public atau terdaftar pada sektor manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017 dan sudah terdaftar 

sebelum 2013. Hal ini dikarenakan untuk menghitung discretionary 

accrual menggunakan data tahun sebelumnya (t-1). 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 

dalam website resmi perusahaan atau website BEI selama periode 

2012-2017. 

3. Data yang berkaitan dengan variabel penelitian tersedia dengan 

lengkap (data dipublikasikan selama periode 2012-2017). 

3.6       Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi juga dikenal sebagai analisis 

data sekunder, yang merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, 

mencatat, dan menganalisa data serta informasi yang terdapat pada laporan atau 

dokumen yang tersedia (Nuryaman & Christina, 2015). Dalam penelitian ini, 

metode dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dari 
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www.idx.co.id, serta website resmi perusahaan. Studi pustaka merupakan suatu 

metode yang dilakukan dengan cara menggali teori-teori yang relevan dengan topik 

penelitian dan menelaah teori tersebut lebih lanjut. Metode ini dilakukan dengan 

menggunakan literatur yang relevan dengan penelitian yaitu financial statement 

fraud. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

jurnal-jurnal penelitian, artikel penelitian terdahulu, buku, serta internet research 

yang berhubungan dengan tema penelitian.  

3.7 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai teknik 

analisis data karena regresi linear berganda ditujukan untuk menguji pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Nuryaman & Christina, 

2015). Hal tersebut selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu menguji pengaruh 

determinan fraud yang terdapat pada fraud pentagon terhadap financial statement 

fraud. Tahapan pengujian regresi linear berganda adalah : 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan semua data yang telah dikumpulkan tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi terhadap populasi 

(Nuryaman, 2014). Dengan menggunakan statistik deskriptif maka akan diketahui 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum untuk 

menggambarkan determinan fraud yang terdapat pada fraud pentagon yaitu 

pressure yang terdiri dari tiga indikator yakni financial stability, external pressure, 

dan financial target; opportunity yang terdiri dari dua indikator yaitu ineffective 
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monitoring dan nature of industry; rationalization; competence/capability; dan 

arrogance. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan apabila model pada 

penelitian ini memenuhi syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik sehingga dapat 

memberikan hasil yang representatif. Uji asumsi klasik diperlukan untuk 

mengidentifikasi ada/tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi 

berganda yang digunakan. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, 

multikoloniearitas, dan heteroskedastisitas yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji model regresi variabel 

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

ahli telah mengembangkan beberapa teknik pengujian normalitas. Penelitian 

ini melakukan uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik Normal P-

Plot. Dasar pengambilan keputusan dari grafik P-Plot yaitu:  

1) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika titik menyebar menjauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul karena adanya hubungan linier di antara variabel-

variabel independen (Qudratullah, 2013). Ghozali (2011) menyatakan 
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bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi  di antara 

variabel independennya. Artinya, variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu elemen-elemen fraud pentagon, yaitu pressure yang terdiri dari tiga 

indikator yakni financial stability, external pressures, dan financial target; 

opportunity yang terdiri dari dua indikator yaitu ineffective monitoring, dan 

nature of industry; razionalization; competence; dan arrogance yang terdiri 

dari dua indikator yaitu politisi CEO, serta frequent number of CEO’s 

picture seharusnya tidak berkorelasi. Ada/tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran tersebut menampilkan setiap variabel independen mana saja yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

keberagaman variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

karena VIF = 1/Tolerance. Pengambilan keputusan dengan menggunakan 

nilai tolerance dan VIF dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Apabila nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, berarti tidak terdapat 

multikolinearitas. 

2) Apabila nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, berarti terdapat 

multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model 

regresi, apabila terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



64 
 

 

 

 

(Ghozali,2013:105). Sedangkan syarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Penelitian ini 

menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi ada/tidaknya 

heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara 

variabel independen yaitu determinan fraud yang terdapat pada  fraud 

pentagon, yaitu pressure yang terdiri dari tiga indikator yakni financial 

stability, external pressures, dan financial target; opportunity yang terdiri 

dari dua indikator yaitu ineffective monitoring, dan nature of industry; 

razionalization; competence; dan arrogance yang terdiri dari dua indikator 

yaitu politisi CEO, serta frequent number of CEO’s picture dengan nilai 

absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 

5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas 

dalam model regresi (Ghozali, 2011). 

3.7.3 Regresi Linear Berganda 

 Uji hipotesis dilakukan agar diperoleh hasil analisis data yang valid dan 

mendukung hipotesis yang sebelumnya telah dikemukakan pada penelitian ini. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Penelitian ini 

menggunakan program IBM SPSS Versi 25 untuk menganalisis pengaruh variabel 

independen yaitu elemen-elemen fraud pentagon, yaitu pressure yang terdiri dari 

tiga indikator yakni financial stability, external pressures, dan financial target; 

opportunity yang terdiri dari dua indikator yaitu ineffective monitoring, dan nature 

of industry; razionalization; competence; dan arrogance yang terdiri dari dua 

indikator yaitu politisi CEO, serta frequent number of CEO’s picture terhadap 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



65 
 

 

 

 

variabel dependen yaitu financial statement fraud. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan model sesuai dengan penelitian Skousen et al. (2009), dengan model 

regresi : 

|DACCit| = β0 + β1ACHANGE + β2LEV + β3ROA+ β4BDOUT 

+β5RECEIVABLE + β6AUDCHANGE + β7DCHANGE + 

β8POLCEO + β9CEOPICT + εi 

Keterangan: 

β0   = Koefisien regresi konstanta 

β1,2,3,4,5,6,7,8,9 = Koefisisen regresi masing-masing proksi 

DACCit  = Discretionary accruals perusahaan i tahun t 

ACHANGE  = Rasio perubahan total aset tahun 2013-2017 

LEV   = Rasio total kewajiban per total aset 

ROA   = Return On Assets 

BDOUT  = Persentase anggota jajaran direksi yang berasal dari luar 

perusahaan 

RECEIVABLE = Rasio perubahan piutang usaha 

AUDCHANGE = Pergantian auditor independen 

DCHANGE  = Perubahan direksi 

POLCEO  = CEO yang juga merupakan seorang politisi 

CEOPICT  = Frekuensi kemunculan gambar CEO pada laporan tahunan 

perusahaan 

ε  = error 
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Keakuratan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dengan nilai goodness of fit. Goodness of fit dapat diukur dengan nilai statistik F, 

koefisien determinasi, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dikatakan signifikan 

jika nilai uji statistiknya terletak di dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). 

Sebaliknya, dikatakan tidak signifikan jika nilai uji statistiknya terletak di dalam 

daerah dimana H0 diterima (Ghozali, 2011). Uji statistik F, koefisien determinasi, 

dan uji statistik t dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Statistik F 

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh 

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2016). Uji statistik F dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya semua variabel independen 

secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05 artinya semua variabel independen 

secara serentak dan signifikan tidak memengaruhi variabel 

dependen. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2011). Nilai 

koefisien determinasi yaitu diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil artinya 

variabel-variabel independen yaitu determinan fraud yang terdapat pada 
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fraud pentagon, yaitu pressure yang terdiri dari tiga indikator yakni 

financial stability, external pressures, dan financial target; opportunity 

yang terdiri dari dua indikator yaitu ineffective monitoring, dan nature of 

industry; razionalization; competence; dan arrogance yang terdiri dari dua 

indikator yaitu politisi CEO, serta frequent number of CEO’s picture 

memiliki kemampuan yang amat terbatas dalam menjelaskan variasi 

variabel independen. Nilai yang mendekati satu artinya variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel independen. 

3. Uji Statistik t 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Uji t digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling 

dominan antara masing-masing variabel independen yang dalam penelitian 

ini merupakan elemen-elemen fraud pentagon, yaitu pressure yang terdiri 

dari tiga indikator yakni financial stability, external pressures, dan financial 

target; opportunity yang terdiri dari dua indikator yaitu ineffective 

monitoring, dan nature of industry; razionalization; competence; dan 

arrogance yang terdiri dari dua indikator yaitu politisi CEO, serta frequent 

number of CEO’s picture untuk menjelaskan variasi financial statement 

fraud yang merupakan variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Bursa efek atau dikenal juga 

sebagai pasar modal sebenarnya telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya 

pada tahun 1912 di Batavia. Setelah sempat ditutup selama perang dunia pertama, 

bursa efek di Batavia kembali dibuka bersama dengan bursa efek di Surabaya dan 

Semarang. Selama era tersebut, bursa efek terus mengalami jatuh bangun. Bahkan 

pada tahun 1956 hingga 1977, perdagangan di bursa efek menjadi vakum. Di bawah 

pemerintahan Presiden Soeharto, bursa efek kemudian diresmikan kembali. Hal 

tersebut ditandai dengan go public yang dilakukan oleh PT Semen Cibinong sebagai 

emiten pertama. Setelah 10 tahun dilakukan peresmian kembali, perdagangan di 

bursa efek masih sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 hanya mencapai 24 

emiten karena masyarakat lebih memilih instrumen perbankan daripada instrumen 

pasar modal. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar aktivitas bursa efek dapat 

aktif dan meningkat dengan cara menghadirkan paket deregulasi, dsb. Seiring 

berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pasar modal 

sehingga bursa efek semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. 

Hingga saat ini perusahaan yang tercatat di BEI mencapai lebih dari 600 emiten. 
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Penggunaan perusahaan manufaktur pada penelitian ini yaitu karena sektor 

manufaktur memiliki berbagai sub sektor industri sehingga dapat 

merepresentasikan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Selain itu, berdasarkan 

hasil survei Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (2016) terdapat 

tujuh kasus kecurangan pelaporan keuangan pada sektor manufaktur yang 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar yaitu di atas Rp 10 Miliar. Pemilihan 

sektor manufaktur juga diharapkan dapat menjaga karakteristik yang sama antar 

perusahaan sehingga diharapkan dapat menghindari bias pada hasil penelitian. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari 3 sektor industri antara 

lain : sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri 

barang konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI diseleksi sesuai 

dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 3. Hasil purposive 

sampling dapat dilihat pada tabel 4.1 yang terdapat pada halaman 70. 

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh sampel sebanyak 103 (seratus tiga) 

perusahaan yang memenuhi kriteria penentuan sampel, dengan total jumlah 

observasi selama lima tahun periode penelitian adalah sebesar 515 observasi. Daftar 

sampel perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran 1. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Sampel Penelitian  

Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2017 

KETERANGAN JUMLAH 

Jumlah perusahaan manufaktur yang listing di BEI  148 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI mulai 

tahun 2013-2017 secara berturut-turut 
(6) 

Perusahaan manufaktur yang listing di BEI yang belum 

terdaftar sebelum tahun 2013 (23) 

Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan yang telah di audit dalam 

website BEI atau website resmi perusahaan selama 

periode 2012-2017 berturut-turut (0) 

Data yang diperlukan tidak tersedia lengkap dan 

konsisten dalam periode 2012-2017 (16) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 103 

Jumlah tahun penelitian 5 

Total sampel selama tahun penelitian 515 

  Sumber : Data olahan, 2019 

4.2  Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguraikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan baik variabel 

dependen yaitu financial statement fraud, serta variabel independen yaitu elemen-

elemen dari fraud pentagon yakni pressure yang terdiri dari tiga indikator yakni 

financial stability (ACHANGE), external pressure (LEV), financial target (ROA); 

opportunity yang terdiri dari dua indikator yaitu ineffective monitoring (BDOUT), 

dan nature of industry (RECEIVABLE); rationalization (AUDCHANGE); 

competence (DCHANGE); serta arrogance yang terdiri dari dua indikator yaitu 

politisi CEO (POLCEO), dan frequent number of CEO’s picture (CEOPICT). 
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Sebelum melakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan 

penghapusan outlier yang dapat mengganggu hasil penelitian. Outlier merupakan 

data yang memiliki karakteristik unik dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim 

(Ghozali, 2011:41). Sehingga total observasi setelah outlier menjadi 483. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai minimum, maksimum dan rata-

rata masing-masing variabel dari perusahaan yang dijadikan sampel selama tahun 

2013-2017 sebagaimana yang terdapat pada tabel 4.2 di bawah ini.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

FSFRAUD 483 .0006 .6832 .078995 .0696884 

ACHANGE 483 -10.8551 .9999 .094666 .5526534 

LEV 483 .0372 .9895 .471926 .1977808 

ROA 483 -.1915 .6571 .050619 .0920958 

BDOUT 483 .20 1.00 .4052 .11360 

RECEIVABLE 483 -3.8467 2.4810 .007424 .2500261 

CEOPICT 483 0 21 3.06 3.081 

Valid N 

(listwise) 

483 
    

      Sumber : Data olahan, 2019 

4.2.1  Financial Statement Fraud (FSFRAUD) 

Financial statement fraud pada penelitian ini diukur menggunakan 

manajemen laba yang dihitung dengan rumus Modified Jones. Adapun tujuan 

tindakan manajemen laba yaitu untuk mencapai target tertentu dengan cara yang 

dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Fraud akan semakin besar jika nilai 

manajemen laba semakin besar. 
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Berdasarkan Tabel 4.2 pada halaman 71, financial statement fraud 

(FSFRAUD) memiliki nilai terendah sebesar 0,0006 dan tertinggi sebesar 0,6832. 

Nilai terendah financial statement fraud dimiliki oleh PT Semen Indonesia Tbk 

(SMGR) dan nilai tertinggi financial statement fraud dimiliki oleh PT Alakasa 

Industrindo Tbk (ALKA). Nilai terendah financial statement fraud terjadi pada 

tahun 2017. Nilai tertinggi financial statement fraud terjadi pada tahun 2016. Rata-

rata financial statement fraud yang dimiliki seluruh perusahaan sampel yaitu 

sebesar 0,078995 dengan standard deviasi sebesar 0,0696884. Dari nilai rata-rata 

tersebut dapat dilihat bahwa financial statement fraud cenderung mengarah ke nilai 

minimum. 

4.2.2  Pressures 

 Pressures pada penelitian ini terdiri dari tiga indikator yaitu financial 

stability, external pressure, dan financial target dengan interpretasi hasil uji 

deskriptif sebagai berikut : 

1. Financial Stability (ACHANGE) 

Financial stability diukur dengan melihat persentase perubahan aset 

(ACHANGE). Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 pada 

halaman 71, financial stability memiliki nilai terendah sebesar -10,8551 

dan tertinggi sebesar 0,9999. Tanda negatif menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan yang mengalami penurunan aset. Nilai terendah 

financial stability dimiliki oleh PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk 

(AKKU) dan nilai tertinggi financial stability dimiliki oleh PT Pan 

Brothers Tbk (PBRX). Nilai terendah financial stability terjadi pada 
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tahun 2015. Nilai tertinggi financial stability terjadi pada tahun 2013. 

Rata-rata financial stability yang dimiliki seluruh perusahaan sampel 

yaitu sebesar 0,094666 dengan standard deviasi sebesar 0,5526534. Dari 

nilai rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa financial stability cenderung 

mengarah ke nilai minimum. 

2. External Pressure (LEV) 

External pressure diukur dengan menghitung rasio debt to assets (LEV). 

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 pada halaman 71, external 

pressure memiliki nilai terendah sebesar 0,0372 dan tertinggi sebesar 

0,9895. Nilai terendah external pressure dimiliki oleh PT Jaya Pari Steel 

Tbk (JPRS) dan nilai tertinggi external pressure dimiliki oleh PT SLJ 

Global Tbk (SULI). Nilai terendah external pressure terjadi pada tahun 

2013. Nilai tertinggi external pressure terjadi pada tahun 2017. Rata-

rata external pressure yang dimiliki seluruh perusahaan sampel yaitu 

sebesar 0,471926 dengan standard deviasi sebesar 0,1977808. Dari nilai 

rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa financial stability cenderung 

berada ditengah-tengah nilai minimum dan maksimum. 

3.  Financial Target (ROA)  

Financial target diukur dengan menghitung return on asset (ROA) 

tahun sebelumnya yang diasumsikan menjadi target keuangan pada 

tahun berikutnya. Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 pada 

halaman 71,  financial target  memiliki nilai terendah sebesar -0,1915 

dan tertinggi sebesar 0,6571. Tanda negatif menunjukkan terdapat 
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perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Nilai 

terendah financial target dimiliki oleh PT Anugerah Kagum Karya 

Utama Tbk (AKKU) dan nilai tertinggi financial target dimiliki oleh PT 

Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Nilai terendah financial target 

terjadi pada tahun 2013. Nilai tertinggi financial target terjadi pada 

tahun 2014. Rata-rata financial target yang dimiliki seluruh perusahaan 

sampel yaitu sebesar 0,050619 dengan standard deviasi sebesar 

0,0920958. Dari nilai rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa financial 

target cenderung mengarah ke nilai minimum. 

4.2.3  Opportunity 

 Opportunity pada penelitian ini terdiri dari dua indikator yaitu ineffective 

monitoring dan nature of industry dengan interpretasi hasil uji deskriptif sebagai 

berikut : 

1. Ineffective Monitoring (BDOUT) 

Ineffecive monitoring diukur dengan menghitung pesentase anggota 

dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (BDOUT). 

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 pada halaman 71,  

ineffective monitoring memiliki nilai terendah sebesar 0,20 dan 

tertinggi sebesar 1,00. Nilai terendah ineffecive monitoring dimiliki 

oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan nilai tertinggi ineffecive 

monitoring dimiliki oleh PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA). Nilai 

terendah ineffecive monitoring terjadi pada tahun 2017. Nilai tertinggi 

ineffecive monitoring terjadi pada tahun 2014. Rata-rata ineffecive 
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monitoring yang dimiliki seluruh perusahaan sampel yaitu sebesar 

0,4052 dengan standard deviasi sebesar 0,11360. Dari nilai rata-rata 

tersebut dapat dilihat bahwa ineffecive monitoring cenderung berada 

ditengah-tengah nilai minimum dan maksimum. 

2. Nature of Industry (RECEIVABLE) 

Nature of industry diukur dengan menghitung rasio perubahan piutang 

(RECEIVABLE).  Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.2 pada 

halaman 71, nature of industry memiliki nilai terendah sebesar -3,8467 

dan tertinggi sebesar 2,4810. Tanda negatif menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan yang mengalami penurunan nilai pertumbuhan 

piutang. Nilai terendah nature of industry dimiliki oleh PT Anugerah 

Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dan nilai tertinggi nature of 

industry dimiliki oleh PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk 

(AKKU). Nilai terendah nature of industry terjadi pada tahun 2015. 

Nilai tertinggi nature of industry terjadi pada tahun 2013. Rata-rata 

nature of industry yang dimiliki seluruh perusahaan sampel yaitu 

sebesar 0,007424 dengan standard deviasi sebesar 0,2500261. Dari nilai 

rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa nature of industry cenderung 

mengarah ke nilai minimum. 

4.2.4  Rationalization (AUDCHANGE) 

 Elemen rationalization diukur dengan menghitung jumlah perusahaan yang 

melakukan pergantian auditor (KAP) dan perusahaan yang tidak melakukan 

pergantian. 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Pergantian KAP (AUDCHANGE) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 409 84.7 84.7 84.7 

1 74 15.3 15.3 100.0 

Total 483 100.0 100.0 
 

 Sumber : Data olahan, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui frekuensi perusahaan yang 

melakukan pergantian auditor sebanyak 74 perusahaan dari total 483 perusahaan 

sampel pada tahun 2013-2017, atau dapat dikatakan bahwa hanya sebesar 15.3% 

perusahaan sampel pada periode pengamatan yang melakukan pergantian auditor. 

Dan sisanya sebesar 84.7% memutuskan untuk tetap menggunakan jasa auditor 

(KAP) yang sama. 

4.2.5  Competence (DCHANGE) 

 Elemen competence diukur dengan menghitung jumlah perusahaan yang 

melakukan perubahan dewan direksi dan perusahaan yang tidak melakukan 

perubahan. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Pergantian Direksi (DCHANGE) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 274 56.7 56.7 56.7 

1 209 43.3 43.3 100.0 

Total 483 100.0 100.0  

 Sumber : Data olahan, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.4 pada halaman 76, dapat diketahui frekuensi 

perusahaan yang melakukan perubahan dewan direksi sebanyak 209 perusahaan 

dari total 483 perusahaan sampel pada tahun 2013-2017, atau dapat dikatakan 

bahwa terdapat sebesar 43.3% perusahaan sampel pada periode pengamatan yang 

melakukan perubahan dewan direksi. Dan sisanya sebesar 56.7% memutuskan 

untuk tidak melakukan perubahan dewan direksi. 

4.2.6 Arrogance  

 Arrogance pada penelitian ini terdiri dari dua indikator yaitu politisi CEO 

dan frequent number of CEO’s picture dengan interpretasi hasil uji deskriptif 

sebagai berikut : 

1. Politisi CEO (POLCEO) 

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah perusahaan yang memiliki 

CEO yang sedang atau pernah merangkap sebagai seorang politisi 

(POLCEO) dan yang tidak. 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Politisi CEO (POLCEO) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 480 99.4 99.4 99.4 

1 3 .6 .6 100.0 

Total 483 100.0 100.0  

Sumber : Data olahan, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui frekuensi perusahaan yang memiliki 

CEO yang sedang atau pernah menjabat sebagai seorang politisi hanya 3 

perusahaan dari total 483 perusahaan sampel pada tahun 2013-2017, atau 
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dapat dikatakan bahwa hanya terdapat 0,6% perusahaan sampel pada 

periode pengamatan yang memiliki CEO yang sedang atau pernah menjabat 

sebagai seorang politisi. Dan sisanya sebesar 99.4% tidak memiliki CEO 

yang sedang atau pernah menjabat sebagai seorang politisi. 

2.  Frequent Number of CEO’s Picture (CEOPICT) 

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kemunculan foto CEO pada 

laporan tahunan tiap perusahaan. Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 

4.2 yang terdapat pada halaman 71, frequent number of CEO’s picture 

(CEOPICT) memiliki nilai terendah sebesar 0 dan tertinggi sebesar 21. Nilai 

terendah frequent number of CEO’s picture (CEOPICT) dimiliki oleh PT 

Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dan nilai tertinggi frequent 

number of CEO’s picture dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Nilai 

terendah frequent number of CEO’s picture terjadi pada tahun 2015. Nilai 

tertinggi frequent number of CEO’s picture terjadi pada tahun 2015. Rata-

rata frequent number of CEO’s picture yang dimiliki seluruh perusahaan 

sampel yaitu sebesar 3,06 dengan standard deviasi sebesar 3,081. Dari nilai 

rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa frequent number of CEO’s picture 

cenderung mengarah ke nilai minimum. 

4.3 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 

 Analisis model pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi 

linier berganda. Uji ini dipilih karena bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

bebas yang berjumlah lebih dari satu terhadap variabel terikat. 
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4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian ini dilakukan agar mendapatkan hasil model regresi yang dapat 

diestimasi dengan tepat dan tidak bias atau disebut dengan BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimation). Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari 4 pengujian 

diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Hasil 

uji asumsi klasik dinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2012). Apabila uji ini tidak memenuhi asumsi maka uji statistik menjadi 

tidak valid. Pada penelitian ini, distribusi normal bisa terpenuhi setelah 

melakukan transformasi data pada variabel dependen. Hasil uji Normalitas 

P-Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 pada halaman 80. Gambar 4.1 

menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal. 
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Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot 

Sumber : Data olahan, 2019 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Uji ini 

menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara 

variabel. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas pada model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF < 10 (Ghozali, 2012). Hasil pengujian multikolinearitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.6 pada halaman 81. 
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 Tabel 4.6 

 Hasil Uji Multikolinieritas  

     

 Sumber : Data olahan, 2019 

 Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa semua variabel independen 

yakni elemen-elemen fraud pentagon yaitu pressure yang terdiri dari tiga 

indikator yakni financial stability (ACHANGE), external pressure (LEV), 

financial target (ROA); opportunity yang terdiri dari dua indikator yaitu 

ineffective monitoring (BDOUT), dan nature of industry (RECEIVABLE); 

rationalization (AUDCHANGE); competence (DCHANGE); serta 

arrogance yang terdiri dari dua indikator yaitu politisi CEO (POLCEO), dan 

frequent number of CEO’s picture (CEOPICT)  mempunyai nilai tolerance 

> 0,1 dan VIF < 10.  

3. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Keterangan 

Tolerance VIF 

 (Constant)    

ACHANGE .538 1.857 Bebas Multikolinearitas 

LEV .836 1.197 Bebas Multikolinearitas 

ROA .870 1.149 Bebas Multikolinearitas 

BDOUT .939 1.065 Bebas Multikolinearitas 

RECEIVABLE .546 1.832 Bebas Multikolinearitas 

AUDCHANGE .961 1.040 Bebas Multikolinearitas 

DCHANGE .956 1.046 Bebas Multikolinearitas 

POLCEO .964 1.037 Bebas Multikolinearitas 

CEOPICT .959 1.042 Bebas Multikolinearitas 
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Jika terjadi gejala homoskedastisitas, berarti tidak terjadi hubungan antara 

variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel tergantung 

benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya Uji gejala 

heteroskedastisiras dapat diketahui dengan menggunakan grafik plot 

(scatter plot). Jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas 

maka uji regresi tidak terkena asumsi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 yang 

terdapat pada halaman 83. Berdasarkan gambar 4.2, grafik scatterplot di 

atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar, tidak mengumpul dan tidak 

membentuk pola yang khas. 

 Dengan demikian berdasarkan penjelasan hasil uji asumsi klasik tersebut di 

atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Uji normalitas  

Berdasarkan grafik P-plot gambar 4.1 pada halaman 80 data terdistribusi 

secara normal karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan tabel 4.6 pada halaman 81, seluruh variabel independen pada 

model regresi yang diuji dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

3) Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplot gambar 4.2 pada halaman 83, model regresi 

terbebas dari gejala heterokedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut maka 

model regresi layak untuk digunakan.   
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas (Grafik Scatterplot) 

Sumber : Data olahan, 2019 

4.3.2 Analisis Model Regresi Linier Berganda 

 Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda, regresi ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh variabel independen yaitu elemen-elemen fraud pentagon: 

pressure yang terdiri dari tiga indikator yakni financial stability (ACHANGE), 

external pressure (LEV), financial target (ROA); opportunity yang terdiri dari dua 

indikator yaitu ineffective monitoring (BDOUT), dan nature of industry 

(RECEIVABLE); rationalization (AUDCHANGE); competence (DCHANGE); 

serta arrogance yang terdiri dari dua indikator yaitu politisi CEO (POLCEO), dan 

frequent number of CEO’s picture (CEOPICT) terhadap variabel dependen 

financial statement fraud yang diukur dengan manajemen laba menggunakan rumus 

Modified Jones pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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tahun 2013-2017, sehingga didapatkan hasil regresi linear berganda yang disajikan 

pada tabel 4.7 pada halaman 85. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85 maka disusun persamaan regresi 

linear berganda sebagai berikut : 

| DACCit | = -2.568 – 0.069 ACHANGEit – 0.274 LEVit –1.302 ROAit  - 0.452 

BDOUTit – 0.038 RECEIVABLEit + 0.337 AUDCHANGE it – 0.034 

DCHANGE it – 0.560 POLCEO it – 0.015 CEOPICT it + εit 

 Selanjutnya dilakukan uji Goodness of Fit yang secara statistik diukur dari 

hasil uji statistik F, koefisien determinasi, dan uji statistik t. Hasil uji Goodness of 

Fit pada penelitian ini diperoleh nilai statistik F hitung sebesar 1,976 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,040 berdasarkan tabel 4.8 pada halaman 85. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu indikator dari elemen fraud 

pentagon pada penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap financial 

statement fraud. Hasil penelitian ini juga memperoleh nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,018 berdasarkan tabel 4.9 pada halaman 86 yang menunjukkan 

bahwa kontribusi variabel independen yaitu indikator dari elemen fraud pentagon 

pada penelitian ini yaitu sebesar 0,18% terkait pengaruhnya terhadap financial 

statement fraud. 
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Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.568 .218  -11.756 .000 

ACHANGE -.069 .121 -.035 -.567 .571 

LEV -.274 .272 -.050 -1.008 .314 

ROA -1.302 .573 -.110 -2.272 .024 

BDOUT -.452 .447 -.047 -1.012 .312 

RECEIVABLE -.038 .266 -.009 -.141 .888 

AUDCHANGE .337 .139 .111 2.417 .016 

DCHANGE -.034 .101 -.015 -.332 .740 

POLCEO -.560 .637 -.040 -.879 .380 

CEOPICT -.015 .016 -.043 -.925 .356 

a. Dependent Variable: FSFRAUD 

Sumber : Data olahan, 2019 

 
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik F 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.761   9 2.307 1.976 .040b 

Residual 552.166 473 1.167   

Total 572.927 482    

a. Dependent Variable: FSFRAUD 

b. Predictors: (Constant), CEOPICT, RECEIVABLE, BDOUT, AUDCHANGE, 

POLCEO, ROA, DCHANGE, LEV, ACHANGE 

 Sumber : Data olahan, 2019 
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Tabel 4.9 

Hasil R2   

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .190a .036 .018 1.0804490 

a. Predictors: (Constant), CEOPICT, RECEIVABLE, BDOUT, 

AUDCHANGE, POLCEO, ROA, DCHANGE, LEV, ACHANGE 

b. Dependent Variable: FSFRAUD 

 Sumber : Data olahan, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85 maka persamaan regresi linear 

berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar -2.568 menunjukkan financial statement fraud 

yang diukur dengan manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar 

2.568 dengan asumsi variabel independen konstan atau tidak berubah. 

2. Variabel financial stability memiliki koefisien regresi sebesar 0,069 

bertanda negatif menunjukkan hubungan yang terbalik antara 

ACHANGE dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari 

ACHANGE maka variabel DACC akan naik sebesar 0.069 dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan. Artinya, financial stability tidak 

akan meningkatkan manajemen laba. 

3. Variabel external pressure memiliki koefisien regresi sebesar 0.274 

bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara 

LEV dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari LEV maka 

variabel DACC akan naik sebesar 0.274 dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. Artinya, tekanan dari luar tidak akan meningkatkan 

manajemen laba. 
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4. Variabel financial target memiliki koefisien regresi sebesar 1.302 

bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara 

ROA dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari ROA maka 

variabel DACC akan naik sebesar 1.302 dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan.  

5. Variabel ineffective monitoring memiliki koefisien regresi sebesar 0.452 

bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara 

BDOUT dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari BDOUT 

maka variabel DACC akan naik sebesar 0.274 dengan asumsi variabel 

lain dianggap konstan. Artinya, semakin rendah pengawasan oleh dewan 

komisaris independen maka akan meningkatkan manajemen laba. 

6. Variabel nature of industry memiliki koefisien regresi sebesar 0.038 

bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara 

RECEIVABLE dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari 

RECEIVABLE maka variabel DACC akan naik sebesar 0.038 dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan. Artinya, pertumbuhan piutang 

tidak akan meningkatkan manajemen laba. 

7. Variabel change in auditor memiliki koefisien regresi sebesar 0.337 

bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

AUDCHANGE dan DACC. Setiap kenaikan nilai sebesar 1 dari 

AUDCHANGE maka variabel DACC akan naik sebesar 0.337 dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan. Artinya, pergantian auditor akan 

meningkatkan manajemen laba. 
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8. Variabel change in director memiliki koefisien regresi sebesar 0.034 

bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara 

DCHANGE dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari 

DCHANGE maka variabel DACC akan naik sebesar 0.034 dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan.  

9. Variabel politisi CEO memiliki koefisien regresi sebesar 0.560 bertanda 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara POLCEO 

dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 dari POLCEO maka 

variabel DACC akan naik sebesar 0.560 dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan.  

10. Variabel frequent number of CEO’s picture memiliki koefisien regresi 

sebesar 0.015 bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang 

terbalik antara CEOPICT dan DACC. Setiap penurunan nilai sebesar 1 

dari CEOPICT maka variabel DACC akan naik sebesar 0.015 dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan.  

4.3.2.1 Pengujian Hipotesis 

Keberartian model regresi untuk masing-masing variabel secara parsial dapat 

diperoleh dengan melakukan uji statistik t. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai uji t hitung dengan t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel 

maka suatu variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen. 

Hasil yang serupa dapat diperoleh dengan melihat tingkat signifikansi pada masing-

masing t hitung, apabila nilai signifikansi < 0,05 atau 5% maka  suatu variabel 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



89 
 

 

 

 

independen secara parsial memengaruhi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat 

pada tabel 4.7 yang terdapat pada halaman 85. 

Interpretasi hasil uji t adalah sebagai berikut : 

a. Uji hipotesis financial stability 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.571. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa financial stability tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.  

b. Uji hipotesis external pressure 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.314. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa external pressure tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

c. Uji hipotesis financial target 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.024. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa financial target berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Besar atau kecilnya 

financial statement fraud dipengaruhi oleh financial target pada 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. 

d. Uji hipotesis ineffective monitoring 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.312. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

e. Uji hipotesis nature of industry 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.888. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nature of industry tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

f. Uji hipotesis change in auditor 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.016. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa change in auditor berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2017. Besar atau kecilnya financial 

statement fraud dipengaruhi oleh pergantian auditor pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



91 
 

 

 

 

g. Uji hipotesis change in director 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.740. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa change in director tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

h. Uji hipotesis politisi CEO 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.380. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa politisi CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2017. Besar atau kecilnya financial 

statement fraud tidak dipengaruhi oleh keberadaan CEO perusahaan 

yang pernah atau sedang merangkap sebagai politisi. 

i. Uji hipotesis frequent number of CEO’s picture 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat nilai signifikansi 

sebesar 0.356. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa frequent number of CEO’s picture tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Financial Stability terhadap Financial Statement Fraud 

Pengujian hipotesis terhadap financial stability yang diproksikan dengan 

rasio perubahan aset memiliki tujuan untuk membuktikan financial stability 

berpengaruh atau tidak terhadap financial statement fraud. Hasil analisis regresi 

linier berganda pada tabel 4.7 yang terdapat pada halaman 85,  menunjukkan nilai 

koefisien regresi financial stability sebesar -0,069 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,571. Tingkat signifikansi tersebut berada di atas 0,05 sehingga financial 

stability tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Sehingga 

H1 tidak didukung. 

Stabilitas keuangan yang diproksikan dengan rasio perubahan aset tidak 

dapat dijadikan acuan untuk menentukan bahwa suatu perusahaan melakukan 

fraud.  Besar kecilnya perubahan pada aset perusahaan tidak serta merta 

mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan. Hal ini dapat disebabkan 

karena perubahan signifikan pada jumlah aset tentu akan menyebabkan perusahaan 

menjadi perhatian masyarakat, juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

pemerintah, investor, dan kreditur yang memiliki harapan untuk mendapat tingkat 

pengembalian yang tinggi. Khususnya saat perusahaan mengalami peningkatan 

jumlah aset yang besar. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya dan lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya 

sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat. Perusahaan akan 

mempertahankan kredibilitasnya dengan tidak melakukan kecurangan pelaporan 

keuangan.  
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ulfah et al. (2017) 

yang menemukan bahwa financial stability tidak berpengaruh signifikan terhadap 

financial statement fraud. Hal yang menjadi penyebab yaitu saat kondisi keuangan 

perusahaan tidak stabil atau mengalami penurunan, para manajer tidak akan serta 

merta melakukan manipulasi laporan keuangan demi peningkatan prospek 

perusahaan karena hal tersebut akan memperburuk kondisi keuangan dimasa yang 

akan datang. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arie dan Basuki 

(2016) yang menemukan bahwa financial stability tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud pada sektor perbankan. Yang menjadi 

penyebabnya yaitu jika perusahaan mengalami peningkatan pada asetnya, hal 

tersebut disebabkan karena perkembangan aset serta dana dari pihak ketiga dan 

kredit mengalami peningkatan pada periode pengamatan. 

4.4.2 Pengaruh External Pressure terhadap Financial Statement Fraud 

Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien 

regresi external pressure sebesar-0,274 dengan nilai signifikansi sebesar 0,314. 

Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa external pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap 

financial statement fraud. Sehingga H2 tidak didukung. External pressure atau 

tekanan yang berasal dari luar perusahaan dapat timbul ketika pihak eksternal 

(pemegang saham) mensyaratkan tingkat pengembalian yang tinggi sehingga 

perusahaan harus menambah modal untuk meningkatkan produksi dan dapat 
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memenuhi ekspektasi pihak eksternal. Pada umumnya perusahaan akan mencari 

pinjaman dana dari pihak lain untuk dapat memenuhi hal tersebut.  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa external pressure yang diproksikan 

dengan rasio leverage tidak dapat menjadi acuan untuk melihat terjadinya financial 

statement fraud pada perusahaan. Tidak berpengaruhnya variabel ini dapat 

disebabkan karena perusahaan memiliki alternatif selain memperoleh pinjaman 

dana untuk dapat meningkatkan modalnya, yaitu dengan melakukan penerbitan 

saham. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat meningkatkan modal dan menekan 

jumlah hutang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anissya et al. (2016) yang menemukan leverage tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud dapat disebakan karena perusahaan memiliki kapabilitas 

dalam membayar utangnya maka nilai leverage menjadi lebih rendah, sehingga 

tidak memunculkan tekanan berlebih yang dapat mendorong   pihak manajemen 

melakukan kecurangan pelaporan keuangan. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Martantya (2013) yang menyatakan bahwa external pressure yang diproksikan 

dengan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. 

Alasannya yaitu kecenderungan perusahaan melakukan fraud dengan karakteristik 

leverage yang rendah lebih mungkin disebabkan karena kreditor saat ini tidak lagi 

mempertimbangkan besarnya jumlah leverage, melainkan terdapat pertimbangan 

lain seperti tingginya kepercayaan atau jalinan relasi yang baik antara perusahaan 

dan kreditor. 
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4.4.3 Pengaruh Financial Target terhadap Financial Statement Fraud  

  Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien 

regresi financial target sebesar -1,302 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Hal 

ini menunjukkan bahwa financial target memiliki pengaruh dengan arah negatif 

terhadap financial statement fraud karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0,05% dan koefisien regresi menunjukkan nilai negatif. 

Sehingga H3 tidak didukung. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa financial 

target yang diukur dengan menggunakan ROA tahun sebelumnya yang 

diasumsikan menjadi financial target periode berikutnya berpengaruh signifikan 

dengan arah negatif terhadap financial statement fraud. Artinya semakin tinggi 

financial target (ROA) maka intensitas perusahaan untuk melakukan financial 

statement fraud semakin rendah. Tingginya target keuangan yang ditetapkan 

mengindikasikan kinerja perusahaan dalam keadaan yang baik pada tahun 

sebelumnya, juga mengindikasikan bahwa perusahaan telah bijak dalam 

penggunaan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Sehingga perusahaan akan 

berusaha menjaga bahkan meningkatkan profitabilitasnya. Maka perusahaan tidak 

akan melakukan kecurangan. Sebaliknya, financial target yang rendah dapat 

menimbulkan pressure berlebih dalam diri manajemen untuk dapat meningkatkan 

performa keuangan perusahaan pada tahun berjalan. Hal tersebut dapat memicu 

manajemen untuk melakukan financial statement fraud.  

 Penelitian ini konsisten dengan penelitian Nauval (2015) yang menemukan 

financial target berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Menurut Nauval 
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(2015), tingkat ROA yang tinggi mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja 

yang baik. Sebaliknya, tingkat ROA yang rendah mengindikasikan perusahaan 

mengalami kesulitan dalam meraih keuntungan. Nauval (2015) menyimpulkan 

bahwa perusahaan yang cenderung melakukan kecurangan memiliki kemampuan 

yang rendah dalam pengelolaan asetnya untuk meraih keuntungan, hal tersebut 

dapat mendorong pihak manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan 

agar kinerja perusahaan terlihat baik.  

4.4.4 Pengaruh Ineffective Monitoring terhadap Financial Statement Fraud 

 Berdasarkan tabel 4.7 pada halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien 

regresi ineffective monitoring yaitu sebesar -0,452 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,312. Hal ini menunjukkan bahwa ineffective monitoring  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial statement fraud karena nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari tingkat signifikansi 0,05%. Sehingga H4 tidak didukung. 

 Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan bertujuan untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Banyaknya jumlah dewan 

komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan proporsi dewan komisaris independen 

(BDOUT) sebagai proksi dari inffective monitoring. Tidak berpengaruhnya variabel 

ini dapat disebabkan karena pengangkatan dewan komisaris independen oleh 

perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi, tidak 

dimaksudkan untuk menegakkan good corporate governance (GCG) dalam 

mekanisme upaya pencegahan salah saji pelaporan keuangan (Siregar dan Utama, 

2005). Hal tersebut menyebabkan peran dan fungsi komisaris independen dalam 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL... SENDI ANGSARI HARMAN



97 
 

 

 

 

mengawasi kinerja perusahaan masih belum berjalan optimal. Selain itu, intervensi 

dari pihak-pihak tertentu juga dapat mengakibatkan pengawasan yang dilakukan 

oleh dewan komisaris independen menjadi tidak objektif. Sehingga banyaknya 

dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan bukan merupakan faktor yang 

signifikan dalam peningkatan pengawasan operasional perusahaan.  

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Martantya  

(2013) yang menyatakan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial statement fraud. Hal ini dapat disebabkan karena 

penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar 

pemenuhan ketentuan formal, sementara stakeholders (pengendali/founders) masih 

mendominasi dan memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris 

independen tidak mengalami peningkatan. 

4.4.5 Pengaruh Nature of Industry terhadap Financial Statement Fraud 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 pada halaman 85, dapat 

dilihat bahwa angka koefisien regresi nature of industry yaitu sebesar -0,038 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,888. Hal ini menunjukkan bahwa nature of 

industry tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud karena 

nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05%. Sehingga H5 

tidak didukung. 

 Rasio receivable yang tinggi dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk 

melakukan kecurangan dalam mengestimasi penyisihan piutang tak tertagih. Hal 

tersebut disebabkan karena terdapat penilaian subjektif dalam penentuan akun 

tersebut. Peningkatan piutang usaha yang signifikan dapat mengindikasikan adanya 
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financial statement fraud. Namun pada penelitian ini, peneliti menemukan rata-rata 

rasio receivable hanya sebesar 0,007424 atau 0,7424 %. Artinya, rata-rata 

pertumbuhan piutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 

pengamatan berada dalam kondisi yang cukup stabil. Sehingga dalam penelitian ini, 

nature industry yang diukur dengan menggunakan rasio receivable tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiffani 

dan Marfuah (2015) yang menemukan bahwa nature industry yang diukur dengan 

rasio perubahan piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement 

fraud. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa perusahaan yang termasuk ke 

dalam kategori sub sampel fraud maupun sub sampel non fraud memiliki sifat 

industri yang tidak berbeda, sehingga receivable tidak dapat digunakan sebagai 

pendeteksi terjadinya financial statement fraud.  

4.4.6 Pengaruh Change in Auditor terhadap Financial Statement Fraud 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 yang terdapat pada 

halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien regresi change in auditor yaitu 

sebesar 0,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa 

change in auditor berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud 

karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05%. 

Sehingga H6 diterima.  

 Pergantian auditor dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko 

kegagalan audit. Hal ini disebabkan karena auditor independen yang baru 

membutuhkan waktu untuk memahami kondisi perusahaan untuk dapat mendeteksi 
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adanya kecurangan yang tersembunyi. Perusahaan cenderung akan melakukan 

pergantian auditor independen ketika ingin menyembunyikan hal yang tidak wajar 

untuk diketahui publik.  

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah 

et al. (2017) yang menemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud, pergantian auditor dianggap sebagai langkah 

penyembunyian jejak kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. 

Sehingga perusahaan akan mengganti auditor independennya dengan kualitas 

auditor yang lebih rendah dari kualitas auditor sebelumnya. 

 Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Putriasih et al. (2016) yang menemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh 

signifikan terhadap financial statement fraud. Menurut Putriasih et al. (2016) 

pergantian auditor pada suatu perusahaan dinilai sebagai upaya menghilangkan 

jejak fraud (fraud trail). Sehingga dengan melakukan pergantian auditor 

perusahaan dapat memanfaatkannya untuk menutupi fraud yang terjadi. 

4.4.7 Pengaruh Change in Director terhadap Financial Statement Fraud 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 yang terdapat pada 

halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien regresi change in director yaitu 

sebesar -0,034 dengan nilai signifikansi sebesar 0,740. Hal ini menunjukkan bahwa 

change in director tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud 

karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05%. 

Sehingga H7 tidak didukung.  
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 Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) kecurangan tidak akan terjadi tanpa 

orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail 

kecurangan. Seseorang yang memiliki skill yang kompeten tentu akan dipercaya 

untuk menjabat posisi yang penting, salah satunya yaitu akan dipercaya menjadi 

anggota jajaran direksi. Pergantian direksi dalam suatu perusahaan dapat 

disebabkan karena perusahaan ingin meningkatkan kinerja manajemen. Untuk 

dapat meningkatkan kinerja tersebut perusahaan perlu melakukan perekrutan 

direksi yang lebih kompeten dari sebelumnya. Semakin tinggi kompetensi direksi 

maka kualitas kerja akan semakin meningkat sehingga kemungkinan melakukan 

kecurangan sangat sedikit. Sehingga pergantian direksi bukan merupakan faktor 

yang signifikan dalam memicu terjadinya financial statement fraud. Menurut 

Annisya et al. (2016) yang menemukan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial statement fraud, hal tersebut dapat dikarenakan 

adanya pengawasan terkait dengan kinerja tiap direksi yang dilakukan oleh dewan 

komisaris. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia 

(2017) yang menemukan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud. Hal ini dapat disebabkan karena sistem 

pengawasan yang diterapkan oleh perusahan telah memadai dan sudah berjalan 

efektif sehingga baik direksi yang akan digantikan maupun direksi yang 

menggantikan tidak akan mampu mengubah kebijakan berlaku. 
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4.4.8 Pengaruh Politisi CEO terhadap Financial Statement Fraud 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 yang terdapat pada 

halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien regresi politisi CEO yaitu sebesar 

-0,560. dengan nilai signifikansi sebesar 0,380. Hal ini menunjukkan bahwa politisi 

CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud karena nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05%. Sehingga H8 

ditolak.  

 Seorang CEO yang sedang atau pernah merangkap sebagai seorang politisi 

tentu akan memiliki koneksi yang luas. Koneksi dan kekuasaan yang dimiliki 

tersebut dapat memicu sifat arogan dalam diri seseorang yang membuat ia merasa 

hukum tidak berlaku bagi dirinya. Sehingga ia dapat dengan leluasa melakukan 

kecurangan. Penelitian ini menemukan bahwa politisi CEO tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Tidak berpengaruhnya 

variabel ini dapat disebabkan karena masih sangat sedikitnya jumlah CEO yang 

sedang atau pernah merangkap sebagai politisi pada perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada periode pengamatan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Aprilia (2017) dan Junardi (2019) yang menemukan bahwa 

politisi CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. 

Menurut Junardi (2019), tidak berpengaruhnya variabel tersebut dikarenakan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan anggota partai politik tidak bisa 

menduduki posisi komisaris dan direksi pada sektor perbankan. 
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4.4.9 Pengaruh Frequent Number of CEO’s Picture terhadap Financial 

Statement Fraud 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 yang terdapat pada 

halaman 85, dapat dilihat bahwa angka koefisien regresi frequent number of ceo’s 

picture yaitu sebesar -0,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,356. Hal ini 

menunjukkan bahwa frequent number of ceo’s picture tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial statement fraud karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikansi 0,05%. Sehingga H9 tidak didukung.  

Arrogance merupakan sikap superioritas seseorang yang menganggap 

dirinya terbebas dari pengendalian internal serta kebal akan aturan hukum yang 

berlaku. Salah satu pengukur elemen arrogance yaitu frequent number of ceo’s 

picture, tetapi tingkat arogansi tidak mutlak dapat diukur dari frekuensi kemunculan 

foto. Tingginya frekuensi kemunculan foto CEO pada laporan tahunan perusahaan 

tidak dapat menjadi pemicu terjadinya financial statement fraud.  

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Aprilia (2017) dan Junardi (2019) 

yang menemukan bahwa frequent number of ceo’s picture tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial statement fraud. Menurut Junardi (2019) foto CEO 

menjadi penting untuk dicantumkan dalam laporan tahunan dengan tujuan sebatas 

memperkenalkan CEO perusahaan kepada masyarakat luas dan terutama kepada 

pemangku kepentingan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh determinan 

fraud berdasarkan perspektif fraud pentagon terhadap financial statement fraud 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2013-2017. Penelitian ini menemukan bahwa elemen fraud pentagon yaitu pressure 

yang terdiri dari financial stability, external pressure, dan financia target; 

opportunity yang terdiri dari ineffective monitoring, dan nature of industry; 

rationalization; competence; serta arrogance yang terdiri dari politisi CEO dan 

frequent number of CEO’s picture berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap financial statement fraud. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dan 

pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Financial stability, external pressure, ineffective monitoring, nature of 

industry, change in director, politisi CEO, dan frequent number of 

CEO’s picture  tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

statement fraud. 

2. Financial target berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

financial statement fraud. 

3. Change in auditor berpengaruh positif terhadap financial statement 

fraud. 
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5.2 Saran 

 Penelitian ini telah direncanakan dan dilakukan dengan sedemikian rupa. 

Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu sebesar 0,018 artinya masih 

terdapat variabel independen lainnya yang dapat menjelaskan variabel dependen. 

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-

variabel lain yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap financial statement 

fraud.  
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Lampiran 1 

Daftar  Perusahaan Sampel 

 

No Nama Perusahaan Kode 

1 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk ULTJ 

2 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

3 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

4 PT Malindo Feedmill Tbk MAIN 

5 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 

6 PT Mayora Indah Tbk. MYOR 

7 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk CEKA 

8 PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

9 PT Delta Djakarta Tbk DLTA 

10 PT Akasha Wira International Tbk ADES 

11 PT Tri Banyan Tirta Tbk ALTO 

12 PT Sekar Bumi Tbk SKBM 

13 PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

14 PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk ICBP 

15 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

16 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 

17 PT Sekar Laut Tbk SKLT 

18 PT Hanjaya Mandala Sampoerna HMSP 

19 PT Gudang Garam Tbk GGRM 

20 PT Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA 

21 PT Pan Brothers Tbk PBRX 

22 PT Indorama Synthetics Tbk INDR 

23 PT Asia Pacific Fibers Tbk POLY 

24 PT Argo Pantes Tbk ARGO 

25 PT Tifico Fiber Indonesia Tbk TFCO 

26 PT Star Petrochem Tbk  STAR 

27 PT Eratex Djaja Ltd. Tbk ERTX 

28 PT Indo Kordsa Tbk BRAM 

29 PT Panasia Indo Resources Tbk HDTX 

30 PT Trisula International Tbk TRIS 

31 PT Ever Shine Tex Tbk ESTI 

32 PT Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 

33 PT Slj Global Tbk SULI 

34 PT Barito Pacific Tbk BRPT 

35 PT Tirta Mahakam Resources Tbk TIRT 

36 PT Lion Metal Works Tbk LION 

37 Indah Kiat Pulp & Paper Corporation INKP 

38 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 
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39 PT Alkindo Naratama Tbk ALDO 

40 PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI 

41 PT Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 

42 PT Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 

43 PT Trias Sentosa Tbk TRST 

44 PT Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI 

45 PT Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 

46 Suparma Tbk SPMA 

47 PT Mahaka Media Tbk ABBA 

48 PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk JTPE 

49 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 

50 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 

51 PT Kalbe Farma Tbk KLBF 

52 PT Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 

53 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 

54 PT Indofarma Tbk INAF 

55 PT Merck Tbk MERK 

56 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 

57 PT Mandom Indonesia Tbk TCID 

58 PT Polychem Indonesia Tbk ADMG 

59 PT Budi Starch & Sweetener Tbk BUDI 

60 PT Indo Acidatama Tbk SRSN 

61 PT Intanwijaya Internasional Tbk INCI 

62 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 

63 PT Multistrada Arah Sarana Tbk MASA 

64 PT Goodyear Indonesia Tbk GDYR 

65 PT Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 

66 PT Lotte Chemical Titan Tbk FPNI 

67 PT Berlina Tbk BRNA 

68 PT Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI 

69 PT Asiaplast Industries Tbk APLI 

70 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk AKKU 

71 PT Sepatu Bata Tbk BATA 

72 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk BIMA 

73 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 

74 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

75 PT Mulia Industrindo Tbk MLIA 

76 PT Arwana Citramulia Tbk ARNA 

77 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk KIAS 

78 PT Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 
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79 PT Saranacentral Bajatama Tbk BAJA 

80 PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk GDST 

81 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 

82 PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk (Spindo) ISSP 

83 PT Jaya Pari Steel Tbk JPRS 

84 PT Alakasa Industrindo Tbk ALKA 

85 PT Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

86 PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk SCCO 

87 PT Kmi Wire And Cable Tbk KBLI 

88 PT Jembo Cable Company Tbk JECC 

89 PT Voksel Electric Tbk VOKS 

90 PT Kabelindo Murni Tbk KBLM 

91 PT Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 

92 PT Kedaung Indah Can Tbk KICI 

93 PT Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 

94 PT Citra Tubindo Tbk CTBN 

95 PT Lionmesh Prima Tbk LMSH 

96 PT Sat Nusapersada Tbk PTSN 

97 PT Astra International Tbk ASII 

98 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 

99 PT Astra Otoparts Tbk AUTO 

100 PT Selamat Sempurna Tbk SMSM 

101 PT Indospring Tbk INDS 

102 PT Prima Alloy Steel Universal Tbk PRAS 

103 PT Martina Berto Tbk MBTO 
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Lampiran 2 

Hasil Output SPSS 

 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

FSFRAUD 483 .0006 .6832 .078995 .0696884 

ACHANGE 483 -10.8551 .9999 .094666 .5526534 

LEV 483 .0372 .9895 .471926 .1977808 

ROA 483 -.1915 .6571 .050619 .0920958 

BDOUT 483 .20 1.00 .4052 .11360 

RECEIVABLE 483 -3.8467 2.4810 .007424 .2500261 

CEOPICT 483 0 21 3.06 3.081 

Valid N 

(listwise) 

483 
    

 

Frequencies 

AUDCHANGE 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 409 84.7 84.7 84.7 

1 74 15.3 15.3 100.0 

Total 483 100.0 100.0  

 

 

DCHANGE 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 274 56.7 56.7 56.7 

1 209 43.3 43.3 100.0 

Total 483 100.0 100.0  
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POLCEO 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 480 99.4 99.4 99.4 

1 3 .6 .6 100.0 

Total 483 100.0 100.0  

 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 
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2. Hasil Uji Multikolinieritas dan Hasil Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.568 .218 
 

-

11.756 

.000 
  

ACHANGE -.069 .121 -.035 -.567 .571 .538 1.857 

LEV -.274 .272 -.050 -1.008 .314 .836 1.197 

ROA -1.302 .573 -.110 -2.272 .024 .870 1.149 

BDOUT -.452 .447 -.047 -1.012 .312 .939 1.065 

RECEIVABLE -.038 .266 -.009 -.141 .888 .546 1.832 

AUDCHANGE .337 .139 .111 2.417 .016 .961 1.040 

DCHANGE -.034 .101 -.015 -.332 .740 .956 1.046 

POLCEO -.560 .637 -.040 -.879 .380 .964 1.037 

CEOPICT -.015 .016 -.043 -.925 .356 .959 1.042 

a. Dependent Variable: FSFRAUD 

 

3. Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Uji Koefisien Determinasi (R Square/R2) 

 

Model Summaryb 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .190a .036 .018 1.0804490 

a. Predictors: (Constant), CEOPICT, RECEIVABLE, BDOUT, 

AUDCHANGE, POLCEO, ROA, DCHANGE, LEV, ACHANGE 

b. Dependent Variable: FSFRAUD 

  

 

Uji F (Simultan) 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 20.761 9 2.307 1.976 .040b 

Residual 552.166 473 1.167   

Total 572.927 482    

a. Dependent Variable: FSFRAUD 

b. Predictors: (Constant), CEOPICT, RECEIVABLE, BDOUT, 

AUDCHANGE, POLCEO, ROA, DCHANGE, LEV, ACHANGE 
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