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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan suatu pertumbuhan dan performa 

perusahaan yang didalamnya terdapat sebuah informasi-informasi yang 

memiliki pertanggungjawaban oleh pihak manajemen perusahaan dan 

investor dalam pengambilan keputusan. PSAK No. 01 Tahun 2017 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi 

yang berguna untuk investor, pemberi pinjaman, dan kreditur dalam 

pengambilan keputusan. Dalam menilai suatu kinerja manajemen dapat 

dilihat dari informasi laba perusahaan, sehingga dalam usahanya memberikan 

informasi laba agar terlihat lebih baik yang terkadang hal tersebut dapat 

menimbulkan kecurangan laporan keuangan. 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE (2016) 

menyatakan bahwa terdapat tiga tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen dan karyawan di dalam perusahaan antara lain: penyalahgunaan 

aset (asset misappropriation), korupsi (corruption) dan kecurangan laporan 

keuangan (financial statement fraud). Kecurangan pada pelaporan keuangan 

merupakan suatu tindakan kekeliruan atau salah saji yang dilakukan dengan 

secara kesengajaan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan untuk 

menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan 

kreditor. Tindakan kecurangan pada pelaporan keuangan ini semakin 
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meningkat yang dampaknya tidak hanya pada investor secara individual 

namun juga terdapat pada stabilitas ekonomis secara global. 

Pada tahun 2017 posisi Indonesia dalam Corruption Perception Index 

(CPI) adalah 96 dari 180 negara yang diukur tingkat korupsinya 

(Transparancy International, 2018). Namun, Indonesia mendapatkan skore 37 

dan menempati peringkat ke 96. Banyaknya isu kecurangan yang diteliti 

belakangan ini menunjukkan bahwa semakin sering terjadinya kecurangan. 

Ditemukan kasus oleh Bapepam yang sekarang sudah dilebur menjadi OJK 

yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Floating Storage Regasification Unit 

(FRSU) Lampung korupsi dengan adanya potensi kerugian negara dalam 

pembangunan FRSU Lampung sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,24 

triliun (www.inilampung.com, 08 April 2016). 

Selain itu, kasus laporan keuangan juga terjadi pada PT Kereta Api 

Indonesia (KAI). Adanya tudingan laporan keuangan salah saji terhadap PT 

KAI yang diungkapkan oleh Hekinus Manao, salah satu komisaris PT KAI. 

Manajemen dan akuntan publik melakukan kekeliruan audit pada penempatan 

status Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan investasi pengadaan sehingga 

mengakibatkan posisi keuangan PT KAI jauuh berbeda. Perusahaan 

seharusnya mengalami kerugian sebasar Rp 600 miliar. Namun, hasil audit 

justru mencatat PT KAI menghasilkan laba Rp 6,9 miliar 

(www.liputan6.com, diakses 29 Maret 2017). 

Banyak hal yang melatar belakangi manajemen untuk melakukan 

tindakan kecurangan yang terjadi dikarenakan conflict of interest antara pihak 

http://www.inilampung.com/
http://www.liputan6.com/
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manajemen sebagai agent dengan investor sebagai principal yang seringkali 

menguntungkan satu pihak sehingga mengakibatkan terjadinya financial 

statement fraud. 

Perusahaan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan dan 

peningkatan kinerja guna meningkatkan nilai perusahaan di bursa efek. Jika 

perusahaan tidak mampu menaikkan nilai perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan terancam pailit. Sebagian besar perusahaan belum tentu dapat 

memenuhi tuntutan pasar untuk memiliki kinerja selalu meningkat dari tahun 

ke tahun. Sehingga perusahaan seringkali melakukan earning management 

dengan berbagai cara guna untuk merebut hati para investor. Earning 

management sebagai salah satu cara untuk mengukur financial statement 

fraud yang dilakukan perusahaan agar perusahaan tersebut terlihat baik 

dibandingkan dengan para pesaingnya sehingga para investor yang kurang 

berhati-hati akan menjadi korban dari kecurangan tersebut. 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang metode analisis  

yang digunakan untuk mendeteksi finacial statement fraud yang 

diperkenalkan oleh Cressey (1953) yaitu pressure (tekanan), opportunity 

(kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi) yang disebut sebagai fraud 

triangle. Pada dasarnya fraud tidak akan terjadi jika seseorang memiliki 

kemampuan dengan disertai pengawasan diri yang baik. Elemen kemampuan 

ini digunakan untuk menilai risiko kecurangan, karena posisi seseorang dalam 

perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan, 

sehingga orang yang tepat dengan kemapuan yang cerdas dapat 
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mengendalikan kelemahan untuk keuntungannya. Penelitian dilakukan 

dengan mengembangkan variabel-variabel yang kemudian dikembangkan  

lagi dalam beberapa proksi ukuran dari ketiga fraud triangle. 

Pressure (tekanan) merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

merasakan tekanan dalam kebutuhan keuangan mendesak yang tidak dapat 

diceritakan kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat melakukan 

tindakan kecurangan (Tuanakotta, 2013: 46). Faktor ini dapat memengaruhi 

manajemen untuk melakukan financial statement fraud. Investor 

menanamkan modal kepada perusahaan tentu dengan harapan manajemen 

dapat mengelola dana yang telah ditanamkan dan perusahaan akan 

menghasilkan laba yang tinggi, dimana laba yang tinggi akan menyebabkan 

investor memperoleh return yang tinggi pula. Manajemen cenderung akan 

berusaha memenuhi target keuangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

atau melebih return pada tahun sebelumnya. 

Manajemen akan menanamkan pemikiran ini yang kemudian menjadi 

tanggung jawab dari manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba yang 

tinggi sesuai dengan ekspestasi investor. Apabila perusahaan sedang 

mengalami kondisi yang tidak stabil atau bahkan penurunan kinerja maka 

manajemen dapat memanipulasi laporan keuangan yang dihasilkan supaya 

terlihat baik sehingga dapat memuaskan investor. Menurut SAS No. 99, 

terdapat empat jenis tekanan yang mungkin mengakibatkan kecurangan pada 

laporan keuangan yaitu: financial stability, external pressure, personal 

financial need, dan financial targets. 
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Opportunity (peluang) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan 

seseorang tindakan melakukan kecurangan karena lemahnya pengendalian 

internal untuk mencegah dan mendeteksi (Karyono, 2013: 09). Faktor 

peluang dapat dipengaruhi oleh nature of industry dan ineffective monitoring. 

Nature of industry dapat menyangkut penentuan estimasi pada pelaporan 

keuangan yang dilakukan manajemen seperti menentukan jumlah besaran 

piutang tak tertagih dan persediaan usang secara objektif. Nature of industry 

ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk menguntungkan dirinya 

sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan ineffective 

monitoring dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk melakukan financial statement fraud karena lemahnya 

sistem pengawasan dan sistem pencegahan hukum. Semakin lemah sistem 

pengawasan dalam sebuah perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan 

manajemen dapat bertindak sesuai dengan keinginannya demi 

menguntungkan dirinya sendiri. 

Rationalization adalah elemen penting dalam kecurangan yang paling 

sulit diukur karena merupakan adanya sikap, karakter, atau seperangkat nilai-

nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pengawai untuk melakukan 

tindakan yang tidak jujur. Faktor ini dapat timbul dengan sikap pembenaran 

diri sendiri atas tindakan kecurangan yang dilakukan dan merasa tindakan 

kecurangan tersebut tidak menyalahi aturan apapun dan dilakukan demi 

kepentingan bersama (Karyono, 2013: 10). Dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa kegagalan audit dan penggelapan keuangan oleh manajemen yang 
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meningkat dengan cepat setalah adanya pergantian auditor, karena 

keterbatasan waktu yang ada selama proses audit akan menyulitkan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 

Hasil penelitian tentang financial statement fraud masih menghasilkan  

temuan yang  tidak konsisten, sehingga perlu adanya penelitian untuk 

menguji kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi financial 

statement fraud. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Yayuk Andri 

Susanti (2014) dengan perbedaan variabel dan sampel. Variabel yang 

digunakan penelitian sebelumya yaitu perubahan total aset, arus kas bebas, 

kepemilikan saham manajemen, return on asset, transaksi pihak istimewa, 

dewan komisaris, dan pergantian KAP. Peneliti mempertimbangkan untuk 

memilih variabel arus kas bebas dan transaksi pihak istimewa menjadi rasio 

total kewajiban dan rasio total persediaan. Penelitan sebelumnya 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2012, sementara penelitian menggunakan sampel perusaahan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan 

Dengan Analisis Fraud Triangle (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Periode Tahun 2014- 

2016)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas dilakukan analisis fraud triangle 

untuk mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan, maka peneliti 

menetapkan tujuh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah financial stability berpengaruh terhadap financial statement fraud? 

2. Apakah external pressure berpengaruh terhadap financial statement fraud? 

3. Apakah personal financial need  berpengaruh terhadap financial statement 

fraud? 

4. Apakah financial target berpengaruh terhadap financial statement fraud? 

5. Apakah nature of industry berpengaruh terhadap financial statement 

fraud? 

6. Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap financial statement 

fraud? 

7. Apakah rationalization berpengaruh terhadap financial statement fraud? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka peneliti bertujuan untuk: 

1. Menguji dan menganalisis financial stability pressure terhadap terjadinya 

financial statement fraud. 

2. Menguji dan menganalisis external pressure terhadap terjadinya financial 

statement fraud. 

3. Menguji dan menganalisis personal financial need terhadap terjadinya 

financial statement fraud. 
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4. Menguji dan menganalisis financial target terhadap terjadinya financial 

statement fraud. 

5. Menguji dan menganalisis nature of industry terhadap terjadinya financial 

statement fraud. 

6. Menguji dan menganalisis ineffective monitoring pressure terhadap 

terjadinya financial statement fraud. 

7. Menguji dan menganalisis rationalization terhadap terjadinya financial 

statement fraud. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada manajemen mengenai faktor-faktor yang 

harus dideteksi sebagai penyebab financial statement agar terbebas dari 

kecurangan yang akhirnya dapat berkembang menjadi skandal yang 

merugikan perusahaan. 

2. Memberikan informasi kepada pihak ekternal yang menggunakan laporan 

keuangan untuk memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya financial statement fraud agar tidak tersesat dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya 

manajemen keuangan karena dalam penelitian ini proksi dari fraud 

triangle menggunakan perhitungan rasio keuangan. 



9 

 

4. Memberikan pemahan yang mendalam mengenai financial statement fraud 

melalui metode komprehensif dan teruji secara empiris sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. 

5. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan  bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I: PENDAHULUAN 

Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi dilakukannya 

penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 

Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan 

pengembangan hipotesis penelitian. 

Bab III: METODE PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian. Uraian tersebut 

meliputi definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

identifikasi variabel, dan metode analisis data. 

Bab IV: ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi antara lain hasil pengumpulan data, statistik 

deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan 

pembahasan. 
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Bab V: PENUTUP 

Pada bab ini berisi antara lain tentang simpulan dari pembahasan, 

keterbatasan penelitian, dan saran terkait hasil penelitian. 

 


