
  1  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Laporan keuangan merupakan suatu performa perusahaan yang didalamnya terdapat informasi-informasi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dan investor dalam mengetahui laba atau keuntungan perusahaan. Laporan keuangan menjadi tolok ukur kinerja perusahaan sebagai packaging manajemen perusahaan yang berpengaruh dalam aktivitas investasi di masa yang akan datang. Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bagian dari proses pelaporan keuangan secara menyeluruh yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi didalamnya terdapat informasi histories (M. Sadeli, 2002:2). PSAK 01 menjelaskan bagian-bagian dari suatu laporan keuangan yang lengkap antara lain: 1. Laporan Posisi Keuangan (neraca pada akhir periode); 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode; 3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode; 4. Laporan Arus Kas selama periode; 5. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informsi penjelasan lain. 6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif, ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan dan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Rezaee (2014), menjelaskan bahwa kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan didorong oleh faktor-faktor fraud. 
“Financial Statement Fraud is a deliberate attempt by corporations to 

deceive or mislead users of published financial statements, especially 



2    investors and creditors, by preparing and disseminating materially 
misstated financial statements”. Penjelasan dari Rezaee diatas dapat disimpulkan bahwa manipulasi keuntungan (earning manipulation) dimotivasi oleh perusahaan yang menginginkan nilai saham nya agar tetap diminati oleh investor. Pengguna informasi laporan keuangan meliputi karyawan, manajemen, investor, kreditur, pelanggan, supplier, dan pemerintah. Oleh karena itu manajemen perusahaan berusaha meningkatkan laba atau keuntungan dengan tujuan untuk memberikan jaminan investasi yang layak bagi investor. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam menyusun keputusan ekonomi. Gambaran kinerja perusahaan harus menunjukkan performa yang baik dengan tujuan agar perusahaan mempunyai nilai yang tinggi dalam bisnis investasi yang pada akhirnya dapat memberikan dampak ketertarikan kepada investor untuk melakukan aktivitas investasi. Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) No. 1 memaparkan bahwa unsur utama dalam menilai suatu kinerja atau pertanggungjawaban manajemen adalah dilihat dari informasi laba, sehingga dalam usahanya memberikan informasi laba yang bagus kadang-kadang menimbulkan perilaku earning management.  
Earning management merupakan teknik manajemen perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan laba, atau perataan laba yang diinginkan oleh manajer perusahaan (Copeland 1968:10). Earning management merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan, karena manajemen laba memberikan nilai bias pada laporan keuangan yang menyebabkan pengguna informasi laporan keuangan terpengaruh dan terjebak dalam pengakuan laba tersebut sebagai laba real tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000). Terdapat perbedaan persepsi terhadap earning management diantara ahli ekonomi. Yulianto, (2011) menjelaskan adanya perbedaan persepsi para pakar ekonomi dalam mendefinisikan manajeman laba. Adapun pakar ekonomi yang tidak mendukung tindakan earning management adalah Mulford dan Comiskey (2010) yang 



3    berpendapat bahwa manajemen laba sebagai manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Dechow (1996) mendefinisikan manajemen laba sebagai manipulasi laba, baik di dalam maupun di luar batas prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Sedangkan pakar ekonomi yang mendukung earning management diantaranya Levitt (1998) dengan mengartikan manajemen laba sebagai trik akuntansi dimana fleksibilitas aturan dalam penyusunan laporan keuangan dimanfaatkan oleh manajer untuk memenuhi target laba. Healy (1999) menyebut manajemen laba sebagai kreativitas manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan memberi kesan tertentu untuk memengaruhi tindakan para pemakai laporan keuangan. Scott (2003) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Riahi dan Belkaoui (2007) mendefinisikan manajemen laba sebagai penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan Fischer dan Rosenzweigh (1995) menjelaskan bahwa banyak manajer beranggapan earning management merupakan tindakan wajar dan etis serta merupakan alat sah manajer dalam memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi profit atau return perusahaan. Dalam penelitian ini persepsi dalam 
earning management menggunakan teori Dechow (1996) dan Mulford dan Comiskey (2010) yang mendefinisikan bahwa earning management merupakan suatu bentuk fraud yang dilakukan dengan cara manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Pencegahan terjadinya fraud dapat dilakukan melalui proses audit yang berlangsung pada periode tertentu. Tindakan kecurangan selalu berhubungan dengan motivasi tindakan fraud yang dapat berupa tekanan, kesempatan, atau rasionalisasi. Adapun unsur fraud bisa dalam bentuk pencurian, perahasiaan, atau konversi. Dalam mendeteksi fraud, para manajer atau auditor harus belajar mengenali gejala dan memahami gejala tersebut sampai mereka mendapatkan suatu bukti yang menyatakan terjadi atau tidaknya tindakan fraud tersebut. Association 

of Certified Fraud Examiner (2016) menjelaskan breakdown kasus fraud dunia 



4    yang menunjukkan bahwa indonesia mempunyai 42 kasus fraud baik di dalam perusahaan swasta maupun BUMN, dengan memanipulasi laporan keuangan dengan melaporkan laba yang tidak real. Di bawah ini terdapat diagram negara-negara yang masih banyak terdapat kasus fraud : 
Gambar 1.1 

Breakdown of Geographic Regions by Country 
ASIA – PASIFICS 

(221 Cases) 
Country Number of Cases Australia 26 Cambodia 1 China 64 East Timor 2 Fiji 2 Indonesia 42 Japan 3 Laos 1 Malaysia 11 New Zealand 10 Philippines 29 Samoa 3 Singapore 14 Solomon Islands 1 South Korea 3 Taiwan 3 Thailand 4 Vietnam 2 Sumber : Association of Certified Fraud Examiner (2016) Kasus fraud yang terjadi pada perusahaan besar di Amerika Serikat yaitu pada WorldCom yang mengalami kebangkrutan karena penipuan yang telah membuat aset perusahaan senilai US$ 103,9 miliar raib. Perusahaan menghadapi gugatan perwakilan kelompok senilai US$ 6,1 miliar dan merupakan jumlah terbesar sejak 1995. Mantan CEO WorldCom Bernard Ebbers terbukti melakukan penipuan dan harus mendekam di penjara federal selama 25 tahun. Selain itu kasus fraud juga terjadi pada Enron tahun 2001, Perusahaan energi ini mengalami kebangkrutan dengan menghapus nilai pasar sahamnya senilai US$ 78 miliar. Gugatan terhadap perusahaan sebesar US$ 7,18 miliar mengakibatkan mantan presiden Enron, Jeff Skilling dihukum 24 tahun penjara. Kasus fraud juga terjadi pada Toshiba di jepang yang telah berkiprah dalam industri teknologi di seluruh dunia sejak tahun 1875 yang selama 140 tahun Toshiba telah mampu mencuri hati masyarkat di seluruh dunia dengan produk yang berkualitas, brand image yang tangguh, dan layanan pelanggan yang excellent. Reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan hanya 



5    karena pressure yang sangat tinggi untuk memenuhi target performance unit. Kasus ini ditemukan bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008. Akibat laporan ini CEO Toshiba, Hisao Tanaka, mengundurkan diri, disusul keesokan harinya pengunduran diri wakil CEO Toshiba, Norio Sasaki. Selain itu Atsutoshi Nishida, Chief Executive dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang sekarang menjadi penasihat Toshiba juga mengundurkan diri. ( Deil 2013, dalam bisnis liputan 6). Indonesia juga terdapat beberapa kasus fraud yang terjadi di dalam PT KIMIA FARMA yang bergerak di bidang farmasi dan sudah menjadi perusahaan publik sejak 2001 di BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya). Manajemen PT KIMIA FARMA menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan senilai Rp 36.000.000.000,- (seharusnya Rp 99.600.000.000,- ditulis Rp 132.000.000.000,-). Hal tersebut sangat merugikan Investor dan juga BAPPEPAM dan mengakibatkan harga saham menurun ketika kesalahan tersebut terungkap kepada publik. Kasus fraud lainnya terjadi pada PT Kereta Api tahun 2005 yaitu dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus fraud tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan PT KAI tahun 2005. BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Association of Certified 

Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2016 menjelaskan pelanggaran dan penyimpangan tindakan fraud yang masih terjadi  pada seluruh jenis sektor perusahaan dengan menggolongkan berdasar jenis sektor perusahaan. ACFE menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan yang terlibat dalam melakukan penyimpangan dengan melakukan fraud. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu sesuai dengan jenis sektor perusahaan yang akan dijelaskan melalui gambar diagaram grafik sebagai berikut :    
 



6    Gambar 1.2 

 Sumber : Association of Certified Fraud Examiner (2016) Konsep faktor resiko fraud pertama kali adalah fraud tiangle theory yang dikembangkan oleh Cressey (1953) atau disebut juga dengan Cressey’s theory. Teori tersebut muncul karena penelitian yang dilakukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 dengan judul Other’s People Money: A Study in the Social 

Psychology of Embezzelent. Penelitian ini menerangkan mengapa orang-orang melakukan fraud dan terdapat tiga elemen fraud triangle, antara lain : pressure (tekanan) opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi). Menurut SAS No. 99 terdapat tiga jenis fraud risk factor yaitu pressure, opportunity, 

rationalization dan masing masing memiliki beberapa jenis kategori. Pressure dapat dikategorikan dalam financial stability, external pressure, personal financial 

need, dan financial targets. Opportunity dikategorikan dalam nature of industry, 

ineffectife monitoring, organizational structure, sedangkan faktor rationalization merupakan bagian yang tidak mudah untuk diukur, akan tetapi dalam penelitian Stice, 1991; St Pierre & Anderson, 1984; Loebbecke et al., 1989 menunjukkan 0.7%0.9%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.4%2.7%2.8%3.1%3.2%3.4%3.4%3.9%3.9%4.8%6.0%6.6%7.0% 8.8% 10.5% 16.8%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%Communications and Publishing
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7    bahwa kejadian kegagalan audit dan litigasi meningkat dengan cepat setelah adanya pergantian auditor oleh karena itu pergantian auditor (CPA) dijadikan sebagai proksi untuk rasionalisasi (Skousen et al., 2009).  
Fraud triangle Cressey’s theory (1953) mengalami pengembangan teori oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dengan menambahkan satu faktor capability yang berpengaruh signifikan terhadap fraud dan menjadi teori baru yaitu fraud diamond. Elemen fraud diamond adalah pressure, opportunity, rationalization, dan 

capability. Fraud Diamond theory dikembangkan lagi oleh Crowe (2011) menjadi 
Crowe’s Fraud Pentagon Model. Teori ini merupakan teori yang terbaru di indonesia untuk menemukan financial statement fraud pada perusahaan. Fraud risk 

factor fraud pentagon adalah pressure, opportunity, rationalization, competence 

dan arrogance. Penelitian tentang financial statement fraud dengan menggunakan analisis teori fraud triangle, fraud diamond,dan fraud pentagon sudah banyak dilakukan. Manurung (2013), melakukan penelitian tentang financial statement fraud dengan menggunakan teori fraud triangle menemukan hasil bahwa stabilitas keuangan dengan proksi tingkat pertumbuhan asset (AGROW), target keuangan (ROA), efektivitas keuangan dengan proksi rasio perbandingan komisaris (BDOUT) memiliki pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Sedangkan tekanan eksternal yang ditunjukkan oleh rasio leverage (LEVERAGE) memiliki hubungan negatif terhadap financial statement fraud. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian Skousen (2009), yang menemukan hasil bahwa pressure (LEVERAGE) berpengaruh positif terhadap financial statement fraud Sihombing (2014) melakukan penelitian dengan menganalisa pengaruh teori 
fraud diamond terhadap financial statement fraud yang menemukan hasil penelitian bahwa variabel financial stability (ACHANGE), external pressure (LEVERAGE), 
nature of industry (RECEIVABLE) dan rationalization yang diproksikan dengan rasio perubahan total akrual terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 
financial statement fraud. Namun, penelitian ini tidak membuktikan bahwa variabel 
financial target (ROA), innefective monitoring (BDOUT), change in auditor (CPA), dan Capability (DCHANGE) memiliki pengaruh terhadap financial 



8    statement fraud.  Sedangkan Yesiariani dan Rahayu (2016), dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa variabel external pressure (LEVERAGE) dan rationalization (TATA) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap financial 

statement fraud. Akan tetapi untuk financial stability (ACHANGE) dan financial 

target (ROA), berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Untuk personal financial need (OSHIP), nature of industry (RECEIVABLE), 
ineffective monitoring (DBOUT), change in auditor (∆CPA) dan capability (DCHANGE) tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud.  Hasil yang berlawanan terhadap penelitian sihombing, 2014 adalah pada pressure yang diproksi dengan perubahan asset (ACHANGE). Teori fraud terbaru yang dikembangkan oleh Crowe (2011) yaitu teori fraud 

pentagon digunakan untuk penelitian pengujian teori fraud pentagon terhadap 
fraudulent financial reporting oleh Tessa dan Harto (2016), hasil penelitian menemukan bahwa  pressure yang dikategorikan sebagai financial stability (ACHANGE), external pressure (LEVERAGE), dan arrogance yang dikategorikan sebagai frequent number of CEO’s picture (CEOPIC) memiliki pengaruh signifikan dalam mendeteksi terjadinya fraudulent financial reporting.   Penelitian ini berbeda dari sebelumnya baik dalam segi teori, sampel, periode dan waktu yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teori terbaru fraud yang dikembangkan oleh Crowe (2011) yaitu fraud pentagon theory karena terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya pada pengujian teori fraud triangle dan fraud diamond terhadap financial statement 

fraud. Selain itu alasan penggunaan teori fraud terbaru fraud pentagon theory dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah teori  tersebut berpengaruh terhadap adanya financual statement fraud (earning management) pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham syariah Jakarta Islamic Index.  Dalam penelitian ini terdapat beberapa research gap pada penelitian terdahulu. Research gap tersebut terdapat pada perbedaan pengembangan teori dan perumusan logika hipotesis, penentuan proksi, serta perbedaan pada sampel dan periode waktu penelitian. Karena terdapat research gap pada penelitian terdahulu maka dilakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor resiko 



9    fraud yang terdapat dalam teori fraud pentagon terhadap earning 

management.Financial statement fraud dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu proksi yang bisa digunakan untuk mengukur financial statement fraud adalah earning management (Spathis,2002). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rezaee (2002) bahwa financial statement fraud berkaitan erat dengan tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen. 
Crowe’s fraud pentagon theory membutuhkan proksi variabel. Pressure yang dikategorikan sebagai financial stability(ACHANGE),external pressure 

(LEVERAGE), personal financial need (OSHIP), dan financial target(ROA); 

opportunity diaktegorikan sebagai nature of industry(RECEIVABLE), ineffective 

monitoring(BDOUT), dan kualitas auditor eksternal(CPA); rationalization yang dikategorikan sebagai change in auditor(AUD); competence dikategorikan dalam  pergantian direksi perusahaan(DCHANGE); dan arrogance dikategorikan dalam 
frequent number of CEO’s picture (CEOPIC). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini saya beri judul “Analisis Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi 

Financial Statement Fraud (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode tahun 2014-2015)”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Financial statement fraud merupakan suatu praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan laba dalam laporan keuangan. Informasi tersebut ditujukan untuk pengguna informasi khususnya investor agar tertarik untuk melakukan investasi. Teori fraud pentagon (Crowe 2011) merupakan pengembangan teori baru dari teori-teori fraud sebelumnya yaitu fraud triangle (Cressey, 1953) dan teori fraud diamond ( Wolfe dan Hermanson, 2004). Teori 
fraud pentagon memiliki 5 faktor indikator fraud yaitu pressure, opportunity, 

rationalization, competence, dan arrogance, dimana faktor faktor tersebut akan digunakan untuk meneliti pengaruhnya terhadap financial statement fraud 

   



10    C. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah pressure berpengaruh dalam financial statement fraud ? 2. Apakah opportunity berpengaruh dalam financial statement fraud ? 3. Apakah rationalization berpengaruh dalam financial statement fraud ? 4. Apakah competence berpengaruh dalam financial statement fraud ? 5. Apakah arrogance berpengaruh dalam financial statement fraud ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti bahwa fraud risk 

factor dalam Crowe’s fraud pentagon theory yang terdiri dari 
pressure,opportunity, rationalization, competence, dan Arrogance berpengaruh terhadap financial statement fraud dan memberikan penjelasan lebih lanjut apakah teori ini juga dapat membantu untuk mendeteksi financial 

statement fraud. Dari tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 1. Bagi perusahaan, untuk memberikan pandangan kepada pihak manajemen sebagai agent terkait tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan principal dalam hal ini investor. Manajemen diharapkan lebih mengetahui dampak jangka panjang apabila melakukan financial statement fraud sehingga kemungkinan terjadinya bangkrut atau pailit yang lebih besar karena fraud dapat dihindari. 2. Bagi investor, sebagai alat bantu dalam menilai dan menganalisis investasinya di perusahaan tertentu. Dengan pengetahuan dan wawasan mengenai financial statement fraud, diharapkan investor lebih teliti dan mampu menemukan kemungkinan terjadinya financial statement fraud pada perusahaan tertentu dan mampu memberikan jaminan pada diri sendiri bahwa telah melakukan aktivitas investasi yang tepat. 3. Bagi masyarakat, untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai fenomena fraud yang sedang marak terjadi dan menjelaskan tentang tahapan, cara mendeteksi dan mencegah fraud sedini mungkin. 



11    4. Bagi literatur, berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi forensik mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan financial statement 

fraud dengan mengaplikasikan indikator dari Crowe’s fraud pentagon 

theory. 5. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang atau untuk menambah wawasan. 
E. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : LITERATUR REVIEW. Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen, hasil analisis data, dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian saat ini, diperlukan penelitian lanjutan dengan topik yang sama namun dengan perluasan variabel yang lain.     


