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DETERMINAN FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING  DENGAN 

PENGUJIAN TEORI FRAUD DIAMOND 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2017-2019) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji determinan fraudulent financial reporting 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Determinan 

fraudulent financial reporting meliputi financial stability, external pressure, nature of 

industry, change in auditor dan perubahan direksi. Fraudulent financial reporting yang 

diproksikan dengan F-Score berfungsi sebagai variabel dependen. Sampel dipilih 

dengan metode purposive sampling dari 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama periode tahun 2017-2019. Menghasilkan 126 perusahaan, data outlier 

sebanyak 33 dan menghasilkan 93 observasi perusahaan. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa financial stability, external pressure, dan nature of industry merupakan 

determinan fraudulent financial reporting sedangkan change in auditor dan perubahan 

direksi bukan merupakan determinan fraudulent financial reporting.  

 

Kata Kunci : Fraudulent financial reporting, financial stability, exsternal pressure, 

nature of industry, change in auditor, perubahan direksi. 

 

Abstract 

 

This study aims to examine the determinants of fraudulent financial reporting in 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The 

determinants of fraudulent financial reporting include financial stability, external 

pressure, nature of the industry, change in auditors and changes in directors. Fraudulent 

financial reporting, which is proxied by the F-Score, functions as the dependent 

variable. The sample was selected by purposive sampling method from 42 

manufacturing companies listed on the IDX during the period 2017-2019. Resulted in 

126 companies, 33 outlier data and resulted in 93 company observations. Data analysis 

was performend using multiple regression methods. The results of this study indicate 

that financial stability, external pressure, and the nature of the industry are determinants 

of fraudulent financial reporting, while change in auditors and changes in directors are 

not determinants of fraudulent financial reporting. 

 

Keywords: Fraudulent financial reporting, financial stability, external pressure, nature 

of industry, change in auditors, change of directors. 
 

1. PENDAHULUAN  

Laporan keuangan adalah instrument yang paling penting dalam aktivitas perusahaan 

yang didalamnya terdapat informasi akuntansi perusahaan pada suatu periode akuntansi 

dan mencerminkan kondisi keuangaan pada saat itu. Laporan keuangan dalam sebuah 

perusahaan sangatlah penting karena bisa menjadi patokan sebuah perusahaan dalam 



2 

 

mengambil sebuah keputusan dan laporan keuangan bisa menjadi sebuah 

tanggungjawab manajemen atas kinerja sebuah perusahaan selama periode akuntansi 

sehingga mudah untuk menilai peluang yang akan datang. Oleh sebab itu laporan 

keuangan harus disajikan secara relevan, mudah dipahami, handal dan bebas dari 

kecurangan (Fraud) sehingga dapat digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. 

Namun dapat kita lihat ada beberapa perusahaan yang melakukan kecurangan supaya 

laporan keuangan (Financial Statement) dilihat kondisinya mengalami peningkatan 

keuntungan setiap tahunnya.  

Praktik kecurangan ini tidak asing lagi dalam kejahatan di dalam sebuah 

perusahaan. Hal ini mendapatkan perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. 

Faktor adanya  kecurangan ini diakibatkan salah satu penyebabnya adalah tindakan 

seorang manajer untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan.,oleh sebab 

itu seseorang yang disengaja maupun tidak disengaja hal ini dilakukan untuk melakukan 

menipulasi yang dapat merugikan pihak lain. Penipuan pelaporan keuangan (Fraudulent 

financial reporting) ini terkadang diakibatkan dari faktor internal maupun eksternal dari 

seseorang yang melakukan nya.  

(ACFE 2016) menjelaskan ada tiga konsep tindakan kecurangan yang dilakukan 

oleh karyawan dan manajemen di dalam sebuah perusahaan. ACFE menyampaikan 

dalam sebuah konsep kecurangan yang sering disebut fraud ini memiliki sebutan bagan 

“pohon kecurangan”, bagan ini memiliki tiga cabang, yaitu penyalahgunaan asset, 

korupsi dan kecurangan/manipulasi laporan keuangan. 

Penelitian dengan topik yang berkaitan dengan teori fraud diamond dan fraud 

triangle merupakan penelitian yang hampir sama karena dari kedua teori tersebut 

memiliki variabel yang beberapa mirip satu sama lain. Perbedaan nya hanya terdapat 

pada teori fraud diamond yang menambahkan satu variabel lagi yaitu variabel 

kemampuan. Terdapat banyak penelitian yang mencoba membuktikan kebenaran dari 

teori diamond dan teori triangle namun masih ada perbedaan pendapat dan hasil dari 

penelitian satu dengan penelitian lainnya, oleh sebab itu penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian ulang guna membuktikan validitas dari kedua teori tersebut, 

terutama pada teori fraud diamond karena teori ini mencangkup lebih banyak variabel 

ketimbang teori fraud triangle.  
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Dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan beberapa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting dengan teori diamond fraud yang 

terdiri dari beberapa variabel didalamnya variabel-variabel yang terdapat didalamnya 

yaitu financial stability, external pressure, nature of industry, change in auditor dan 

perubahan direksi.  

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah peruahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Metode pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan tahun 207-2019. Data-data diperoleh dari situs Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id) tahun 2017-2019. Analisis dalam penelitian 

menggunakan uji regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 

25.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Financial Stability sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting 

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa financial stability merupakan determinan 

fraudulent financial reporting. Tingkat signifikansi financial stability sebesar 0,043 

dinyatakan lebih kecil dari nilai signifikansi alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa financial stability yang diproksikan 

dengan perubahan aset (ACHANGE) berpengaruh signifikan artinya dapat digunakan 

untuk mendeteksi fraudulent financial reporting karena  memenuhi kriteria yang 

ditetapkan. 

Financial stability merupakan determinan fraudulent financial reporting, hal ini 

dikarenakan semakin tinggi nilai ACHANGE, semakin tinggi juga kecurangan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Financial stability merupakan gambaran 

atau tolak ukur kondisi stability perusahaan yang dilihat dari sisi keuangan, investor, 

kreditor, maupun publik akan memiliki preferensi yang lebih terhadap perusahaan yang 

memiliki stabilitas keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

dituntut untuk memiliki stabilitas keuangan yang baik. Salah satu cara untuk 

mengetahui tingkat kestabilan keuangan perusahaan adalah dengan melihat nilai 

asetnya.  

http://www.idx.co.id/
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Tessa 

dan Hartono (2016), serta Siddiq, et al (2017). Namun hasil penelitian ini tidak 

didukung oleh penelitian dari Sari (2013), Yesiariani dan Rahayu (2016), serta 

Setiawati dan Baningrum Mar (2018).  

3.2 External Pressure sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting 

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa external pressure merupakan determinan 

fraudulent financial reporting. Tingkat signifikansi external pressure sebesar 0,000 

dinyatakan lebih kecil dari nilai signifikansi alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa external pressure yang diproksikan 

dengan (LEV)  berpengaruh signifikan artinya external pressure dapat digunakan untuk 

mendeteksi fraudulent financial reporting karena memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

External pressure berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, hal ini 

dikarenakan banyaknya sumber tekanan eksternal salah satunya adalah kemampuan 

perusahaan dalam membayar utang atau memenuhi persyaratan utang. Menurut Kasmir 

(2013), ketika perusahaan memiliki utang yang besar maka berpotensi munculnya 

kecurangan dalam pelaporan dikarenakan perusahaan perlu memiliki laba  yang tinggi 

guna menyakinkan kreditor bahwa mereka mampu membayar utangnya.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Adnovaldi 

dan Wibowo (2019), Tessa dan Hartono (2016), serta Yesiariani dan Rahayu (2016). 

Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian dari Setiawati dan Baningrum 

Mar (2018) serta Ulfah, et al (2017). 

3.3 Nature of Industry sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting 

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa nature of industry merupakan determinan 

fraudulent financial reporting. Tingkat signifikansi nature of industry sebesar 0,000 

dinyatakan lebih kecil dari nilai signifikansi alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa nature of industry yang diproksikan 

dengan (RECEIVABLE)  berpengaruh signifikan artinya nature of industry dapat 

digunakan untuk mendeteksi fraudulent financial reporting karena memenuhi kriteria 

yang ditetapkan. 

Nature of industry berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, hal ini 

dikarenakan persediaan merupakan aktiva lancer yang rentan dengan pencurian dan 

kecurangan karena persediaan dalam suatu perusahaan biasnya dalam jumlah yang 
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besar. Persediaan yang disimpan terlalu lama dalam jumlah besar dapat menimbulkan 

risiko kerugian berupa kerusakan barang, penurunan harga dan risiko lainnya. 

Persediaan memerlukan penilaian subjektif dalam memperkirakan absolate inventory 

(persediaan using), manajemen dapat menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk 

memanipulasi laporan keuangan (Summers dan Sweeney, 1998 dalam (Sihombing dan 

Rahadjo (2019). 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sihombing dan Rahadjo (2019). Namun tidak mendukung hasil penelitian Yesiariani 

dan Rahayu (2016) serta Adnovaldi dan Wibowo (2019) 

3.4 Change in Auditor sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting 

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa change in auditor bukan merupakan determinan 

fraudulent financial reporting. Tingkat signifikansi change in auditor sebesar 0,269 

dinyatakan lebih besar dari nilai signifikansi alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H4 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa change in auditor yang diproksikan 

dengan perubahan aset (CPA) tidak berpengaruh signifikan artinya tidak dapat 

digunakan untuk mendeteksi fraudulent financial reporting karena tidak memenuhi 

kriteria yang ditetapkan. 

Change in auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, hal ini 

dikarenakan kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor bukan karena ingin 

mengurangi pendeteksian laporan keuangan oleh auditor lama, tetapi dikarenakan 

perusahaan mentaati Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 

pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan 

terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun 

buku berturut-turut (Yesiariani dan Rahayu 2016).  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sihombing dan Rahadjo (2019), serta Yesiariani dan Rahayu (2016). Namun tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah, et.al (2017) dan Rahmayuni 

(2018). 

Perubahan Direksi sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting 

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa perubahan direksi bukan merupakan 

determinan fraudulent financial reporting. Tingkat signifikansi perubahan direksi 

sebesar 0,334 dinyatakan lebih besar dari nilai signifikansi alpha 0,05. Hasil tersebut 



6 

menunjukkan bahwa H5 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa perubahan direksi yang 

diproksikan dengan perubahan aset (DCHANGE) tidak berpengaruh signifikan artinya 

tidak dapat digunakan untuk mendeteksi fraudulent financial reporting karena tidak 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

Perubahan direksi berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, hal ini 

dikarenakan kemungkinan perusahaan yang menjadi sampel melakukan pergantian 

direksi bukan disebabkan karena perusahaan ingin menutupi kecurangan yang dilakukan 

direksi sebelumnya, tetapi perusahaan ingin adanya perbaikan kinerja dengan dianggap 

lebih berkompeten dan bekerja secara maksimal.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yesiariani dan Rahayu (2016) serta Tessa dan Hartono (2016). Namun tidak 

mendukung hasil penelitian dari Ulfah, et.al (2017).  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris apakah financial stability, external 

pressure, nature of industry, change in auditor, dan perubahan direksi merupakan 

determinan fraudulent financial reporting yang menggunakan proksi f-score, penelitian 

ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada penelitian 

ini dibantu dengan software SPSS 25. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: Financial stability mempunyai 

nilai signifikansi 0,043 lebih kecil dari alpha 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel 

financial stability merupakan determinan fraudulent financial reporting, sehingga H1 

diterima. External pressure mempunyai nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 

0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel external pressure merupakan determinan 

fraudulent financial reporting, sehingga H2 diterima, Nature of industry mempunyai 

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel 

nature of industry merupakan determinan fraudulent financial reporting, sehingga H3 

diterima. Change in auditor mempunyai nilai signifikansi 0,269 lebih besar dari alpha 

0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel change in auditor bukan merupakan 
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determinan fraudulent financial reporting, sehingga H4 ditolak. Perubahan direksi 

mempunyai nilai signifikansi 0,334 lebih besar dari alpha 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa variabel perubahan direksi bukan  merupakan determinan fraudulent financial 

reporting, sehingga H5 ditolak. 

4.2 Saran  

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, maka saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah: Memperluas sampel penelitian seperti perusahaan pada 

sektor perbankan, property, dan konstruksi sehingga tidak hanya terbatas pasa satu 

sektor industri saja. Menambah periode laporan keuangan yang diteliti setidaknya 5 

tahun kebelakang sehingga lebih banyak sampel yang didapatkan, dan hasilnya dapat 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya.  Menambahkan variabel selain financial 

stability, external pressure, nature of industry, change in auditor, dan perubahan 

direksi. Sehingga hal ini akan lebh mampu menjelaskan secara umum mengenai faktor-

faktor yang mampu mendeteksi fraudulent financial reporting di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran fraudulent financial 

reporting selain f-score agar dapat memberikan alternative dan perbandingan untuk 

meningkatkan kualitas penelitian-penelitian selanjutnya. 
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