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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 

pengaruh faktor tekanan dan peluang terhadap fraud di perusahaan perbankan di 

Indonesia. Faktor tekanan terdiri dari stabilitas keuangan yang diproksikan dengan 

tingkat pertumbuhan aset (AGROW), tekanan eksternal yang diproksikan dengan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya (LEV), kepemilikan manajerial 

yang diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam 

(OSHIP), kepemilikan institusional yang diproksikan dengan kepemilikan saham oleh 

institusi (INST), dan target keuangan yang diproksikan dengan return on asset 

(ROA). Sedangkan untuk faktor peluang terdiri dari efektivitas pengawasan yang 

diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen (IND) dan variabel kontrol 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan (SIZE). 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian study empiris yaitu penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010-2012. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan 

perbankan setiap tahunnya. Metode analisis data yang digunakan adalah model 

regresi logistik. Pengujian meliputi overall model fit, hosmer and lemeshow’s 

goodness of fit model, dan koefisien determinasi. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik, faktor tekanan yaitu variabel stabilitas 

keuangan yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan aset (AGROW), tekanan 

eksternal yang diproksikan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya 

(LEV), kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah saham yang 

dimiliki institusi (INST), dan faktor peluang yaitu efektivitas pengawasan yang 

diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen (IND) serta variabel 

kontrol yang menggunakan ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap fraud karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan faktor 

tekanan yaitu variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada tidaknya 
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kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) dan target keuangan yang diproksikan 

dengan return on asset (ROA) memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga 

kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap fraud. 

Kata kunci: Fraud, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, target keuangan, efektivitas pengawasan, 

dan ukuran perusahaan. 

 

PENDAHULUAN 

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring 

dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, 

WorldCom, Maxwell, PolyPeck dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan 

publik tersebut dikarenakan oleh strategi maupun praktik curang (fraud) dari 

manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan yang 

independen oleh corporate boards (Gozali, 2012). 

 Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan 

beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia yaitu: pertama, 

konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi 

pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi 

mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu 

tingginya ketergantungan pada pandangan eksternal; dan kelima, tidak memadainya 

pengawasan oleh para kreditor (Besari, 2009). 

Berbicara mengenai kekeliruan dan kecurangan dalam konteks pelaporan 

keuangan berarti mengindikasikan adanya salah saji secara material baik yang 

dilakukan oleh suatu lembaga orgnisasi ataupun individu. Fraud yang dimaksud 

merupakan salah satu dari bentuk kejahatan dibidang ekonomi, yang tidak sedikit 

memakan biaya yang besar bagi suatu organisasi dan yang lebih tragisnya lagi bahwa 

organisasi yang bersangkutan secara implisit terkesan menyembunyikannya 

(Rahman, 2011). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002) dalam Gozali 

(2012) terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi 
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keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap corporate governance. Pertama, 

bank merupakan sektor usaha yang tidak transparan, sehingga memungkinkan 

terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki 

tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme 

corporate governance. Masalah keagenan dalam sektor keuangan perbankan pada 

hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama adalah masalah keagenan 

akibat utang (debt agency problem) dan kedua adalah masalah keagenan akibat 

pemisahan kepemilikan dan pengendalian (separation of ownership and control). 

Ada empat jenis atau kategori fraud yang paling sering menimpa perusahaan 

perusahaan kecil maupun besar di dunia menurut Hutomo (2012) pertama adalah 

pencurian data (data fraud) para pelaku pencurian data biasanya mengarah ke data-

data yang lebih bersifat sensitif, misalnya data yang terkait dengan kartu kredit 

pelanggan. Kedua adalah penggelapan (embezzlement) ini terjadi ketika para pelaku 

penggelapan (biasanya pegawai) dengan sengaja menjadikan perusahaan tempatnya 

bekerja sebagai sasaran untuk maksud memperkaya diri sendiri. Ketiga adalah  

penipuan atas jasa perbankan online (online banking), bank untuk semua skala rentan 

mengalami penipuan. Keempat adalah penipuan atau penggelapan atas cek, hal ini 

terjadi ketika para pelaku memanipulasi cek untuk mencuri dana dari rekening 

perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penting dilakukan penelitian tentang 

“Pendeteksian Tingkat Fraud Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang (Studi 

Kasus pada Perusahaan Perbankan Periode 2010 - 2012)”. Hal ini bertujuan untuk 

menganalisis apakah terdapat pengaruh faktor tekanan dan peluang terhadap fraud di 

perusahaan perbankan di Indonesia. Faktor tekanan terdiri dari stabilitas keuangan 

yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan aset (AGROW), tekanan eksternal 

yang diproksikan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya (LEV), 

kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan saham 

oleh orang dalam (OSHIP), kepemilikan institusional yang diproksikan dengan 

kepemilikan saham oleh institusi (INST), dan target keuangan yang diproksikan 
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dengan return on asset (ROA). Sedangkan untuk faktor peluang terdiri dari 

efektivitas pengawasan yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris 

independen (IND) dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan 

(SIZE). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Agensi 

Martantya dan Daljono (2013) menyatakan bahwa teori keagenan (agency 

theory) mendasarkan hubungan antara principal atau pemegang saham dengan agen 

atau manajemen. Teori keagenan menganggap bahwa individu berperilaku sesuai 

dengan kepentingannya masing-masing. 

Fraud 

Menurut Widjaja (2011) kecurangan (fraud) mengacu pada kesalahan 

penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan 

tujuan menipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta 

yang merugikan baginya. Sedangkan menurut ACFE (2003) dalam Sukirman dan 

Sari (2013) fraud merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh 

seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat 

mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau 

pihak lain. 

Teori Fraud Triangle 

Konsep fraud triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald Cressey 

(www.wilkipedia.org) dalam Suprajadi (2009). Fraud triangle terdiri atas tiga 

komponen yaitu rationalization, pressure, dan opportunity. Fraud triangle biasanya 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan.  

 

 

 

 

http://www.wilkipedia.org/
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Faktor Risiko Tekanan dan Peluang 

1. Tekanan : Stabilitas Keuangan 

Stabilitas keuangan merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan dari kondisi stabil. 

2. Tekanan : Tekanan Eksternal 

Menurut Martyanta dan Daljono (2013), yang dimaksud dengan tekanan 

eksternal ini adalah tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi 

persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. 

3. Tekanan : Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, 

yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009 dalam Widyati, 2013). 

4. Tekanan : Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking (Siregar dan Utama, 2005 dalam Widyati, 2013). 

5. Tekanan : Target Keuangan 

Return on asset (ROA) merupakan proksi untuk variabel target keuangan. 

ROA menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki 

perusahaan. 

6. Peluang : Efektivitas Pengawasan 

Hubungan agensi akan terjadi jika prinsipal mempekerjakan orang lain, 

dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh 

prinsipal. 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Sembiring (2005) dalam Christyas (2011), ukuran perusahaan 

merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi 

pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. 
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Perusahaan Perbankan 

Menurut undang–undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat study empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada 

pengujian teori – teori melalui pengukuran variabel – variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan 

Supomo, 1999:12). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 – 2012. Sampel pada penelitian ini 

diambil dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel 

tersebut adalah: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2010 – 2012. 

2. Perusahaan perbankan mempublikaasikan annual report dan laporan 

keuangan tahunan periode 31 Desember untuk tahun buku 2010 – 2012 secara 

berturut – turut dan dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3. Perusahaan perbankan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. 

Data tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi 

periode 31 Desember 2010 – 2012), yang didalamnya terdapat data mengenai 

stabilitas keuangan yang diukur menggunakan tingkat pertumbuhan aset 

(AGROW), tekanan eksternal yang diukur dengan rasio leverage (LEV), 

kepemilikan manajerial yang diukur dengan ada tidaknya kepemilikan saham 

oleh orang dalam (OSHIP), kepemilikan institusional (INST), target keuangan 

yang diukur dengan rasio ROA, efektivitas pengawasan diproksi dengan 

proporsi komisaris independen (IND), dan ukuran perusahaan (SIZE) serta 
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data yang diperlukan untuk mendeteksi fraud yaitu laporan auditor, internal 

fraud, dan pertentangan kepentingan (conflict of interest).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu 

berupa data kuantitatif yang diperoleh dari data publikasi laporan keuangan 

tahunan dan laporan tahunan (annual report) perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Data sekunder 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi. 

Model analisis data yang digunakan adalah model regresi logistik (logistic 

regression). Adapun model regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

FRD = α + β₁. AGROW + β₂. LEV + βɜ . OSHIP + β4. INST + β5. ROA + β6. 

IND + β7. SIZE + € 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel dari 

penelitian ini adalah 23 perusahaan perbankan. Jadi jumlah data yang diperoleh 

sebanyak 69 tahun perusahaan (23x3 tahun). 

Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Standar 

Deviasi 

FRAUD 

AGROW 

LEV 

OSHIP 

INST 

ROA 

IND 

SIZE 

.00 

-9.94 

.75 

.00 

.19 

.00 

.00 

2.70 

 

1.00 

35.72 

0.94 

1.00 

1.00 

.04 

.75 

20.13 

 

.5072 

16.8153 

.8868 

.4348 

.7277 

.0136 

.5466 

12.4286 

.50361 

8.76331 

.03513 

.49936 

.21172 

.00811 

.10806 

6.95870 
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Hasil Overall Model Fit 

 -2 Log likelihood 

Step 1 1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

                  

   

70.943 

69.114 

69.027 

69.027 

69.027 

69.027 

 

Hasil Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-Square Sig. 

1 5.334 .721 

 

Hasil Koefisien Determinasi 

Step Cox & Snell R Square Nagelkerke 

1 .320 .427 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Sig. Exp(B) 

AGROW 

LEV 

OSHIP 

INST 

ROA 

IND 

SIZE 

Constant 

.253 

.343 

.016* 

.755 

.001* 

.239 

.180 

.454 

.960 

.000 

6.099 

1.623 

1.014E72 

.044 

1.064 

579.703 

Keterangan: *) signifikan  

 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh rumus persamaan regresi logistik 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Frd = 0,454 + 0,253 AGROW + 0,343 LEV + 0,016 OSHIP + 0,755 INST + 

0,001 ROA + 0,239 IND + 0,180 SIZE 

1. Pengaruh Stabilitas Keungan Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel stabilitas keuangan yang diproksikan 

dengan tingkat pertumbuhan asset (AGROW) menghasilkan angka signifikansi 

sebesar 0,253 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa stabilitas 

keuangan yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan asset (AGROW) tidak 

berpengaruh terhadap fraud. Aset merupakan cerminan kekayaan perusahaan yang 

dapat menunjukkan outlook dari suatu perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan 

besar atau kecil dapat dilihat dari total asetnya. Semakin banyak aset yang dimiliki, 

maka perusahaan itu termasuk perusahaan yang besar dan memiliki citra yang baik. 

Hal tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi para investor, kreditur, maupun 

pengambil keputusan lainnya. 

2. Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel tekanan eksternal yang diproksikan 

dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (LEV) menghasilkan 

angka signifikansi sebesar 0,343 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti 

bahwa tekanan eksternal yang diproksikan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban (LEV) tidak berpengaruh terhadap fraud. Banyak perusahaan 

lebih memilih menerbitkan saham kembali untuk memperoleh tambahan modal usaha 

dari investor tanpa harus melakukan perjanjian hutang baru yang menyebabkan beban 

hutang perusahaan menjadi semakin besar dan financial leverage perusahaan semakin 

rendah (Prajanto, 2012). 

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel kepemilikan manajerial yang 

diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) 

menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

mengandung arti bahwa kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada 

tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) berpengaruh terhadap fraud. 
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Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Maria (2013) kepemilikan saham oleh 

manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham karena 

dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan langsung manfaat dari 

setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer 

juga akan menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi kepemilikan saham. 

Hal ini merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel kepemilikan institusional yang 

diproksikan dengan kepemilikan saham oleh institusi (INST) menghasilkan angka 

signifikansi sebesar 0,755 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa 

kepemilikan institusional yang diproksikan dengan kepemilikan saham oleh institusi 

(INST) tidak berpengaruh terhadap fraud. Bathala et al. (1994) dalam Maria (2013) 

menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi merupakan salah satu 

monitoring agents penting yang memainkan peranan aktif dan konsisten dalam 

melindungi investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Mekanisme 

monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.  

5. Pengaruh Target Keuangan Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel target keuangan yang diproksikan 

dengan return on asset (ROA) menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,001 atau 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa target keuangan yang 

diproksikan dengan return on asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap fraud. 

ROA tahun sebelumnya yang tinggi menunjukkan profitabilitas perusahaan yang 

tinggi dan menjadikan target perolehan laba yang harus diperoleh pada tahun 

berikutnya oleh perusahaan juga tinggi (Norbarani, 2012). Kondisi demikian akan 

memberikan tuntutan kepada manajemen untuk mencapai target laba yang setidaknya 

sama dengan laba yang diperoleh tahun sebelumnya sehingga menjadikan manajemen 

terpacu untuk melakukan suatu tindak kecurangan laporan keuangan. 
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6. Pengaruh Efektivitas Pengawasan Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel efektivitas pengawasan yang 

diproksikan dengan proporsi komisaris independen (IND) menghasilkan angka 

signifikansi sebesar 0,239 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa 

variabel efektivitas pengawasan yang diproksikan dengan proporsi komisaris 

independen (IND) tidak berpengaruh terhadap fraud. Beasley (1996) dalam 

Hardiningsih (2010) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan (komisaris independen) meningkatkan efektivitas dewan tersebut 

dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Fraud 

Berdasarkan pengujian statistik, variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) 

menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,180 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini 

mengandung arti bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) tidak 

berpengaruh terhadap fraud. Ukuran perusahaan menunjukkan kompleksitas dalam 

berbagai macam hal yang harus dihadapi oleh manajemen, misalnya ketika skala 

usaha perusahaan semakin besar maka kompleksitas usaha, tekanan, kepentingan, 

masalah, tantangan dan sebagainya akan menjadi semakin besar juga, begitupun 

sebaliknya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel stabilitas keuangan yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan asset 

(AGROW) menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,253 atau lebih besar dari 

0,05. Hal ini mengandung arti bahwa stabilitas keuangan yang diproksikan 

dengan tingkat pertumbuhan asset (AGROW) tidak berpengaruh terhadap fraud. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa stabilitas keuangan 

berpengaruh terhadap fraud ditolak.  
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2. Variabel tekanan eksternal yang diproksikan dengan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban (LEV) menghasilkan angka signifikansi sebesar 

0,343 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa tekanan 

eksternal yang diproksikan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban (LEV) tidak berpengaruh terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap fraud 

ditolak.  

3. Variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada tidaknya 

kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) menghasilkan angka signifikansi 

sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa 

kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan ada tidaknya kepemilikan 

saham oleh orang dalam (OSHIP) berpengaruh terhadap fraud. Dengan demikian 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap fraud diterima.  

4. Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan kepemilikan saham 

oleh institusi (INST) menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,755 atau lebih 

besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa kepemilikan institusional yang 

diproksikan dengan kepemilikan saham oleh institusi (INST) tidak berpengaruh 

terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap fraud ditolak.  

5. Variabel target keuangan yang diproksikan dengan return on asset (ROA) 

menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

mengandung arti bahwa target keuangan yang diproksikan dengan return on 

asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis 

kelima yang menyatakan bahwa target keuangan berpengaruh terhadap fraud 

diterima.  

6. Variabel efektivitas pengawasan yang diproksikan dengan proporsi komisaris 

independen (IND) menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,239 atau lebih 

besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa variabel efektivitas pengawasan 
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yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen (IND) tidak 

berpengaruh terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap fraud ditolak.  

7. Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) menghasilkan angka signifikansi 

sebesar 0,180 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa variabel 

kontrol ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap fraud. Dengan 

demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap fraud ditolak.  

8. Dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi Nagelkerke 

menunjukkan nilai 0,427 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 42,7% dan sisanya 

sebesar 57,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan diatas, penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil periode waktu yang lebih panjang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi dari fraud triangle. 
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