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ANALISIS FRAUD DIAMOND TERHADAP KECURANGAN LAPORAN 

KEUANGAN  

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh financial targets dengan proksi 

rasio profitabilitas, financial stability dengan proksi perubahan total aset, external pressure 
dengan proksi leverage ratio, nature of Industry dengan proksi rasio perubahan piutang, 

rationalization, dan capability terhadap deteksi financial statement fraud pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2016-2018. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari BEI tahun 2016-

2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2016-2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 364. Metode pengumpulan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analis menggunakan uji regresi 
linier berganda. Analisis hasil dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, ACHANGE, 
LEVERAGE, dan RECEIVABLE memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan. Audchange dan dchange tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan 
keuangan. 

Kata kunci: fraud diamond, target keuangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, sifat 
industri, rasionalisasi, kemampuan. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to ana 

lyze the effect of financial targets with a proxy for profitability ratios, financial stability with 
a proxy for changes in total assets, external pressure with a leverage ratio proxy, nature of 

Industry with a proxy for changes in accounts receivable ratios, rationalization, and capability 
for the detection of financial statement fraud in manufacturing companies that was listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. This study uses quantitative methods with 

secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The population in 
this study are manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2016-2018. The 

number of samples in this study was 364. The method of sample collection uses purposive 
sampling technique. Analyst method uses multiple linear regression test. Analysis of the 
results can be concluded that the variables ROA, ACHANGE, LEVERAGE, and 

RECEIVABLE have an influence on financial statement fraud. Audchange and dchange have 
no effect on financial statement fraud. 

Keywords: fraud diamond, financial targets, financial stability, external pressure, nature of 
industry, rationalization, capability.  
 

1.  PENDAHULUAN 

Laporan keuangan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena 

dapat menunjukkan kualitas suatu perusahaan tersebut serta berfungsi untuk memberikan 

informasi keuangan seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang 

bermanfaat kepada pihak pengguna laporan yang digunakan untuk pembuat keputusan. 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini maupun dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2008:7). 
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Laporan keuangan dapat mencerminkan suatu kondisi perusahaan dalam waktu 

tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang baik 

merupakan laporan yang dapat memberikan informasi serta penjelasan yang baik mengenai 

hasil usaha suatu organisasi, oleh karena itu laporan keuangan harus memiliki informasi 

yang lengkap, jelas, serta memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian dalam suatu 

organisasi.  

Menurut penelitian Huda (2017) laporan keuangan yang diterapkan di Indonesia 

sudah semakin komprehensif. Namun, kenyataannya masih terdapat perusahaan yang tidak 

dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria, salah satu penyebabnya 

yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi maupun golongan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

merupakan organisasi yang melakukan berbagai kegiatan dalam sistem pengendalian fraud 

di bidang pencegahan seperti edukasi, penelitian dan pengembangan anti fraud. Menurut 

ACFE (2016:10-11) terdapat tiga skema tindakan fraud yang dilakukan oleh manajemen 

serta karyawan di dalam perusahaan. Skema tersebut pertama kali diperkenankan pada 

tahun 1996 dan terus disempurnakan hingga saat ini ACFE merepresentasikannya dalam 

sebuah bagan kecurangan yang disebut dengan “fraud tree” atau “pohon kecurangan.” 

Pohon tersebut memiliki tiga cabang, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan  

laporan keuangan.  

Caesar (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perbuatan serta tindakan 

yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu 

yang dimiliki secara bersama, seperti: sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan 

pribadi serta kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan 

tersebut sering disebut dengan fraud, sedangkan kecurangan laporan keuangan didefinisikan 

sebagai fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan berupa salah saji yang disengaja 

maupun kelalaian dalam laporan keuangan yang bersifat material sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan. 

Menurut penelitian Caesar (2017) negara lain seperti Jepang terdapat kasus 

kecurangan pada laporan keuangannya. Toshiba yang merupakan perusahaan industri 

teknologi diseluruh dunia sejak tahun 1875, artinya selama 140 tahun Toshiba sudah 

mampu mencuri hati masyarakat diseluruh dunia dengan produk yang berkualitas, brand 

image yang tangguh serta layanan pelanggan yang excellent. Namun dalam laporan 300 

halaman yang diterbitkan panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi yang 
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sudah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥ 151,8 milyar 

(setara dengan Rp 15,85 triliun) serta mengakibatkan harga saham Toshiba turun sekitar 20 

persen atas tindakan direksi tersebut. 

Di Indonesia ditemukan beberapa kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan guna menutupi kekurangan yang terjadi sehingga laporan 

keuangan menjadi lebih baik. Beberapa kasus fraud yang terjadi di Indonesia seperti kasus 

kecurangan pelaporan keuangan adalah yang dilakukan PT Timah (persero) Tbk (TINS). 

Kasus tersebut bermula dari tuntutan Ikatan Karyawan Timah (IKT) terhadap direksi PT 

Timah (persero) Tbk yang dinilai sudah banyak melakukan kesalahan serta kelalaian 

semasa menjabat selama tiga tahun sejak 2013. Ketua umum IKT, Ali Samsuri 

mengungkapkan bahwa direksi sudah melakukan kebohongan publik melalui media. Pada 

press release laporan keuangan semester I-2015, direksi menyatakan bahwa kinerja 

perusahaan positif. Namun kenyataannya pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp 

59 Milyar. Selain mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan 

hutang hamper 100 persen disbanding tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya 

mencapai Rp 263 milyar, namun jumlah hutang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada 

tahun 2015. 

Skousen (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kecurangan laporan 

keuangan merupakan suatu masalah yang sangat signifikan karena dampak yang 

ditimbulkannya. Oleh sebab itu, peran profesi auditor harus lebih baik agar fraud bisa 

diidentifikasi sedini mungkin sebelum berkembang menjadi skandal. Seperti kasus Enron 

dan WorldCom, fraud akan selalu terjadi apabila tidak ada pencegahan dan pendeteksian 

fraud. Oleh karena itu terdapat beberapa cara dalam mendeteksi kecurangan seperti segitiga 

kecurangan (fraud triangle) serta segiempat kecurangan (fraud diamond).  

Fraud triangle adalah gambaran adanya tiga konsidi penyebab terjadinya 

penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Cressey (1953) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa komponen segitiga kecurangan adalah kesempatan 

(opportunity), tekanan (pressure), rasionalisasi (rationalization). Opportunity merupakan 

peluang yang memungkinkan fraud terjadi yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan 

maupun penyalahgunaan wewenang. Pressure merupakan dorongan yang menyebabkan 

seseorang melakukan fraud. Rationalization merupakan komposisi penting dalam terjadinya 

fraud di mana pelaku fraud mencari pembenaran atas tindakannya.  

Fraud diamond adalah gambaran adanya empat konsidi penyebab terjadinya 

penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan atau penyempurnaan dari 
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teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Wolfe dan Hermanson (2004) 

dalam penelitiannya menambahkan tiga kondisi yang terdapat pada segitiga kecurangan 

atau fraud triangle yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh Cressey (1953) dengan 

kemampuan atau capability, sehingga menjadi empat kondisi antara lain pressure, 

opportunity, rationalization, dan capability. Capability merupakan kemampuan khusus 

yang ada dalam perusahaan untuk melakukan fraud. 

Statements of Auditing Standards (SAS) merupakan pernyataan standar tentang audit. 

Menurut SAS Nomor 99, terdapat empat jenis pressure yang mungkin mengakibatkan 

kecurangan pada laporan keuangan. Jenis pressure tersebut adalah stabilitas keuangan 

(financial stability), tekanan eksternal (external pressure), target keuangan pribadi (personal 

financial need), dan target keuangan (financial targets). SAS Nomor 99 mengklasifikasikan 

opportunity yang mungkin terjadi pada kecurangan laporan keuangan menjadi tiga kategori. 

Jenis opportunity tersebut adalah kondisi industri (nature of industry), pemantauan yang tidak 

efektif (ineffective monitoring), dan struktur organisasi (organizational structure). 

Rationalization dan capability adalah bagian dari fraud diamond yang paling sulit diukur.  

Variabel dalam penelitian ini yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan 

capability. Variabel-variabel dari fraud diamond ini tidak dapat diteliti sehingga 

membutuhkan proksi variabel. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

pressure yang diproksikan dengan financial target, financial stability dan external pressure; 

opportunity yang diproksikan dengan nature of insudtry; rationalization yang di proksikan 

dengan pergantian auditor dan capability yang diproksikan dengan perubahan direksi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FRAUD DIAMOND TERHADAP 

KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur).’’ 

2.   METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Menurut sugiyono, metode penelitian 

kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengertian lain, penelitian 

kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat 

dicapai (diperoleh) menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

pengukuran (Sujarweni, 2015:39). 

2.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
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Sugiyono (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek maupun subyek yang mempunyai kualitas serta 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik 

kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Populasi dalam penelitian 

ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.  

Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan teknik purpose sampling. Huda (2018) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa menurut Widarjo (2015) , purpose sampling adalah 

metode pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil dapat 

mewakili populasi yang diteliti, dengan kata lain sampel dipilih berdasarkan kriteria yang 

sudah ditetapkan.  

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. FSCORE 

   F-Scores = Accrual Quality + Financial Performances                (1) 

   RSST accrual = 
(∆WC + ∆NCO + ∆FIN )

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑠
        (2) 

 Keterangan: 

 WC                 = (Current Assets – Current Liability) 

 NCO                           = (Total Assets – Current Assets – Invesment and Advances) – (Total    

Liabilities – Current Liabilities – Long Term Debt) 

 FIN                          = (Total Investment – Total Liabilities) 

 Average Total Assets = (Begining Total Assets + End Total Assets) / 2 

 Financial performance = change in receivable + change in inventories + change in cash 

sales + change in earnings     (3) 

 Keterangan: 

 Change in receivable   = 
∆𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 Change in inventories = 
∆𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑡𝑠
 

 Change in cash sales  = 
∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 (t)
−  

∆𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  (t)
 

 Change in earning     = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 (t)

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  (t)
+

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠 (t−1)

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  (t−1)
 

b. Financial Targets 

    ROA = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑  𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
        (4) 

c. Financial Stability 

    ACHANGE = 
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  (t)− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  (t−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  (t−1)
       (5) 



 
 

6 
 

d. External Pressure 

   Debt to Assets Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
        (6) 

e. Nature of Industry 

   Receivable =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
−  

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  (t−1)

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠  (t−1)
       (7) 

f. Rationalization  

Penelitian ini mengukur proksi rationalization dengan pergantian auditor (AUDCHANGE). 

Pengukuran tersebut menggunakan variabel dummy. Apabila terdapat pergantian auditor 

akuntan publik selama periode 2015-2017, diberi kode 1, sebaliknya apabila tidak terdapat 

pergantian kantor akuntan publik selama periode 2015-2017 diberi kode 0. 

g. Capability 

Penelitian ini mengukur proksi capability dengan pergantian direksi perusahaan 

(DCHANGE). Pengukuran tersebut menggunakan variabel dummy. Apabila terdapat 

pergantian direksi perusahaan selama periode 2015-2017, diberi kode 1, sebaliknya apabila 

tidak terdapat pergantian direksi perusahaan selama periode 2015-2017 diberi kode 0. 

2. 4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang 

digunakan dalam bentuk persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi sederhana 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel 

terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Dimana persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut: 

F-SCORE = β0 + β1ROA + β2ACHANCE + β3LEV + β4RECEIVABLE + 

β5AUDCHANGE + β6DCHANGE + e 

Keterangan: 

β0  = Koefisien regresi konstanta 

β1,2,3,4,5,6 = Koefisien regresi masing-masing proksi 

F-SCORE = Potensi kecurangan laporan keuangan 

ROA  = Rasio pengembalian investasi 

ACHANCE = Rasio perubahan total aset 

LEV  = Rasio total kewajiban per total aset 

RECEIVABLE = Rasio perubahan piutang usaha 

AUDCHANGE= Pergantian auditor eksternal 

DCHANGE = Pergantian direksi 

e  = error 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik serta layak digunakan dlaam 

penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Sujaweni, 2015:54). Menurut 

Ghozali (2005) uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) 

yaitu apabila jumlah observasi lebih dari 30 (n>30), maka asumsi normalitas dapat 

diabaikan (Gujarati, 2003). Penelitian ini jumlah observasi sebesar 264 sampel yang 

berarti 264 > 30. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal 

dan dapat disebut sebagai sampel besar. 

3.1.2 Uji Multikolineritas 

Hasil uji multikoliniearitas pada perhitungan nilai Tolerance masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson didapat dL 2,090 dan dU 

1,83603. Hasil dari output SPSS dari nilai Durbin Watson sebesar 2,16397. Oleh karena 

nilai du < DW hitung <4-dU, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar 

residual. 

3.1.4 Uji Hetereskedositas 

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa besarnya nilai probabilitas 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3. 2 Uji Hipotesis 

3.2.1 Model Regresi berganda 

Pada peneletian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut: 

F-SCORE = 1,249 + 0,681ROA + 0,006ACHANGE  - 0,132LEV -  

0,561RECEIVABLE + 0,102AUDCHANGE + 0,022DCHANGE +e 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berkut: 

1) Konstanta sebesar 0,198 menunjukkan bahwa apabila ROA, ACHANGE, LEVERAGE, 



 
 

8 
 

RECEIVABLE, DCHANGE, dan AUDCHANGE diasumsikan konstan, maka 

disimpulkan bahwa F SCORE sebesar 0,198. 

2) Koefesien regresi pada variabel ROA menunjukkan nilai sebesar 0,681. Hal ini berarti 

apabila ROA suatu perusahaan semakin meningkat, maka nilai F SCORE akan semakin 

meningkat. Sebaliknya jika semakin rendah ROA, maka nilai F SCORE akan semakin 

menurun. 

3) Koefesien regresi pada variabel ACHANGE menunjukkan nilai sebesar 0,006. Hal ini 

berarti apabila ACHANGE suatu perusahaan semakin meningkat, maka nilai F SCORE 

akan semakin meningkat. Sebaliknya jika semakin rendah ACHANGE, maka nilai F 

SCORE akan semakin menurun. 

4) Koefisien regresi pada variabel LEVERAGE menunjukkan koefisien sebesar -0,132. Hal 

ini berarti apabila semakin tingginya jumlah LEVERAGE suatu perusahaan, maka nilai 

F SCORE akan semakin menurun. Sebaliknya jika semakin rendahnya jumlah 

LEVERAGE, maka nilai F SCORE akan semakin meningkat. 

5) Koefisien regresi pada variabel RECEIVABLE menunjukkan koefisien sebesar -0,561. 

Hal ini berarti apabila semakin tingginya jumlah RECEIVABLE suatu perusahaan, maka 

nilai F SCORE akan semakin menurun. Sebaliknya jika semakin rendahnya jumlah 

RECEIVABLE, maka nilai F SCORE akan semakin meningkat. 

6) Koefesien regresi pada variabel AUDCHANGE menunjukkan nilai sebesar 0,102. Hal 

ini berarti apabila AUDCHANGE suatu perusahaan semakin meningkat, maka nilai F 

SCORE akan semakin meningkat. Sebaliknya jika semakin rendah AUDCHANGE, 

maka nilai F SCORE akan semakin menurun. 

7) Koefesien regresi pada variabel DCHANGE menunjukkan nilai sebesar 0,022. Hal ini 

berarti apabila DCHANGE suatu perusahaan semakin meningkat, maka nilai F SCORE 

akan semakin meningkat. Sebaliknya jika semakin rendah DCHANGE, maka nilai F 

SCORE akan semakin menurun. 

3.2.2 Uji Parsial (Uji t) 

1) Variabel ROA diketahui nilai thitung 4,852 lebih besar dari ttabel 1,650781 dan nilai 

signifikansi 0,024 lebih kecil dari α (0,05), yang berarti ROA berpengaruh signifikan 

terhadap F SCORE. 

2) Variabel ACHANGE diketahui nilai thitung 2,267 lebih besar dari ttabel 2,267 dan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari α (0,05), yang berarti ACHANGE berpengaruh 

terhadap F SCORE. 

3) Variabel LEVERAGE diketahui nilai thitung 13,341 lebih besar dari ttabel 1,650781 dan 
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nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari α (0,05), yang berarti LEVERAGE berpengaruh 

terhadap F SCORE. 

4) Variabel RECEIVABLE diketahui nilai thitung -3,448 lebih kecil dari ttabel 1,650781 dan 

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α (0,05), yang berarti RECEIVABLE 

berpengaruh signifikan terhadap F SCORE. 

5) Variabel AUDCHANGE diketahui nilai thitung -3,830 lebih kecil dari ttabel 1,650781 dan 

nilai signifikansi 0,192 lebih besar dari α (0,05), yang berarti AUDCHANGE tidak 

berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap F SCORE. 

6) Variabel DCHANGE diketahui nilai thitung 0,303 lebih kecil dari ttabel 1,650781 dan nilai 

signifikansi 0,762 lebih besar dari α (0,05), yang berarti DCHANGE tidak berpengaruh 

(secara statistik tidak signifikan) terhadap F SCORE. 

3.2.3 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 yang berarti 

lebih kecil dari α (0,05), yang menunjukkan bahwa model regresi yang fit. Dengan demikian 

ROA, ACHANGE, LEVERAGE, RECEIVABLE, AUDCHANGE, dan DCHANGE mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap F SCORE. 

3.2.4 Uji Koefesien Determinasi (R2) 

Hasil perhitungan untuk R2 dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien 

determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,453. Hal ini berarti bahwa 45,30% variasi variabel 

F SCORE dapat dijelaskan oleh variabel ROA, ACHANGE, LEVERAGE, RECEIVABLE, 

AUDCHANGE, dan DCHANGE, sedangkan sisanya 54,70% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

di luar model yang diteliti. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh simpulan bahwa: 

1) Varibel financial target (ROA) terbukti berpengaruh terhadap potensi kecurangan 

laporan keuangan sehingga H1 diterima. 

2) Variabel financial stability berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan 

keuangan sehingga H2 diterima. 

3) Variabel external pressure berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan 

keuangan sehingga H3 diterima. 

4) Variabel nature of industry berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan 

keuangan sehingga H4 diterima. 
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5) Variabel rationalization tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan 

keuangan sehingga H5 ditolak. 

6) Variabel capability tidak berpengaruh tehadap potensi kecurangan laporan keuangan 

sehingga H6 diterima.  

Berdasarkan simpulan di atas, maka diperoleh keterbatasan sebagai berikut: 

1) Penelitian ini menggunakan metode data sekunder, sehingga simpulan yang 

dikemukakan hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui data laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2) Penelitian ini hanya mengunakan variabel-variabel yang di proksikan dengan roa, 

achange, leverage, receivable, audchange, dchange sehingga tidak dapat menjelaskan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan laporan keuangan.  

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan untuk pertimbangan pada penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperoleh sampel yang lebih 

besar dari populasi suatu pengamatan penelitian dan menambah periode pengamatan. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah lagi variabel yang digunakan 

untuk mendeteksi laporan keuangan, menambah proksi penjelas variabel, dan 

menggunakan indikator baru lainnya yang dianggap layak untuk digunakan, misalnya 

menggunakan analisis fraud pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

ACFE. (2016). Report to Nations. Association of Certified Fraud Examiners. 
Austin. Retrieved from https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-tothe-
nations.pdf 

 
Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of 

Embezzlemente. New Jersey: Patterson Smith. 
 

Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C. R., dan Sloan, R. G. (2009). Predicting Material 
Accounting Misstatements. Contemporary Accounting Research, 28(1), 17–82. 
https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x 

 

Ghozali, imam. 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro. Semarang.  

 

Gujarati, D. 2003. “Ekonometri Dasar. (S. Zain, Ed.)”. Jakarta: Erlangga. 

https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-tothe-nations.pdf
https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-tothe-nations.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x


 
 

11 
 

 
Huda. 2017. “Analisis fraud diamond dalam mendeteksi potensi kecurangan laporan 

keuangan manufaktur di BEI 2014-2016”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Indonesia. 

Hermawan, sigit. 2008. “Akuntansi perusahaan manufaktur”. Yogyakarta: Graha Ilmu 

Yogyakarta.  

Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , 
Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , 
Agency Costs and Ownership Structure. Journal ofFinancial Economics, 3(4), 305–

306. 
 

Kasmir. 2016. “Analisis Laporan Keuangan”. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 

Mafiana Annisya, Lindrianasari, Yuztitya Asmaranti. Pendeteksian Kecurangan Laporan 

Keuangan Menggunakan Fraud Diamond, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 23, No. 1, 
Maret 2016, Hal 72-89, ISSN: 1412-3126, Universitas Lampung. 

Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
 

Muhklis. 2017. “Analisis fraud triangle dalam mendeteksi financial statement fraud (studi 
empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)”. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Murdiansyah, Made, Nurkholis. Pengaruh Dimensi Fraud Diamond terhadap Perilaku 

Kecurangan Akademik (Studi Empiris pada Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas 
Brawijaya). Jurnal Akuntansi Akrual. Vol 4 No 2, ISSN:25801015, Universitas 
Brawijaya. 

Shabrina. 2016.’Financial Statement Fraud Detection Using Perpective of Fraud Triangle 

Adopted by SAS No 99”. Asia Pasific Fraud Journal. Vol 1 No 2. 

Sihombing, K. S., dan Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud Diamond Dalam 82 

Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) Tahun 2010-2012. Diponegoro Journal 
of Accounting, 3(2). 

 
Skousen. 2009. “Fraud in Emerging Markets: A Cross Country Analysis Cross Cultural 

Management”. International Journal. Vol. 16, pp. 301-316.  
 

Skousen,C.J., Smith,K.R. and Wright,C.J. 2008. “Detecting and Predecting Financial 
Statement Fraud: The Effecti veness of The Fraud Triangle and SAS 99”.  

 
Skousen, C.J. 2009. “Detecting and Predicting Financial Stability: The Effectiveness of the 

Fraud Triangle and SAS N0.99, Journal of Accounting and Auditing”. SSRN (Social 
Science Research Network), Vol. 13, h. 53-81. 

 

Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif, Lembaga 
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 

 
 



 
 

12 
 

Wolfe, D. T., dan Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four 

Elements of Fraud. CPA Journal, 12(74), 38–42. 

 


