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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan dalam laporan keuangan sangat lah berbahaya  karena dapat

menyebabkan 1) merusaknya reliabilitas, kualitas, kematerialan dan integritas

proses pelaporan keuangan, 2) membayakan integritas dan objektivitas profesi

audit, terutama auditor eksternal dan auditor internal, 3) mengurangi

kepercayaaan pasar modal, seperti halnya pangsa pasar pada reliabilitas

keuangan, 4) Pasar modal menjadi kurang efisien, dan 5) Dampak pertumbuhan

ekonomi dan kemakmuran nasional menjadi berkurang (wells, 2005).

Perusahaan go public terbentuk memiliki tujuan untuk meningkatkan

kemakmuran pemegang saham. Perusahaan tersebut mempunyai keinginan

gambaran keadaan perusahaan dalam kondisi baik. Namun dalam beberapa

kasus dimana manajer ternyata tidak mampu memberikan harapan yang

diinginkan principle sehingga kinerja yang diberikan pihak manajemen tidak

memuaskan pihak principle. Dari kinerja yang tidak sesuai harapan secara

otomatis informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan juga tidak akan

memuaskan.
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Hal ini akan menyebakan kecurangan dalam manipulasi laporan keuangan

yang terjadi pada perusahaan baik manajemen maupun karyawannya. Fraud atau

kecurangan itu sendiri merupakan tindak pelanggaran yang melatarbelakangi

perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu demi manfaat perusahaan semata.

Secara tidak sadar ini akan berdampak pada nama perusahaan akan menjadi tidak

baik atau reputasi perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan

perusahaan akan terganggu. Penyebab dari kecurangan dalam manipulasi laporan

kuangan,  dikarenakan kemungkinan adanya kinerja yang rendah, perusahaan

mempunyai likuiditas rendah, hutang yang cenderung tinggi.  Dari semua itu

menciptakan sebuah tekanan yang membuat perusahaan melakukan target yang

harus dipenuhi pihak manejemen terhadap pimpinan perusahaan. Ketika target

tersebut tidak terpenuhi akan membuat peluang melakukan tindakan yang illegal

dalam melakukan laporan keuangannya. Untuk alasan studi ini difokuskan pada

faktor - faktor risiko fraud atau kecurangan dalam manipulasi laporan keuangan

yang mempunyai signifikan dalam mendeteksi penipuan laporan keuangan.

Tidakan kecurangan ini perlu diperhatikan dengan serius terkait dengan

laporan keuangan  agar kejadian tersebut dapat dideteksi dan bahkan dapat

dihilangkan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya demi pihak-pihak yang

berkepentingan dan masyarakat (Kusumawardhani, 2012). Laporan keuangan

yang mempunyai tingkat kecurangan akan mengakibatkan turunnya integritas

dalam memberikan informasi yang sebenarnya dalam keuangan dan dapat
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berdampak pada pihak seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor dan bahkan

kompetitor (Anshar, 2012). Dalam mengatasi tingkat kecurangan yang dilakukan

perusahaan, peran auditor sangat menentukan dalam meminimalisir tingkat

kecurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Menurut

Cressey (1973) mempunyai ketertarikan pada kondisi yang menimbulkan

penggantian yang ia sebut dengan “pelaku kepercyaan. Hipotesis yang mengalir

didasarkan pada psikologi yang telah menjadi konsep “ Fraud Triangle”, yang

terdiri dari tiga variabel: Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi. Ketiga unsur

ini yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berbagai kecurangan yang dapat

diungkapkan dengan motif dapat digambarkan dengan konsep “Fraud

Triangle”.

Konsep yang akan diteliti pada fraud tringle adalah pada tekanan dengan

proksi kepemilikan saham perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976)

model biaya dan struktur kepemilikan mempunyai peran yang sentral dalam

sistem tata kelola perusahaan. Struktur  Kepemilikan yang dimaksud adalah

kepemilikan institusional. Kepemilikan ini dapat dipercaya mengurangi konflik

yang ditimbulkan antara pihak pemilik dengan manajemen dikarenakan mampu

mempunyai kendali dalam mengawasi atau mengontrol  atau memonitoring

pihak manajemen. Kepemilikan institusional yang besar akan memberikan

monitor yang lebih besar pada investor institusioanl sehingga akan mencegah

timbulnya tindak-tindakan yang memberikan peluang bagi pihak manajemen
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dalam melakukan sebuah penyelewangan di perusahaan. Kepemilikan

institusional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kepemilikan Asing

dan Domestik.

Menurut Putri (2011) pihak asing mampu mengurangi investasi yang tidak

stabil dalam sistem pengelolaan perusahan dan mampu melindungi kelemahan

yang ada diperusahaan dari pihak luar. Dengan adanya kepemilikan asing akan

memberikan sistem tata kelola yang lebih baik diperusahaan dan akan

mengurangi pengungkapan penyelewangan dari pelaporan keuangan. Sistem

pengelolaan yang dilakukan pihak asing akan mendorong pihak manajemen

melakukan transparansi pelaporan keuangan. Mekanisme corporate governance

akan memberikan kepercayaan investor dengan manajemen yang tidak akan

melakukan penyelewangan pelaporan keuangan dan akan memberikan

keuntungan bagi investor.

Selain itu kepemilikan domestik akan memberikan tekanan tersendiri

dikarenakan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada perseorangan akan

tetapi bertanggung jawab dengan sekelompok individu atau bahkan kepada

instansi. Kepemilikan domestik yang dimiliki perusahaan akan memberikan

dampak dalam monitoring pihak manajemen dalam mengelola perusahaan.

Mayoritas kepemilikan domestik akan membuat efektifitas dalam pengontrolan

perusahaan. Disisi lain kepemilikan domestik dapat memberikan pelemahan

pada kepemilikan asing dalam perlindungan hukum.
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Tidak hanya itu kepemilikan institusional yang tidak kalah pentingnya

adalah kepemilikan publik. Dimana publik sangat berperan penting sebagai

faktor dari luar dikarenakan perusahaan yang memiliki investor publik akan

memberikan dampak yang besar dalam mempengaruhi keadaan perusahaan.

Melalui media massa yang biasanya dianggap sebagai bentuk isu publik akan

menjadi kekuatan besar bagi perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai isu

publik maupun keadaan perusahaan baik yang direspon dengan baik juga bahkan

diminati oleh investor maka hal ini menandakan ekpektasi investor kepada

perusahaan tersebut meningkat. Akan tetapi disisi lain kepemilikan publik akan

memberikan tekanan yang besar bagi pihak manajemen harus memberikan

informasi yang baik tentang perusahaannya agar ekpektasi investor tetap tinggi,

pihak manajemen ketika keadaan perusahaan dalam keadaan tidak baik maka

manajemen akan melakukan berbagai cara untuk memberikan ketertarikan

investor terhadap perusahaan tetap tinggi.

B. Rumusan Masalah

Dari pemahaman yang dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Fraud Financial

Statement pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Domestik terhadap Fraud Financial

Statement pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
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3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Fraud Financial

Statement pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

4. Bagaimana variabel ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap fraud financial

statement?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang konsep lanjutan faktor-

faktor dalam melakukan fraud financial statement. Dimana dalam penelitian

memfokuskan pada faktor kepemilikan institusional yang akan mengungkapkan

firm Size ketika menjadi sebuah model moderasi, akan memperkuat atau

memperlemah fraud financial statement. Secara detail tujuan penelitian ini

dijelaskan dibawah ini:

1. Mengidentifikasi pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Fraud Financial

Statement pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

2. Mengidentifikasi pengaruh Kepemilikan Domestik terhadap Fraud

Financial Statement pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

3. Mengidentifikasi pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Fraud Financial

Statement pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

4. Mengidentifikasi variabel ukuran perusahaan memperkuat atau

memperlemah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap

fraud financial statement
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi tentang kepemilikan institusional

yang terdiri dari kepemilikan asing, domestik, dan publik memberikan dampak

terhadap fraud financial statement dalam bidang:

a) Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat menjelaskan bahwa teori yang ada mampu

diungkapkan pada kajian yang dilakukan dan melakukan perluasan ide yang

dikemabang dengan konsep model dasar sesuai dengan perkembangannya.

b) Praktisi

Penelitian ini memberikan kotribusi bagi para investor maupun manajemen

untuk dapat menjadi bahan suatu analisis bahwa tingkat fraud financial statement

yang akan digunakan pembentukan proporsi kepemilikan yang ideal.


