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ABSTRAK 

 

Bank merupakan sektor yang memiliki daftar suspensi terbanyak di Indonesia 

menurut data OJK tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan 

keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada BEI. Faktor-

faktor yang diduga mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan adalah 

leverage, profitabilitas, komposisi asset, liquiditas dan capital turnover. Sampel 

penelitian adalah perusahaan sector perbankan yang terdaftar pada BEI periode 

2015 – 2017. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

sampel pada penelitian ini sebanyak 40 perusahaan. Jumlah observasi yang 

digunakan adalah 120 observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisi regresi logistik. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Komposisi asset, likuiditas dan capital 

turnover berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Kata Kunci :leverage, profitabilitas, komposisi asset, liquiditas, capital turnover, 

kecurangan pelaporan keuangan. 
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ABSTRACT 

 

Bank is a sector that has the most suspensions list in Indonesia to OJK from 2015-

2017. This study aims to determine and analyze the factors that influence the 

Fraudulent Financial Report to bank companies on BEI. Factors suspected to 

affect Fraudulent Financial Report are leverage, profitability, composition asset, 

liquidity and capital turnover. The research sample is a bank company that listed 

on Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2015 – 2017. The sample 

selection using purposive sampling method and sample of this research are 40 

companies. The number of observations used is 120 observations. The analysis 

technique used in this research is logistic regression analysis. The hypothesis in 

this study was based on previous research and various other supporting theories.  

The results of this study showed that leverage and profitability has no significant 

effect on Fraudulent Financial Report. Composition asset, liquidity amd capital 

turnover has a significant effect on Fraudulent Financial Report. 

 

Keyword: Leverage, profitability, composition asset, liquidity, Fraudulent 

Financial Report. 

 

 

 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kecurangan..., Isabella, Ma.-Ibs, 2018



 

 

1 

 Indonesia Banking School  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun kasus-kasus fraud di Indonesia tidak henti-hentinya yang 

menjadi permasahan di tiap perusahaan. Fraud atau kecurangan bisa saja terjadi 

di bidang keuangan. Menurut Zainudin dan Hashim (2016), kecurangan (fraud) 

adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau 

institusi dan aktivitas yang tidak selalu terungkap. Kecurangan bisa digambarkan 

sebagai tindakan menyesat yang disengaja dengan cara tertentu kepada orang 

lain. Tindakan yang salah dapat dibedakan dalam berbagai cara tergantung pada 

kelas pelanggarnya.   

Kecurangan (fraud) adalah sebuah masalah yang semakin berkembang 

akhir ini. Pelaku-pelaku yang melakukan fraud pun saat ini tidak hanya terbatas 

pada kalangan atas, bahkan sudah banyak yang menyentuh lapisan pegawai 

bawah. Hal ini tentu perlu kita waspadai terhadap sekeliling kita bekerja. Fraud 

tidak hanya merusak kepercayaan antara manajemen dan investor melainkan 

juga menurunkan hasil-hasil dari akuntasi itu sendiri. (ACFE, 2016)  

Serious Fraud Office (SFO) mendefinisikan bahwa penipuan sebagai 

penyalahgunaan posisi atau merugikan hak seseorang untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi. Akibatnya, kecurangan dapat dilakukan dengan sengaja  

untuk mendorong orang lain agar menyerahkan sesuatu yang berharga atau 

menyerahkan hak hukum. (Zainudin & Hashim, 2016).  
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Sumber: data diolah penulis 

Gambar 1.1 Industri yang terkena suspensi OJK 

Menurut OJK Bank ditetapkan dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha 

apabila Bank memenuhi persyaratan bahwa kondisi Bank menurun sangat tajam 

atau program penyehatan BPPN atas Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak dapat 

diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang disepakati. Dikarenakan 

adanya kecurangan pada laporan keuangan, akibat yang didapat perusahaan 

berupa sanksi suspensi dari OJK. Menurut eksekusi dari OJK, maka dalam 

penelitian ini mengambil sektor bank dikarenakan suspensi yang ada di 

Indonesia terbanyak ada pada perbankan.    

Salah satu contoh suspensi dari perbankan adalah PT Bank Bukopin Tbk 

(BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 

2017. Langkah yang dilakukan bank tersebut itu menyita perhatian otoritas 

terkait, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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Menurut data yang diperoleh CNBC Indonesia dari para pihak yang mengetahui 

masalah ini, modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 

tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih 

dari 100.000 kartu. Sehingga modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan 

pendapatan bertambah dengan tidak semestinya. (www.finance.detik.com)  

Penipuan Pelaporan keuangan (FFR) dapat terjadi di mana saja dan 

semakin menonjol di mata publik serta regulator dunia karena dapat dilakukan 

oleh individu di semua profesi. (Dalnial et al, 2014). Laporan keuangan 

seringkali memberikan hasil yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya karena ingin dinyatakan sebagai asset perusahaan. Penipuan laporan 

keuangan dapat ditemukan ketika auditor menjadi curiga tentang salahnya 

akuntansi atau kurangnya penjelasan manajemen mengenai transaksi dan saldo. 

Namun, sering kali ditemukan karena keuangan perusahaan yang sedang sulit 

keadaannya yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh buruk bagi 

perusahaan tersebut atau perusahaan itu gagal. (Brennan & McGrath, 2007).   

  Menurut Zainudin dan Hashim (2016), Leverage keuangan didefinisikan 

sejauh mana investor atau bisnis menggunakan pinjaman uang. Leverage yang 

tinggi biasanya terkait dengan potensi yang lebih tinggi untuk pelanggaran 

perjanjian pinjaman dan kemampuan yang berkurang untuk mendapatkan 

tambahan modal melalui pinjaman. (Dalnial et al, 2014). Semakin tinggi leverage, 

modal jual semakin sedikit maka semakin membahayakan karena kerugian juga 

meningkat. Ketika leverage dihubungkan dengan perusahaan uang melakukan 

tindakan fraud maka leverage ratio dapat diproksikan oleh Debt to Asset Ratio. 
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Rasio ini menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan membiayai aset-

aset perusahaan (Keown et al, 2011). 

Profitabilitas digunakan sebagai teknik penilaian untuk kemampuan 

perusahaan agar menghasilkan pendapatan (Nia, 2015). Keuntungan yang lebih 

rendah dapat memberikan manajemen dengan insentif untuk melebih - lebihkan 

pendapatan atau mengecilkan biaya (Dalnial et al, 2014). Ketika perusahaan 

melakukan tindakan yang menjadi pelanggaran dengan menaikkan harga diluar 

kebiasaan maka rasio profitabilitas dapat diproksikan oleh net profit margin. 

Komposisi asset dapat diukur dengan CA/TA. Karena variabel tersebut 

dapat merepresentasikan komposisi asset perusahaan dan kita dapat mengetahui 

proporsi asset lancar perusahaan dari keseluruhan total asset yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Variabel ini diharapkan menjadi positif karena semakin 

tinggi risio berlebihnya dalam akun maka yang mengarah pada peningkatan 

kemungkinan kecurangan semakin besar. (Nia, 2015). Variabel ini menjadi 

penting karena dapat memungkinkan estimasi subjektif yang lebih sulit untuk di 

verifikasikan sehingga memungkinkan angka-angka tersebut mudah dipalsukan. 

(Dalnial et al, 2014).   

  Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendek. Likuiditas diproksikan oleh working capital to total 

asset ratio. Secara umum, semakin tinggi nilai rasio likuiditas maka semakin 

besar margin of safety yang membuat perusahaan kehilangan jangka waktu 

pendek. (Zainudin & Hashim, 2016). Dengan tingkat likuiditas yang rendah dapat 

mendorong manajer untuk memicu dirinya kedalam masalah kecurangan (fraud). 
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Rasio yang diproksikan likuiditas adalah rasio modal kerja dari total aktiva yang 

membandingkan modal kerja netto dengan jumlah aktiva (Keown et al, 2011) 

Capital Turnover dapat diukur dengan Revenue to Total Assets. Rasio ini 

merepretasikan kekuatan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asset 

yang. Revenue to Total Assets juga mengukur untuk kemampuan manajemen 

dalam menghadapi persaingan situasi (Nia, 2015).  

Untuk menilai adanya fraud, berbagai alat telah dirancang untuk 

membantu penggunaan dalam menganalisis laporan keuangan. Salah satunya 

dengan menggunakan metode yang paling umum untuk analisis keuangan adalah 

dengan  rasio keuangan.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Zainudin dan Hashim (2016) dengan judul “Detecting 

fraudulent financial reporting using financial ratio”.  

Selain itu, Kecurangan Pelaporan Keuangan mempunyai maksud untuk 

menipu atau menyesatkan investor dan berpotensi mnenimbulkan bencana bagi 

nilai perusahaan. (Zainudin & Hashim, 2016). Salah satu alat ukur dari penipuan 

laporan keuangan (FFR) adalah M-Score (Beneish M-Score). M-Score 

mengembangkan model statistik yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan dengan berbagai matrik.  Setelah itu hasil sanksi suspensi yang 

ada di OJK akan dibandingkan dengan hasil M-Score untuk dilihat apakah 

terdapat penambahan perusahaan. 
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Pada penelitian terdahulu masih terdapat keterbatasan dalam periode 

penelitian yang sudah lampau. Penelitian ini memperbaiki keterbatasan dari 

jurnal terdahulu dengan periode penelitian terbaru yaitu 2015-2017 dan 

mengganti objek penelitian yaitu menggunakan perusahaan perbankan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan fenomena yang terjadi 

dan hasil dari penelitian terdahulu, diperoleh beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan dan menghasilkan hasil 

yang berbeda dengan teori yang ada dan bertentangan dengan penelitian yang 

satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan sejumah perbedaan diantaranya, 

periode penelitian, waktu penelitian, objek. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penelitian ini menggunakan judul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap 

Kecurangan Pelaporan Keuangan Sektor Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia pada Periode 2015-2017” 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Pada penelitian ini berfokus pada variabel tertentu yang dapat 

memepengaruhi Fraud Score sebagai salah satu alat ukur dari fraudulent 

financial report. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini  

adalahLeverage dapat di ukur dengan Debt to Asset Ratio; Pofitabilitas yang 

diukur dengan Net Profit Margin; komposisi asset yang diukur dengan CA/TA; 

Liquiditas diukur dengan Working  Capital to Total Asset dan Capital Turnover  

diukur dengan Revenue to Total Assets.  

Objekyang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terkena suspensi pada 
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periode 2015-2017. Alasan penggunaan sektor dan periode penelitian tersebut 

karena sesuai data suspensi yang dikeluarkan oleh OJK bahwa yang terbanyak 

ada pada sector perbankan. Selain itu, pemilihan periode 2015 sampai 2017 agar 

memberikan hasil yang yang terupdate karena menggunakan periode yang masih 

terbaru. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Kecurangan pelaporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan 

auditor untuk pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Dengan semakin 

ketatnya persaingan usaha global, mendorong perusahaan untuk melakukan 

tindakan fraud demi keuntungan dirinya dan perusahaannya. Terutama pada 

sektor perbankan yang berperan penting dalam ekonomi nasional. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan 

suatu perusahaan sangat beragam . beberapa contoh komponen yang dapat 

memepengaruhi penipuan pelaporan keuangan antara lain Leverage, 

Profitabilitas, Komposisi Aset, Likuiditas, hingga Capital Turnover.  Penelitian 

ini bertujuan untuk membuktikan dan memverifikasi ulang hasil dari kelima 

variabel diatas terhadap penipuan pelaporan keuangan karena masih sedikit 

penelitian yang berbentuk seperti ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

membahas bagaimana kompoen-komponen diatas memepengaruhi tingkat 

kecurangan pelaporan keuangan yang ada di perusahaan perbankan.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat 

dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Apakah leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan sektor 

perbankan di BEI periode 2015-2017?  

2. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangansektor perbankan 

di BEI periode 2015-2017?  

3. Apakah komposisi asset yang diproksikan CA/TA berpengaruh 

terhadap kecurangan pelaporan keuangansektor perbankan di BEI 

periode 2015-2017 ? 

4. Apakah liquiditas yang diproksikan dengan Working Capital to Total 

Asset berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangansektor 

perbankan di BEI periode 2015-2017?  

5. Apakah Capital Turnover yang diproksikan dengan Revenue to Total 

Assets berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangansektor 

perbankan di BEI periode 2015-2017?  

6. Apakah terdapat perbedaan rasio keuangan pada perusahaan yang 

terkena suspensi dan yang tidak terkena suspensi?  
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7. Apakah terdapat perbedaan pada perusahaan yang terkena suspensi 

pada surat OJK dan yang terkena suspensi melalui perhitungan m-

score? 

1.5 Batasan Masalah 

Menurut uraian latar belakang, batasan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut:    

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor perbankan yang telah 

terdaftar Bursa Efek Indonesia   

2. Laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2015 - 2017  

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis apakah leverage yang diproksikan Debt to Asset 

Ratio berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan sektor 

perbankan di BEI periode 2015-2017 

2. Untuk menganalisis apakah profitabilitas yang diproksikanNet  Profit 

Margin berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan sektor 

perbankan di BEI periode 2015-2017 

3. Untuk menganalisis apakah komposisi asset yang diproksikan CA/TA 

berpengaruh terhadap kecurangan  pelaporan keuangan sektor 

perbankan di BEI periode 2015-2017 
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4. Untuk menganalisis apakah likuiditas yang diproksikan Working 

Capital to Total Asset berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan 

keuangansektor perbankan di BEI periode 2015-2017 

5. Untuk menganalisis apakah Capital Turnover yang diproksikan 

Revenue to Total Assets berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan sektor perbankan di BEI periode 2015-2017 

6. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio keuangan pada 

perusahaan yang terkena suspensi dan yang tidak terkena suspensi?  

7. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pada perusahaan yang 

terkena suspensi pada surat OJK dan yang terkena suspensi melalui 

perhitungan m-score. 

1.7 Manfaat Penulisan 

Manfaat penelitian mengenai pengaruh financial ratio terhadap penipuan 

pelaporan keuangan (FFR) ini mempunyai beberapa manfaat antara lain:  

1. Bagi IPTEK,   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan lebih 

kepada akademisi, mahasiswa, dan juga peneliti tentang pengaruh rasio 

keuangan terhadap penipuan pelaporan keuangan, serta dapat menambah literatur 

yang ada. Setelah itu, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

penipuan pelaporan keungan yang ada di Indonesia saat ini. Penelitian ini juga 

dapat bermanfaat sebagai salah satu acuan/referensi yang dapat digunakan oleh 

peneliti berikut apabila melakukan dengan cakupan yang sama.  
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2. Bagi Praktisi   

Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi yang berguna untuk 

perushaan dalam pembuatan laporan keuangan mereka dengan meninjau dan 

mengevaluasinya dengan rasio keuangan yang ada di dalam penelitian ini. Selain 

untuk perusahaan, penelitian ini juga dapat digunakan oleh auditor untuk 

memahami lebih dalam kegunaan rasio keuangan yang ada pada kecurangan 

pelaporan keuangan.  

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam  

penelitian ini, maka sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan 

penyajian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas secara singkat mengenai gambarangambaran 

umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta diuraikan 

pula latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah,  

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

yang terakhir adalah sistematika penelitian.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini  membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka 

yang menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan 

tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan yang akan 
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diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dan  deskripsi objek 

penelitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha/organisasi yang akan 

diteliti, populasi dan sampel penelitian,  metode  penelitian dan operasinalisasi 

variabel.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan  dengan 

teori yang berlaku.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ke lima ini akan di sertakan kesimpulan dari hasil analisis  yang 

dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta  saran bagi peneliti 

selanjutnya dengan penelitian yang  sejenis  dan  juga implikasi penelitian 

terhadap praktik yang terjadi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agency 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai 

kontrak dimana satu atau lebih pemegang saham (principal) melibatkan 

manajemen (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka. 

Pemegang saham (principal) dapat membatasi perbedaan dari minatnya dengan 

menetapkan insentif yang tepat untuk manajemen (agent) dan dengan 

menimbulkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas 

menyimpang dari manajemen (agent).   

Teori agensi menunjukkan pentingnya pemisahan fungsi antara 

manajemen perusahaan dan pemegang saham dimana tujuan pemisahan ini 

adalah untuk menciptakan efesiensi dan eketivitas dengan mempekerjakan secara 

professional untuk mengelola perusahaan. Namun, disisi lain dari pemisahaan ini 

dapat menimbulkan masalah yaitu ketika ada ketidaksetaraan tujuan antara 

pemegang saham dan manajemen. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh 

pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena itu, 

manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. (Akbar,2017).  

Perusahaan menjadi tanggung jawab dari agen. Hal ini memicu agen untuk 

tidak memberikan seluruh informasi yang ada didalam manajemen yang 

dianggap tidak perlu untuk diketahui oleh principal. Keadaan ini menimbulkan 

kesempatan agen untuk melakukan tindakan kecurangan. Dalam teori keagenan 
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diatas semakin terbuka peluang untuk melakukan fraud, maka semakin terbuka 

juga peluang yang akan terjadi untuk kecurangan pada laporan keuangan.  

Teori keagenan (Agency Theory) tersebut dapat menjelaskan bahwa agen 

dapat memanfaatkan dana yang sudah diberikan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan agen secara sepihak sehingga informasi yang terkandung dalam 

penyajian laporan keuangan dapat di manipulasi oleh agen tanpa pemilik 

perusahaan mengetahui tindak kecurangan (fraud) akan semakin besar dan akan 

menimbulkan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Perbedaan 

kepentingan yang muncul di antara principal dan agent inilah maka masing-

masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. 

2.1.2 Fraud 

Pada umumnya kecurangan akan selalu terjadi jika tidak adanya 

pendeteksian dan pencegahan yang akurat. Tingkah kecurangan dalam penyajian 

laporan keuangan penting menjadi perhatian agar tindakan ini dapat dideteksi 

dan dihilangkan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang 

berkepentingan. (Ulfah et al, 2017). Sementara itu, penelitian tentang fraud di 

sektor publik masih sedikit. Salah satu hambatan dalam memahami fraud dalam 

kegiatan/program pemerintah adalah sedikitnya data yang valid dan dapat 

diandalkan, sedangkan hambatan yang lain adalah kesepakatan atas satu definisi 

fraud yang umum (Larson, dalam Wijaya 2016).   

Fraud merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang 

disebut fraud mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, 

penyembunyian dan penyalahgunaan. Perbuatan tersebut bertujuan mengambil 
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keuntungan secara tidak adil (illegal) berupa uang, barang/harta, ataupun jasa. 

(Tuanakotta, 2013). Menurut Wijaya (2016), para pelaku kecurangan biasanya 

merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi 

atau perusahaan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku 

adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem 

pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi atau 

perusahaan.  

2.1.3 Kecurangan Laporan Keuangan 

Kecurangan laporan keuangan biasanya dilakukan oleh manajemen 

dengan pengetahuan mereka. Elliott dan Willingham (dalam Intal dan Do, 2002) 

berpendapat kecurangan laporan keuangan merupakan sebagai kecurangan 

manajemen yaitu, “kecurangan yang disengaja dapat dilakukan oleh manajemen 

yang merugikan investor dan kreditor melalui laporan keuangan yang 

menyesatkan”. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa fraud secara umum 

dan kecurangan laporan keuangan pada khususnya merupakan hal yang 

disengaja dan merugikan pihak lain.  

Menurut Australian Auditing Standards (AAS), Kecurangan pelaporan 

keuangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

perusahaan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (Brennan dan 

McGrath, 2007). Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan 

mengakibatkan turunnya integritas pada laporan keuangan dan dapat 

mempengaruhi berbagai pihak. Tidak hanya investor dan kreditor yang menjadi 

korban bahkan auditor pun juga menjadi salah satu korna kecurangan karena 
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mereka mungkin menderita kerugian keuangan atau kehilangan reputasi (Rezaee, 

2002). Oleh karena itu harus memahami cara-cara yang ditempuh dengan praktik 

yang terdapat pada beberapa tipe kecurangan (fraud). The Association of 

Certified Fraud Examiner atau ACFE membagi fraud ke dalam tiga tipe atau 

cabang utama, yaitu:  

a. Penyalahgunaan asset (Asset Missapropriation)  

Tindakan ini berupa pencurian, menggelapkan, atau juga penyalahgunaan 

asset yang dimiliki perusahan tersebut. Menurut Anugerah (2014), 

penyalahgunaan asset menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak 

sesuai dengan pedoman Prinsip Akuntansi Berlaku Umum, bahkan justru 

melibatkan penyesuaian-penyesuaian yang dibuat untuk menyembunyikan 

penyalahgunaan aset tersebut.  

b. Korupsi (Corruption)  

Korupsi merupakan tindakan kecurangan yang sulit terdeteksi dan 

cenderung dilakukan oleh satu orang, namun melibatkan pihak lain yang 

dirugikan. Dan juga menurut Anugerah (2014), korupsi terdiri dari empat ranting 

yaitu conflicts of interests (benturan kepentingan), bribery (penyuapan), illegal 

gratuities (pemberian hadiah atau gatifikasi) dan economic extration. Benturan 

kepentingan yang bisa terjadi dalam transaksi pembelian maupun penjualan.  

c. Kecurangan pelaporan keuangan (financial statement fraud)  

Kecurangan ini merupakan bahwa laporan keuangan yang diberikan 

tersebut tidak dinyatakan dengan sebenarnya perusahaan. Kelalaian yang 

disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan  
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keuangan tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari 

yang sebenarnya (asset/revenue overstatement) atau menyajikan aset dan revenue 

lebih rendah dari yang sebenarnya (asset/revenue overstatement) 

(Anugerah,2014).  

Fraud tersebut dapat meliputi pemalsuan catatan atau kecurangan dalam 

laporan keuangan. Salah satu cara OJK untuk menyatakan apakah perusaahaan 

melakukan fraud atau tidak adalah dengan cara mengeluarkan surat suspensi.  

Suspensi saham 

Menurut Safitri & Bayuni, (2018) suspensi adalah penghentian sementara 

atas perdagangan tertentu oleh otoritas bursa efek. Hal ini menyebabkan investor 

tidak dapat menjual sahamnya hingga suspensi tersebut dicabut. Suspensi 

biasanya berlangsung dalam waktu singkat dan dilakukan otoritas bursa jika:  

1. Salah satu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa 

2. Salah satu saham mengalami penurunan harga yang luar biasa 

3. Salah satu perusahaan dirugikan oleh kreditornya 

4. Kondisi lain mengharuskan otoritas menghentikan perdagangan saham 

tersebut untuk sementara. 

2.1.4 Model Kecurangan Laporan Keuangan 

1) M-Score Model  

Salah satu alat pengukuran yang dapat digunakan dalam menilai 

kecurangan laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan adalah M-Score. 

Menurut Beneish (1999), model untuk mendeteksi manipulasi laba menggunakan 

manipulator sample dan perusahaan yang sesuai dengan industri pada periode 
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nya dan mengevaluasi kinerja model pada sample ketidaksepakatan dalam 

periode tersebut. Alat ukur M-Score ini dapat memprediksi suspensi pada 

perusahaan. Beneish M-Score adalah model probabilistic, sehingga tidak akan 

mendeteksi fraud dengan ketepatan 100%. Formula Beneish M-Score adalah 

sebgai berikut: 

Tabel 2.1 Operasional Variabel M-Score 

Rasio  Detail  Rumus  

DRSI  Days’ Sales in Receivables 

Index. Rasio ini mengukur 

penjualan hari dalam piutang 

dibanding tahun sebelumnya 

sebagai indikator inflasi 

pendapatan  

 

𝐷𝑅𝑆𝐼 =
𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎(𝑡)/𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛(𝑡)

𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎(𝑡−1)/𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛(𝑡−1)

 

 

 

GMI  Gross Margin Index. Rasio 

ini diukur sebagai Gross 

margin yang dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

Perusahaan dengan prospek 

yang lebih kecil maka 

cendrung dapat 

memanipulasi laba.  

 

GMI= 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑡−1)/𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛(𝑡−1)

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑡)/𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛(𝑡)
 

AQI  Asset Quality Index. Kualitas 

asset diukur sebagai rasio 

asset yang tidak lancar selain 

dari pabrik, proberti, dan 

peralatan terhadap total asset 

yang dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Rasio ini 

bermaksud untuk mengukur 

kecendrungan risiko 

perusahaan untuk 

memanfaatkan biaya.  

 

 

AQI= 

(1−𝐶𝐴𝑡+𝑃𝑃&𝐸𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡
(1−𝐶𝐴𝑡−1+𝑃𝑃&𝐸𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

 

SGI  Sales Growth Index. Rasio 

ini mengukur penjualan 

yang dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

Sementara  

pertumbuhan  

penjualan bukan merupakan 

ukuran manipulasi, namun 

bukti menunjukan bahwa 

perusahaanperusahaan 

cendrung menemukan diri 

mereka di bawah tekanan 

 

 

 

 

SGI= 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡−1
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Rasio  Detail  Rumus  

untuk memanipulasi dengan 

menjaga penampilan nya.  

TATA  Total Accruals to Total 

Asset. Total akrual dihitung 

sebagai perubahan dalam 

akun modal kerja selain 

dalam depresiasi kurang 

tunai. Ini mengukur risiko 

yang berjaitan dengan 

kebijakan akrual yang 

digunakan sebagai 

mekanisme pembiayaan 

untuk kerugian.  

 

 

 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎(𝑡) − 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

(𝑡)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑡)

 

(sumber: Beneish, 1999) 

Keterangan: 

Jika nilai M-Score -2.22 maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

tidak akan menjadi manipulator. Sebaliknya, apabila nilai M-Score -2.22 

kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menjadi manipulator. (Beneish, 

1999) 

2) Z Score Model  

Model Z-score yang telah dikembangkan oleh Altman (1968) adalah 

proxy untuk risiko kebangkrutan di mana risiko ini bisa menjadi tanda peringatan 

dini apabila terjadi potensi keruntuhan yang akan mengarah pada terjadinya 

penipuan atau manipulasi dalam suatu organisasi (Nia, 2015). Penambahan skor 

Z dalam tahap estimasi model memungkinkan kita untuk mengukur peran relatif 

dari skor Z dibandingkan dengan variabel individu yang terdiri dari skor Z 

sendiri. Variabel-variabel ini diharapkan menjadi angka negatif karena 

perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih buruk (skor Z yang lebih kecil) 
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lebih cenderung terlibat dalam FFR (Dalnial et al, 2014). Z-Score dapat 

dirumuskan dengan:  

Z-Score = 1.2 (working capital/total asset) + 1.4 (retained earnings/total asset) + 

3.3 (earnings before interest and taxes/total asset) + 0.06 (market value of 

equity/book value of total debt) + 1.0 (sales/total asset).  

Pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan diukur dengan 

menggunakan pendekatan dikotomi dengan menggunakan variabel dummyyaitu 

skor 0: jika perusahaan tidak terkena suspensi dan skor 1: jika perusahaan 

terkena suspensi (Wadyanti dan Nuryatno, 2018). 

2.1.4 Rasio Leverage 

Leverage merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang mempunyai utang dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan yang memaksimisasi kekayaan milik perusahaan. Menurut Alkhatib 

dan Marji, (2012) Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

agar membayar obligasi saat jatuh tempo. Perusahaan dengan utang yang lebih 

besar dari ekuitas membutuhkan waktu audit yang lebih lama dan mengharapkan 

layanan standar audit yang tinggi, kemudian dikenakan biaya agen dan 

pemantauan yang lebih tinggi.  

Brealey (2007) mengatakan bahwa rasio leverage mengukur seberapa 

besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan. Rasio leverage terdiri dari 

3  jenis, yaitu : 

a. Rasio total hutang atau debt to total assets ratio  

Horne dan Wachowicz (2005) berpendapat bahwa rasio total hutang didapat dari 
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membagi total hutang perusahaan dengan total aktivanya. Rasio ini memfokuskan 

pada peran penting pendanaan hutang bagi perusahaan dengan menunjukkan 

persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang. Rasio ini 

dapat dihitung dengan : 

 

b. Rasio hutang atau debt to total equity ratio  

Rasio ini mengukur perbandingan total kewajiban terhadap ekuitas. Rasio ini 

dapat dihitung dengan : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 

c. Long Term Debt to Equity Capital  

Long Term Debt to Equity Capital adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan : 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 
 

2.1.5 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai penilaian untuk 

mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut proses 

audit, perusahaan yang menguntungkan cenderung memakan waktu lebih lama 

daripada perusahaan yang merugi. (Alkhatib dan Marji, 2012).  
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Rasio profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap kemungkinan 

melakukan kecurangan laporan keuangan suatu perusahaan. Semakin kecil 

profitabilitas maka semakin besar kemungkinan perusahaan yang diprediksi 

melakukan kecurangan (Haqqi et al, 2015) 

Van Horne dan Wachowicz (2005) mengemukakan rasio profitabilitas 

terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan penjualan terdiri atas 

margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net profit 

margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat 

pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat pengembalian atas 

ekuitas (return on equity). Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, yaitu : 

a. Gross Profit Margin   

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengidikasikan kemampuan 

perusahaan untuk berproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18).  

Menurut Keown et al, (2014) rasio keuangan dapat mencerminkan tingkat 

laba perusahaan relatif terhadap penjualannya contoh termasuk gross profit 

margin. Gross profit margin adalah rasio yang menunjukkan laba kotor yang 

diperoleh perusahaan sebagai persentase dari penjualan bersihnya. Menurut 

Keown et al, (2014), Gross Profit Margin dihitung dengan rumus:  
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b. Net Profit Margin  

Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih 

perusahaan sebagai persentase penjualan (Keown et al, 2014).  

Menurut Brealey et al (2017), rasio ini digunakan untuk mengetahui 

proporsi pendapatan yang berhubungan dengan laba.  

Menurut Keown et al, (2014) net profit margin dihitung dengan rumus:  

 

c. Return On Asset  

Menurut Skousen et al (2008), Return On asset (ROA) adalah ukuran 

kinerja operasi yang banyak digunakan untuk menujukkan seberapa efisien asset 

yang telah digunakan.  

Return On Asset (ROA) sering digunakan oleh manajer untuk mengukur 

kinerja perusahaan dengan rasio laba bersih terhadap total asset.(Brealey et al, 

2017). Menurut Brealey (2017) Return On Asset (ROA) dihitung dengan rumus:  

 

d. Return On Equity  

Menurut Keown et al, (2014), Return On Equity (ROE) merupakan rasio 

perhitungan tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi pemegang saham 

biasa Menurut Keown et al, (2014). ROE dihitung dengan rumus:  
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e. Earning Per Share 

Earning per share (EPS) merupakan rasio yang mengukur berapa besar 

laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk tiap- tiap lembar saham yang 

beredar dan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan 

(Fakhrudin dan Hardianto, 2001). EPS dirumuskan sebagai berikut: 

EPS =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘−𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2.1.6 Rasio Komposisi Asset 

Komposisi Aset diukur dengan aset lancar menjadi total aset, piutang ke 

total aset dan persediaan ke total aset. Pemeriksaan laporan keuangan untuk 

perusahaan yang terlibat dalam penipuan menunjukkan bahwa aset perusahaan 

sebagian besar terdiri dari piutang dan inventori (Person, dalam  Zainudin& 

Hashim, 2016)  

Asset composition memiliki tiga perbandingan yaitu perbandingan pertama 

dengan membandingkan aset lancar dan aset tetap, perbandingan kedua 

membandingkan piutang dengan pendapatan, dan perbandingan ketiga adalah 

persediaan dan total aset.(Widyanti & Nuryatno, 2018)   

Menurut Zainudin & Hashim (2016), komposisi aset dihitung dengan : 

𝐴𝐶1 =
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

𝐴𝐶2 =
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

𝐴𝐶3 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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2.1.7 Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah penting karena memegang aset likuid mengurangi 

kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. 

Namun demikian, aset likuid biasanya menghasilkan pengembalian yang lebih 

sedikit daripada aset yang tidak likuid (Keown et al, 2014).  

Jenis-jenis  rasio likuiditas  

a.Working Capital to Total Asset  

Menurut Brealey et al (2017), bahwa aset lancar merupakan aset yang 

diharapkan perusahaan untuk dalam waktu dekat. Manajer sering 

mengekspresikan modal kerja bersih sebagai bagian total asset.  

Rasio ini merupakan selisih antara aset lancar perusahaan (setelah 

dikurangi uang tunai) dan kewajiban lancar (bersih dari utang) pada 

neraca.(Keown et al, 2014)  

Menurut Keown et al, (2014), rasio tersebut dihitung dengan rumus:  

 

b. Current Ratio  

Titman et al, (2011:80) dapat menilai likuiditas keseluruhan perusahaan 

dengan membandingkan asset lancar saat ini dengan kewajiban jangka pendek. 

ukuran likuiditas perusahaan yang pang umum digunakan adalah current ratio.  

Current Ratio merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas 

suatu perusahaan dengan aset aktiva lancarnya terhadap kewajiban lancarnya 

(Keown et al, 2014)  
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Menurut Keown et al, (2014 )Current Ratio dihitung dengan rumus:  

 

c. Acid – Test (Quick Ratio)  

 Quick ratio merupakan jumlah cash perusahaan dan piutang piutang 

dividen oleh kewajiban lancar. Rasio ini adalah ukuran likuiditas yang lebih ketat 

daripada rasio saat ini karena tidak termasuk persediaan dan aset lancar lainnya  

(Keown et al, 2014)  

 

2.1.8 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasioaktivitas 

ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai 

jenis aktiva. Makin tinggi rasio (turnover) menunjukkan modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya kalau rasio semakin rendah berarti 

ada over investment dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut, 

mungkin karena bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif atau mungkin 

ada perubahan dalam kebijak sanaan pemberian kredit (Keown et al, 2014) 

a. Rasio Perputaran Aktiva Tetap (fixed assets turnover) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. 

Fixed assets turn over mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada 

harta tetap seperti pabrik dan peralatan, dalam rangka menghasilkan penjualan, 
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atau berapa rupiah penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan pada aktiva tetap (Sawir, 2003:17).  

Perputaran aktiva tetap dihitung dengan rumus: 

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
 

b. Rasio perputaran persediaan (inventory turnover) 

Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan 

barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup popular untuk menilai 

efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen 

mengontrol modal yang ada pada persediaan. (Riyanto, 2008:334). 

Ada dua masalah yang timbul dalam perhitungan dan analisis rasio perputaran 

persediaan. Pertama, penjualan dinilai menurut harga pasar (market price), 

persediaan dinilai menurut harga pokok penjualan (at Cost), maka sebenarnya 

rasio perputaran persediaan (at cost) digunakan untuk mengukur perputaran fisik 

persediaan. Sedangkan rasio yang dihitung dengan membagi penjualan dengan 

persediaan mengukur perputaran persediaan dalam kas (Sawir, 2003:15). 

Rasio perputaran persediaan dihitung dengan rumus: 

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 (𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡) =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

𝑝𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 (𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡) =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

c. Perputaran Piutang 

Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu 
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pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang 

tersebut yaitu dengan membagi total penjualan kredit (neto) dengan piutang rata-

rata (Keown et al, 2014). Perputaran piutang dapat diukur dengan rumus : 

𝑝𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

d. Perputaran Aktiva 

Rasio ini memiliki sumber yang menghasilkan penjualan dari asset 

perusahaan dan juga mengukur kemampuan manajemen untuk menghadapi 

situasi persaingan. Manajer perusahaan yang terlibat penipuan mungkin kurang 

kompetitif daripada perusahaan yang tidak terlibat penipuan dalam menggunakan 

asset perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Ketidakmampuan untuk 

bersaing dengan sukses dapat menjadi insentif untuk terlibat dalam pelaporan 

keuangan yang curang. Dengan begitu, perusahaan yang mengalami kesulitan 

dalam menghasilkan penjulanan lebih cenderung terlibat dalam FFR. (Dalnial et 

al, 2014)  

Menurut Keown et al, (2014) rasio ini adalah ukuran keseluruhan efisiensi 

aset berdasarkan hubungan antara penjualan perusahaan dan total aset. Total 

asset turnover ini penting bagi para kreditor dan pemilik perusahaan, terutama 

pada manajemen perusahaan karena akan menunjukkan efisien tidaknya 

penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan.  

Menurut Keown et al, (2014) total asset turnover dihitung dengan rumus: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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2.2 Pelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Emie 

Famieza 

Zainudin, 

Hafiza 

Aishah 

Hashim 

(2016) 

Detecting 

fraudulent 

financial 

reporting using 

financial ratio 

Perusahaan-

perusahaan 

yang dipilih 

berdasarkan 

pelanggaran 

terhadap 

listing 

Requiremens 

of Bursa 

Malaysia 

Securities 

Berhad    

(2007-2013) 

 

 

Variabel 

dependen:  

fraudulent 

financial 

reporting 

(FFR) 

Variabel 

Independen:  

Leverage, 

profitabilitas, 

komposisi 

asset, 

likuitidas, 

capital 

turnover. 

Hasil menunjukkan 

bahwa leverage, 

profitabilitas, 

komposisi aset, 

liquiditas, dan 

capital turnover 

merupakan 

signifikan terhadap 

FFR.  

 

 

2. Hawariah 

Dalnial, 

Amrizah 

Kamaluddin, 

Zuraidah 

Mohd 

Sanusi, and 

Khairun 

Syafiza 

Khairuddin 

(2014) 

Detecting 

Fraudulent 

Financial 

Reporting 

through 

Financial 

Statement 

Analysis 

Perusahaan 

publik yang 

sudah 

terdaftar pada 

Bursa 

Malaysia. 

(2000-2011) 

Variabel 

dependen:  

fraudulent 

financial 

reporting 

(FFR) 

Variabel 

Independen:  

Leverage, 

profitabilitas, 

komposisi 

asset, 

likuitidas, 

capital 

turnover. 

Control 

variabel: size 

ada perbedaan rata-

rata yang signifikan 

antara penipuan dan 

perusahaan non-

penipuan dalam 

rasio yaitu total 

utang terhadap total 

ekuitas, piutang ke 

penjualan. 

Probabilitas 

menunjukkan 

signifikan untuk 

mendeteksi 

pelaporan keuangan 

yang curang. 

3. Tyas 

Widyanti 

dan 

Muhammad 

Nuryatno 

(2018) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

Sebagai Deteksi 

Kecurangan  

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Barang  

perusahaan 

barang 

konsumsi 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

dependen:  

fraudulent 

financial 

reporting 

(FFR) 

Variabel 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa leverage 

yang diproksikan 

oleh total hutang 

terhadap total 

ekuitas tidak 

signifikan 
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No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

KonsumsiI Yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

(2014-2016) Independen:  

Leverage, 

profitabilitas, 

komposisi 

asset, 

likuitidas, 

capital 

turnover 

sementara leverage 

yang dipaksakan 

oleh total hutang 

terhadap total aset 

signifikan. 

Likuiditas tidak 

signifikan terhadap 

FFR sedangkan 

komposisi asset, 

profitabilitas dan 

capital turnover 

merupakan 

prediktor signifikan 

FFR 

4. Rilla Izzatul 

Haqqi,  Moh. 

Nizarul Alim 

dan Tarjo 

(2015) 

 

Kemampuan 

Rasio Likuiditas 

Dan Profitabilitas 

Untuk 

Mendeteksi 

Fraud Laporan 

Keuangan 

perusahaan 

go-public 

yang terkena 

sanksi oleh 

Bapepam LK 

dan diduga 

melakukan 

fraud laporan 

keuangan. 

(2000-2012) 

Variabel 

dependen:  

fraudulent 

financial 

reporting 

(FFR) 

variabel 

independent: 

likuiditas, 

profitabilitas 

Hasil menunjukkan 

rasio laba bersih 

terhadap total aset 

dapat digunakan 

untuk mendeteksi 

fraud laporan 

keuangan. Rasio 

lancar, rasio cepat, 

dan rasio laba 

bersih terhadap 

penjualan tidak 

dapat digunakan 

untuk mendeteksi 

fraud laporan 

keuangan. 

5. Somayyeh 

Hosseini Nia 

(2015) 

Financial ratio 

between 

fraudulent and 

non-fraudulent 

firm: Evidence 

from Tehran 

Stock Exchange. 

Perusahaan 

fraudulent 

dan non-

fraudulent 

yang sudah 

terdaftar di 

Tehran Stock 

Exchange 

(2009-2014) 

Variabel 

dependen:  

fraudulent 

financial 

reporting 

(FFR) 

Variabel 

Independen:  

Leverage, 

profitabilitas, 

komposisi 

asset, 

likuitidas, 

capital 

turnover 

Hasil menunjukkan 

bahwa adanya 

perbedaan yang 

signifikan 

komposisi asset dan 

capital turnover 

antara fraudulent 

dan non fraudulent. 

Namun pada 

leverage, 

prfitabilitas, 

liquiditas tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan antara 

fraudulent dan non 

fraudulent 

6. Muslim 

Ansori dan 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Perusahaan 

yang 

Variabel 

dependen: 

Hasil menunjukkan 

Financial 
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No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Salmu Fajri 

(2018) 

Laporan 

Keuangan 

Menggunakan 

Rasio Keuangan 

Dengan umur 

Perusahaan dan 

Ukuran 

perusahaan 

sebagai Variabel 

Kontrol 

melakukan 

kecurangan 

berdasarkan 

OJK dan 

perusahaan 

perbankan 

yang 

terdaftar pada 

BEI  

 

(2009-2016) 

Kecuragan 

laporan 

keuangan 

Variabel 

Independen: 

Leverage, 

Profitabilitas, 

komposisi 

asset, 

Likuiditas, dan 

capital turnover 

 

Variabel 

kontrol: 

Ukuran 

perusahaan dan 

Umur 

Perusahaan 

Leverage, rasio 

Profitability, Asset 

Composition, 

Liquidity dan 

Capital Turnover 

tidak berpengaruh 

terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan 

7. Ika 

Listyawati 

(2016) 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Financial 

Statement Fraud 

Perusahaan 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(2009-2012) 

Variabel 

Dependen: 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

 

Variabel 

Independen: 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Capital 

turnover, 

Komite audit 

dan klasifikasi 

audit eksternal 

Hasil menunjukkan 

leverage 

berpengaruh 

terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan, namun 

profitabilitas,capital 

turnover, komite 

audit dan klasifikasi 

audit eksternal 

tidak berpengaruh 

signifikan. 

8 Mohamad 

Ezrien, 

Mohamad 

Kamal,  

Mohd Fairuz 

Md Salleh, 

Azlina 

Ahmad 

Detecting 

Financial 

Statement Fraud 

by Malaysian 

Public Listed 

Companies: The 

Reliability of the 

Beneish M-Score 

Model 

Perusahaan 

yang 

terdaftar di 

bursa 

Malaysia 

yang telah 

terdeteksi 

fraud oleh 

Malaysian 

securities 

commission 

(1996-2014) 

Variabel 

dependen: 

Beneish M-

Score Model 

Variabel 

Independen : 

Fraud 

Financial 

Statement 

Beneish M Score 

efektif dalam 

menemukan 

manipulasi 

pendapatan dan 

pernyataan pada 

pelaporan keuangan 

9. Yanuary Eka 

Christy dan 

Daniel 

Sugama 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

perusahasan 

perbakan 

yang terdaftar 

di 

Variabel 

dependen: 

Beneish M-

Hasil penelitian 

mengungkapkan 

bahwa persentase 

perusahaan 
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No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Stephanus 

(2018) 

dengan Beneish 

M-Score pada 

Perusahaan 

Perbankan 

Terbuka 

BEI  

(2014-2016) 

Score Model 

Variabel 

Independen : 

Fraud 

Financial 

Statement 

perbankan pada 

manupulasi terjadi 

peningkatan, grey 

company terjadi 

peningkatan dan 

non manipulasi 

terjadi penurunan 

selama tahun 2014-

2016  

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh leverage, profitability, asset 

composition, liquidity, dan capital turnover terhadap fraudulent financial reporting pada  

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. Atas acuan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan membatasi penelitian 

ini dengan memilih sampel sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesiapada tahun 2015-2017.Berdasarkan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan, maka penelitian ini menggunakan beberapa 

variabel yang masih memberikan hasil yang inkonsisten dan masih layak diteliti 

untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini agar dapat memverifikasi ulang 

hasil dari penelitian sebelumnya. Sehingga, dihasilkanlah kerangka pemikiran 

sebagai berikut yang menggambarkan alur hubungan antara variable dependen 

dan variable independen yang akan diuji. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 
Sumber: Widiyanti dan Nuryatno, (2018) 

2.3 Pengembangan Hipotesis  

2.3.1 Pengaruh leverage terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Leverage merupakan seberapa besar hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage semakin besar kemungkinan 

perusahaan dapat melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan 

berusaha untuk meningkatkan laba yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat 

mendorong terjadinya fraud pada laporan keuangan (Anisa & Prastiwi, 2012)  

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa terdapat potensi untuk 

mentransfer kekayaan dari debtholders kepada pemegang saham dan manajer 

pada perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan hutang yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

       

Kecurangan Pelaporan 

Keuangan  

 (FFR) 

Likuiditas 

 (LIQ) 

Capital Turnover 

  
(CTO) 

Net Profit Margin  

 (NPM)  

Debt to Asset 

Ratio 

 

 (DAR)  
 

Asset Composition  

(KA)  

H1 

H4 

H3 

H2  

H5 
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Selanjutnya pada penelitian Dani (2013), semakin tingginya leverage maka akan 

menyebabkan perusahaan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk 

melakukan kecurangan laporan keuangan.  

Ha1 = Leverage berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan  

2.3.2  Pengaruh Profitabilitas terhadap Kecurangan Laporan Keuangan  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Profitabilitas merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen 

(Haqqi et al, 2015). Selanjutnya penelitian (Widyanti & Nuryatno, 2018) 

keuntungan yang rendah memberikan kemungkinan bagi manajemen untuk 

melakukan peningkatan pada pendapatan dan understatement pada beban. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen akan melakukan kecurangan pada 

laporan keuangan.  

Untuk manajer di perusahaan, meningkatkan tingkat kesejahteraan 

pemegang saham merupakan hal yang penting dari keberhasilan suatu 

perusahaan. Untuk memamksimalkan manfaat dari pemegang saham tersebut, 

tindakan perusahaan salah satunya dengan memanipulasi profitabilitas yang 

dapat menghasilkan kecurangan dalam laporan keuangan.(Kulkarni & Devale, 

2012).  

 Ha2 = Profitabilitas  berpengaruh  signifikan terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan  
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2.3.3 Pengaruh Komposisi Asset terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Menurut Dalnial et al, (2014) investigasi terhadap perusahaan yang curang 

data terlibat dalam kecurangan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa 

aktiva lancar perusahaan – perusahaan ini sebagian besar terdiri dari piutang dan 

persediaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nia (2015) variabel komposisi asset dapat 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari 

Dani (2013) memberikan hasil yang sama bahwa variabel komposisi 

assetberpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.  

Ha3 = Komposisi Asset berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan  

2.3.4 Pengaruh Liquiditas terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Tingkat likuiditas yang rendah mendorong manajer untuk melibatkan 

dirinya dalam suatu fraud laporan keuangan keuangan. Kondisi ini dikaitkan 

dengan motivasi seseorang dalam melakukan fraud laporan keuangan. Ketika 

kinerja perusahaan dalam kondisi yang tidak sehat, maka manjer yang merasa 

tertekan akan melakukan berbagai cara agar seolah-olah kinerja perusahaan 

terlihat sehat dengan cara memanipulasi atau melakukan fraud.(Haqqi et al, 

2015).   

Penelitian yang dilakukan oleh (Ansori dan Fajri,2018) liquidity ratio 

dapat digunakan oleh eksternal perusahaan seperti kreditor untuk 

mempertimbangkan apakah perusahaan yang bersangkutan layak diberikan 

pinjaman berdasarkan kemampuannya dalam melunasi kewajibannya. Dalam 
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operasionalnya, perusahaan tentu saja mengharapkan kemudahan dalam 

mendapatkan pinjaman untuk menunjang kinerjanya. Hal ini dapat menjadi salah 

satu faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi terkait 

liquidity ratio sehingga perusahaan seolah-olah memiliki kemampuan yang baik 

dalam melunasi kewajibannya. 

Ha4 = Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan  

2.3.5 Pengaruh Capital Turnover terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Capital Turnover merupakan tingkat kemampuan penjualan dibandingkan 

dengan asset perusahaan. Begitu juga menurut Person, dalam Ansar (2012) 

capital turnover dapat mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi 

persaingan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Listyawati (2016) variabel 

capital turnover memberikan pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nia (2015) dan Dalnial et al., (2014) 

menemukan adanya pengaruh capital turnover terhadap kecurangan laporan 

keuangan. Menurut Persons, dalam Widyanti & Nuryatno (2018), manajemen 

yang melakukan kecurangan manajemen pada perusahaan akan lebih rendah 

tingkat kompetitifnya dibandingkan dengan yang tidak melakukan kecurangan 

dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan.   

Ha5 = Capital Turnover berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Objek penelitian yang 

digunakanadalah perusahaan jasa subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 sampai 2017. Alasan penggunaan sektor 

dan periode penelitian tersebut karena sesuai data suspensi yang dikeluarkan oleh 

OJK bahwa yang terbanyak ada pada sector perbankan. Selain itu, pemilihan 

periode 2015 sampai 2017 agar memberikan hasil yang yang terupdate karena 

menggunakan periode yang masih terbaru. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah Bank yang terdaftardi Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015-2017,dalam periode tersebut jumlah perusahaan sektor 

perbankan  yang terdapat pada BEI ada 43 bank. Model penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling 

menurut  Sugiyono  (2012)  adalah  teknik  penentuan  sampel dengan 

pertimbangan tertentu.  Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan pemilihan 

sampel pada penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan jasa subsektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2015-2017.  

2. Perusahaan jasa subsektor bank yang memiliki laporan keuangan secara 

lengkap dan mempublikasikannya di BEI selama tahun 2015 sampai 2017.  
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3. Perusahaan jasa subsektor bank yang memiliki data secara lengkap terkait 

dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.  

4. Bank yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunkaan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal 

dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdatar di BEI. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (times series) dan 

data seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas bebrapa objek dan meliputi beberapa periode waktu 

(Winarno, 2011).  

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dari perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia periode 2013 - 2015.  

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1 Dependen Variabel  

Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu kecurangan pelaporan keuangandengan 

diukur menggunakan laporan suspensi OJK sebagai variabel Y. 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kecurangan..., Isabella, Ma.-Ibs, 2018



39 

 

 

Indonesia Banking School  

 

 

Kecurangan pelaporan keuangan diukur dengan variabel dummy yaitu 

skor 0: jika perusahaan melakukan tidak melakukan kecurangan pada pelaporan 

keuangan dan skor 1: jika perusahaan melakukan kecurangan pada pelaporan 

keuangan.  

3.4.2 Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif atau negative (Sekaran & Bougie, 2013). Dalam 

penelitian ini ada lima variabel independent yang digunakan, yaitu leverage 

denganrasio DAR yang membandingkan total kewajiban dengan total asset, 

profitabilitas dengan rasio NPM yang membandingkan net profit dengan 

revenue, komposisi asset dengan rasio AC yang membandingkan asset lancar 

dengan total asset, likuiditas dengan rasio WC/TA yang membandingkan modal 

kerja dengan total asset, capital turnover dengan rasio revenue to total asset yang 

membandingkan revenue dengan total asset. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Dependen    

Financial 

Fraud 

Report 

(FFR) 

Variabel dummy dimana, 

1 = perusahaan 

mengungkapkan fraud 

dan 0 = tidak terdapat 

fraud  

 

suspensi di 

www.idx.co.id 

 

Rasio 

Independent    

Debt to Asset 

Ratio(DAR) 

Kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan 

aktiva yang mempunyai 

utang untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang 

 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

 

Rasio 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

memaksimisasi kekayaan 

milik perusahaan. 

Net Profit 

Margin 

 (NPM) 

Rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan 

keuntungan dengan 

membandingkan laba 

bersih dengan 

penjualan.. 

 

𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

 

 

Rasio 

Asset 

Composition 

(KA) 

Rasio yang 

membandingkan antara 

asset lancar dengan 

jumlah asset perusahaan. 

 

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

 

Likuiditas 

(LIQ) 

Rasio modal kerja dari 

total aktiva adalah rasio 

modal kerja netto (aktiva 

lancar-aktiva hutang 

lancar) disbanding 

dengan jumlah aktiva. 

 

(𝑐𝑎 − 𝑐𝑙)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

Capital 

turnover 

(CTO) 

Rasio yang 

membandingkan antara 

revenue dengan jumlah 

asset perushaan. 

 

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan data yang sudah tersedia atau terdokumentasi.  

Data yang digunakan adalah data yang terdapat dalam laporan keuangan 

tahunan bank yang terdaftar di BEI dan suspensi dari tahun 2015 sampai 2017, 

serta dipublikasikan melalui website www.idx.co.id. 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Statistik Desriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016). Ukuran - ukuran statistik 

deskriptif dalam pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

ringkas dari sekumpulan data, sehingga kita dapat menyimpulkan keadaan data 

secara mudah dan cepat. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui 

gambaran data variabel penelitian, dengan variabel dependen berupa kecurangan 

laporan keuangan (financial statement fraud) dan variabel independen berupa 

indicator indikator dalam perspektif financial rasio.  

3.6.2 Regresi Logistik  

Model ini dipilih dengan alasan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat non-metrik pada variabel dependen (FFR), sedangkan 

variabel independen merupakan beberapa rasio keuangan. Analisis logit 

digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang mencerminkan dua pilihan 

atau sering disebut binary logistic regression.  

Model logit (logistic regression) adalah model regresi yang digunakan 

untuk menganalisis variabel dependen dengan kemungkinan di antara 0 dan 1 

(Winarno, 2015). Model logit dapat diterapkan pada dua kondisi yang berbeda, 

tergantung pada datanya. Dua jenis analisis logit tersebut adalah: (1) 

dataindividual dan (2) data kelompok replikasi. Menurut Sari (2007), model 

regresi logistik mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah:  
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1. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang 

digunakan dalam model.   

2. Variabel bebas dalam logistik bisa campuran dari varibel kontinyu, diskrit, 

dan dikotomis.   

3. Regresi logistik bermanfaat digunakan bila distribusi respon atas variabel 

terikat diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih varibel bebas  

Dalam penelitian ini model regresi logistik dapat diliat sebagai berikut:  

Ln 
FFR

1−FFR
= α + β1DARi,t + β2NPMi,t + β3KAi,t + β4LIQi,t + β5CTOi,t + ɛ  

Dimana:   

Ln 
FFR

1−FFR
=  Fraudulent financial reporting   

α = konstanta 

DAR = Total Debt / Total Assets   

NPM = Net Profit / Revenues    

KA = Current Assets / Total Assets   

LIQ = Working Capital / Total Assets   

CTO = Revenue / Total Assets    

ɛ = error  

3.6.3 Goodness of fit  

Menurut Ghozali (2011) Hosmer and Lemeshow‟s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak 

ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow‟s Goodness of Fit Test sama dengan 

atau lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 
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signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model 

tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.  

Ho: model mampu untuk menjelaskan data   

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data   

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow‟s Goodness of Fit Test lebih besar dari 

0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima 

karena cocok dengan data observasinya.   

3.6.4 Overall Test   

Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk 

menilai overall model fit dilihat dari -2 log likehood pada awal (block number = 

0) dannilai -2 log likehood pada akhir (block number = 1) dari model. -2 log 

likehoodadalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan 

data input. Penurunan -2 log likehood menunjukkan model regresi yang lebih 

baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan telah fit dengan data 

(Ghozali, 2016).   

3.6.5 Nagelkerke R Square  

Nagelkerke‟s R Square merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke‟s R 

Square digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam 

model regresi logistik. Cox & Snell‟s R Square merupakan ukuran yang 
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mencoba meniru ukuran R² pada multiple linear regression yang didasarkan pada 

teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga 

sulit diinterpretasikan (Ghozali, 2011).  

Menurut Ghozali (2013), Nagelkerke‟s R Square merupakan modifikasi 

dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 

(nol) sampai 1 (satu).Nilai Nagelkerke‟s R Square dapat diinterpretasikan seperti 

nilai R² pada multiple linear regression. “Nagelkerke R Square memiliki nilai 

yang besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka 

model dianggap semakin goodness of fitsementara semakin mendekati 0 maka 

model semakin tidak goodness of fit” (Ghozali, 2016).   

3.6.6 Classification Plot  

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi 

terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% 

menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data (Ghozali, 2016).  

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

Sekaran dan Bougie (2010:336) menjelaskan, uji hipotesis bertujuan 

untuk menentukan secara akurat jika hipotesis null dapat ditolak untuk 

mendukung hipotesis alternatif. Ghozali (2013:105), menyatakan bahwa setelah 

memenuhi uji asumsi klasik dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji 

signifikansi simultan (uji-F) dan uji signifikansi parsial (uji-t). Kedua uji tersebut 

dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap 
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variabel dependen atau tidak baik secara simultan maupun parsial sehingga dapat 

ditarik kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis.  

3.7.1 Uji t (Parsial)   

Widarjono (2009:42) menyatakan dalam statistik, hipotesis yang kita 

ingin uji kebenarannya tersebut biasanya kita bandingkan dengan hipotesis yang 

salah yang nantinya akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai 

hipotesis nol (null hypothesis) disimbolkan dengan H0 dan hipoteiss yang benar 

dinyatakan sebagai hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang disimbolkan 

dengan Ha. Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika 

mengembangkan uji t.  

Dilanjutkan Widarjono (2009), uji t merupakan suatu prosedur yang 

mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan 

hipotesis nol (H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat 

berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data.   

Uji t juga digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh antara variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian 

ini hipotesis yang dibangun menggunakan uji dua sisi (two-tailed) karena sesuai 

dengan landasan teori dan acuan penelitian terdahulu yaitu Widiyanti dan 

Nuryatno (2018) 

Ha : β1 = 0, berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen   
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Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai probabilitas (p-value) lebih kecil 

dari α (α = 5%) maka hipotesis diterima atau dinyatakan signifikan, artinya 

secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, sedangkan apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari α (α = 

5%) maka hipotesis ditolak atau dinyatakan tidak signifikan, artinya secara 

parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.   

3.7.2. Uji Independen Sample T-Test 

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok yang 

tidakberhubungan satu sama lain memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Menurut 

Santoso (2018) mengatakan independent sample t-test merupakan uji independen 

yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel 

yang tidak berpasangan. Kriteria pengambilan keputusan untuk 

pengujianhipotesis: 

a. Jika probabilitas <0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rasio keuangan yang suspensi dan yang tidak suspensi 

b. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara rasio keuangan yang suspensi dan yang tidak 

suspensi 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Terdapat 

beberapa perusahaan yang tidak digunakan sebagai objek penelitian karena tidak 

memiliki data yang lengkap dan tidak dapat diaplikasikan kedalam perhitungan 

yang digunakan dalam penelitian ini.  Ringkasan objek penelitian dapat dilihat 

pada tabel4.1. 

Tabel 4.1. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indoensia (BEI) periode 2015-2017 
43 

Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria dan tidak 

memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian 
(2) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah 

dalam laporan tahunan 2013-2017 
(1) 

Total Perusahaan 40 

40 Perusahaan x 3 Tahun (Periode 2015-2017) 120 

Total Observasi 120 

Sumber: Olahan Penulis, 2018 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data 

yang dilihat dari jumlah sampel, nilia minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 
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(mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dengan statistik 

deskriptif variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian akan dijelaskan. Selain 

itu, statistik deskriptif juga akan menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting 

bagi data sampel (Ghozali, 2016). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan dalam tabel sebagi berikut. 

Tabel 4.2.  

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

FFR 120 0 1 .08 .024 .264 

DAR 120 .00 8.50 .8800 .07602 .83274 

NPM 120 -208.13 1059.62 9.1589 9.06835 99.33875 

KA 120 -3.52 987.87 43.6798 17.32567 189.79323 

LIQ 120 -5.89 987.87 43.5537 16.93983 185.56656 

CTO 120 -.08 68.53 1.6192 .84426 9.24836 

Valid N (listwise) 120      

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Berdasarkan tabel 4.2. statistik deskriptif dari perhitungan SPSS 21 dari 40 

perusahaan dan observasi sejumlah 120, maka dapat diinterpretasikan bahwa 

variabel FFR menununjukkan nilai minimum adalah 0 yang mana keberadaan 

perusahaan yang tidak terkena suspensi, sedangkan nilai maksimum yaitu 1 

adalah keberadaan perusahaan yang terkena suspensi. Nilai rata-rata (mean) 

variabel FFR adalah 0,08 dan standar deviasinya adalah 0,024. hasil 

perhitungannya menunjukkan nilai rata-rata (mean) yang lebih kecil dibandingkan 

standar deviasi, artinya data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 
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Variabel Debt to Asset Ratio menunjukkan nilai minimum adalah 0,0082 

yang diperoleh dari perhitungan Bank Panin Indonesia Tbk tahun 2016, dimana 

hal ini menunjukan bahwa bank tersebut memiliki tingkat debt to asset ratio 

terendah. Sedangkan nilai maksimum adalah 8,50 yang diperoleh dari perhitungan 

Bank Jabar Banten Tbk tahun 2016 dimana hal ini menunjukan bahwa bank 

tersebut memiliki tingkat debt to asset ratio  yang tertinggi. Nilai rata-rata (mean) 

variable debt to asset ratio adalah 0,8800, sedangkan standar deviasinya adalah 

0,83274. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel debt 

to asset ratio tergolong baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Variabel net profit margin menunjukkan bahwa nilai minimum adalah -

208,13 yang diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 

2017, dimana hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat net 

profit margin terendah. sedangkan nilai maksimum adalah 1059,62 Bank Artos 

Indonesia Tbk pada bank 2017, dimana bank tersebut memiliki net profit margin 

tertinggi. Nilai rata-rata (mean) variabel NPM adalah 9,1589, sedangkan standar 

deviasinya adalah 99,33875.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran 

data variabel net profit margin memiliki nilai standar deviasinya lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam 

variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

Variabel komposisi asset menunjukkan bahwa nilai minimum adalah -3,52 

dan nilai maksimum adalah 987,87. Dari hasil tersebut dimana Bank Panin 
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Indonesia Tbk pada tahun 2017 memiliki nilai komposisi asset tertinggi dari Bank 

Mandiri (Persero) Tbk pada bank 2017. Nilai rata-rata (mean) variabel komposisi 

asset adalah 43,6798, sedangkan standar deviasinya adalah 189,79323. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai standar deviasinya lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam 

variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

Variabel liquiditas menunjukkan bahwa nilai minimum adalah -5,89 dan 

nilai maksimum adalah 987,87. Dari hasil tersebut dimana Bank Panin Syariah 

Tbk pada tahun 2017 memiliki nilai liquiditas tertinggi dari Bank Mandiri 

(Persero) Tbk pada bank 2017. Nilai rata-rata (mean) variabel LIQ adalah 

43,5537, sedangkan standar deviasinya adalah 185,56656. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa nilai standar deviasinya lebih besar dibandingkan 

dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam variabel ini 

tidak terdistribusi dengan baik. 

Variabel Capital Turnover menunjukkan bahwa nilai minimum adalah -

0.08, Sedangkan nilai maksimum adalah 68,53. Dari hasil tersebut dimana Bank 

Harda Internasional Tbk pada tahun 2015 memiliki nilai Capital 

Turnovertertinggi dari Bank Mandiri (Persero) Tbk pada bank 2017. Nilai rata-

rata (mean) variabel Capital Turnover adalah 1,6192, sedangkan standar 

deviasinya adalah 9,24836. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

standar deviasinya lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang 

menunjukkan bahwa data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 
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4.2.2 Overall Test 

Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan berupa 

kategori. Kategori 1 bila terdapat suspensi pada perusahaan dan kategori 0 bila 

tidak terjadi suspensi pada perusahaan. Langkah pertama dalam uji regresi logistik 

adalah menilai overall fit model terhadap data. Uji ini digunakan untuk menilai 

model yang dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada awal (block number = 

0) dengan nilai -2 log likelihood pada akhir (block number = 1). Adanya 

pengurangan nilai -2log likehood awal dengan nilai -2 log likehood akhir 

menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.4.  

Hasil Overall Model Fit Test 1 

 

Sumber:Output data SPSS 21 (2018) 

 

 

 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 70.869 -1.700 

2 64.299 -2.308 

3 63.934 -2.496 

4 63.932 -2.512 

5 63.932 -2.512 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 63.932 

c. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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 Tabel 4.5. 

Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant DAR NPM KA LIQ CTO 

Step 1 

1 70.497 -1.641 -.041 .000 .006 -.007 .007 

2 63.399 -2.162 -.108 .000 .017 -.019 .018 

3 62.577 -2.256 -.194 .001 .034 -.039 .036 

4 62.377 -2.239 -.236 .001 .053 -.060 .054 

5 62.299 -2.246 -.230 .002 .067 -.076 .056 

6 62.206 -2.238 -.233 .002 .073 -.083 -.007 

7 61.359 -2.046 -.342 .003 .111 -.126 -1.043 

8 58.168 -1.865 -.264 .006 1.299 -1.391 -6.831 

9 57.074 -1.751 -.334 .010 1.819 -1.949 -11.136 

10 56.997 -1.714 -.372 .010 1.886 -2.021 -12.107 

11 56.993 -1.705 -.376 .010 1.882 -2.017 -12.252 

12 56.992 -1.704 -.376 .010 1.881 -2.017 -12.263 

13 56.992 -1.704 -.375 .010 1.881 -2.017 -12.263 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 63.932 

d. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter estimates changed by less 

than .001. 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Tabel 4.4. dan 4.5. menunjukkan perbandingan antara nilai -2 log likelihood 

blok awal dengan -2 log likelihood blok akhir. Dari hasil perhitungan nilai -2 log 

likelihood terlihat bahwa nilai blok awal (block number = 0) adalah 63.932 dan 

nilai -2 log likelihood pada blok akhir (block number = 1) adalah 56.992, hal ini 

menunjukkan penurunan sebesar 6.940 pada -2 log likelihood awal dan akhir. 

Dengan adanya penurunan nilai maka hal tersebut menunjukkan keseluruhan 
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model regresi logistik yang digunakan adalah model yang baik atau model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016). 

4.2.3 Goodness of Fit Test 

Goodness of Fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model. Jika nilai 

hosmer and lemeshow goodness of fit test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol 

tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau 

dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya 

(Ghozali, 2016). 

Ho: Model regresi logistik mampu untuk menjelaskan data 

Ha: Model regresi logistik tidak mampu untuk menjelaskan data 

Tabel 4.6.  

Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

 

 Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

 

Pada tabel 4.6. diatas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer 

and Lemeshow Goodness of Fit sebesar 8,992 dengan probabilitas signifikansi 

0,343 lebih besar dari 0.05 sehingga Ho tidak dapat ditolak, karena model regresi 

mampu untuk menjelaskan data. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan 

bahwa model mampu menjelaskan pengaruh rasio keuangan leverage (DAR), 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8.992 8 .343 
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profitabilitas (NPM),  komosisi asset (KA),  likuiditas (LIQ), dan capital turnover 

(CTO) terhadap kecurangan pelaporan keuangan (FFR). 

4.2.4 Nagelkerke R Square 

Besarnya nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi logistik. Nagelkerke R 

Square memiliki nilai besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 

1 maka variabel independen goodness of fit sementara mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.7. 

Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 56.992a .056 .136 

a. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Pada tabel 4.7. nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.136 yang berarti 

variabilitas variabel dependen fraud yang dijelaskan oleh variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu leverage, profitabilitas, komposisi asset, likuiditas dan 

capital turnover adalah sebesar 13,6%. Nilai ini lebih besar dari nilai Cox & Snell 

R Square dan sisanya terdapat 86,4% faktor di luar penelitian yang menjelaskan 

varians fraud. 
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4.2.5 Classification Plot 

Classification plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi 

logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data 

observasi terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% 

menunjukkan model yang digunakan fit dengan data. 

Tabel klasifikasi untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. 

Pada bagian kolom merupakan nilai prediksi dari variabel independent dan 1 

untuk hasil yang sukses, sedangkan 0 untuk hasil yang tidak sukses. Pada bagian 

baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen, 1 untuk 

nilai yang sukses, sedangkan 0 untuk nilai yang tidak sukses. Pada model yang 

sempurna maka semua kasus akan berada pada tingkat diagonal dengan tingkat 

ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.8. 

Classification Table 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 FFR Percentage 

Correct 
 

TIDAK 

SUSPENSI 

SUSPENSI 

Step 1 
FFR 

TIDAK SUSPENSI 111 0 100.0 

SUSPENSI 9 0 .0 

Overall Percentage   92.5 

a. The cut value is .500 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Pada tabel 4.8. diatas digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang 

benar (correct) dan salah (incorrect). Menurut prediksi, kemungkinan perusahaan 
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yang tidak terkena suspensi adalah sebanyak 111 perusahaan. Sehingga ketepatan 

klasifikasinya adalah sebesar 100%. Sedangkan prediksi perusahaan yang 

kemungkinan memiliki suspensi sebanyak 9 perusahaan, namun observasi 

menunjukkan 40 perusahaan tersebut termasuk kategori perusahan yang 

kemungkinan suspense jadi ketepatan klasifikasinya 0%. Secara keseluruhan 

ketepatan klasifikasinya adalah 92.5%. Hasil yang didapat nilai keakuratannya 

diatas 50%, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel leverage, 

profitabilitas, komposisi asset, likuiditas, dan capital turnovermampu 

memprediksi kemungkinan perusahaan memiliki fraud. 

4.2.6 Model Regresi Logistik 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya di interpretasikan dengan 

rasio kecenderungan (odds ratio). 

Tabel 4.9. 

Variables in the Equation 

   Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

DAR -.375 1.239 .092 1 .762 .687 .061 7.791 

NPM .010 .016 .401 1 .526 1.010 .979 1.042 

KA 1.881 .873 4.641 1 .031 6.557 1.185 36.288 

LIQ -2.017 .928 4.722 1 .030 .133 .022 .821 

CTO -12.263 5.961 4.232 1 .040 .000 .000 .560 

Constant -1.704 1.122 2.308 1 .129 .182   

a. Variable(s) entered on step 1: DAR, NPM, KA, LIQ, CTO. 
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Berdasarkan Tabel 4.9. maka model regresi logistic yang terbentuk adalah 

sebagai berikut: 

𝐋𝐧 
𝐅𝐅𝐑

𝟏−𝐅𝐅𝐑
 = – 1.704 – 0.375DAR+ 0.010NPM+1.881KA – 0.412LIQ– 

12.263CTO 

Pada penelitian ini odds ratio digunakan untuk mengukur kecenderungan 

variabel-variabel independen terhadap kecurangan pelaporan keuangan (FFR). 

Nilai odds ratio pada tabel 4.9. diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Leverage  (DAR)  

Koefisien regresi variabel DAR adalah sebesar -.375. exp(-.375) = 𝑒−.375 = 

0.687 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika koefisiensi 

probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan tingkat kecurangan 

pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 0.687 kali dengan asumsi 

kondisi variabel lainnya konstan. 

2. Profitabilitas  (NPM) 

Koefisien regresi untuk variabel NPM adalah sebesar 0.010. exp(0.010) = 

𝑒0.010 = 1.010 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika 

koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan tingkat 

kecurangan pelaporan keuangan akan meningkat 1.010 kali dengan asumsi 

kondisi variabel lainnya konstan. 

3. Komposisi Asset (KA) 

Koefisien regresi untuk variabel KA adalah sebesar 1.881. exp(1.881) = 𝑒1.881 

= 6.557, dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika 

koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan tingkat 
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kecurangan pelaporan keuangan akan meningkat 6.557 kali dengan asumsi 

kondisi variabel lainnya konstan. 

4. Likuiditas (LIQ) 

Koefisien regresi untuk variabel LIQ adalah sebesar -0.412. exp(-0.412) = 

𝑒−0.412 = 0.133 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika 

koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan tingkat 

kecurangan pelaporan keuangan menurun 0 kali dengan asumsi kondisi 

variabel lainnya konstan. 

5. Capital Turnover (CTO) 

Koefisien regresi untuk variabel SIZE adalah sebesar 0.272. exp(0.272) = 

𝑒0.272 = 1.312 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika 

koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan 

keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 1.312 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.2.7 Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t) merupakan pengujian yang akan menunjukkan seberapa 

besar suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen secara parsial. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi dari variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Jadi dapat diambil kesimpulan dari persamaan uji t 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. 

Variables in the Equation 

Sumber: Data diolah SPSS 21 (2018) 

H1 = Leverage berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan  

Berdasarkan pada tabel 4.10, variabel Debt to Asset memiliki nilai p-value 

(Sig.) adalah 0,762 dan nilai β Debt to Asset sebesar 0,687. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Debt to Asset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan karena tingkat signifikan lebih besar dari α = 0.05. Sehingga 

dapat diambil bahwa hasil hipotesis nol pertama dalam penelitian ini ditolak. 

 

 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

DAR -.375 1.239 .092 1 .762 .687 .061 7.791 

NPM .010 .016 .401 1 .526 1.010 .979 1.042 

KA 1.881 .873 4.641 1 .031 6.557 1.185 36.288 

LIQ -2.017 .928 4.722 1 .030 .133 .022 .821 

CTO -12.263 5.961 4.232 1 .040 .000 .000 .560 

Constan

t 

-1.704 1.122 2.308 1 .129 .182   

a. Variable(s) entered on step 1: DAR, NPM, KA, LIQ, CTO. 
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H2  = Profitabilitas  berpengaruh  signifikan terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

Berdasarkan pada tabel 4.10, variabel ukuran Net Profit Margin memiliki 

nilai p-value (Sig.) adalah 0,526 dan nilai β sebesar 1,010. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Net Profit Margin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan karena tingkat signifikan lebih besar dari α = 

0.05. Sehingga dapat diambil bahwa hasil hipotesis nol kedua dalam penelitian ini 

ditolak 

H3 = Komposisi Asset berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan  

Berdasarkan pada tabel 4.10, variabel komposisi asset memiliki nilai p-

value (Sig.) adalah 0,031 dan nilai β sebesar 6,557 Hasil ini menunjukkan bahwa 

komposisi asset berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan karena tingkat signifikan lebih kecil dari α = 0.05. Sehingga dapat 

diambil bahwa hasil hipotesis nol ketiga dalam penelitian ini diterima. 

H4 = Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan  

Berdasarkan pada tabel 4.10, variabel likuiditas memiliki nilai p-value 

(Sig.) adalah 0,030 dan nilai β sebesar 0,133. Hasil ini menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

karena tingkat signifikan kurang dari α = 0.05 Sehingga dapat diambil bahwa 

hasil hipotesis nol keempat dalam penelitian ini ditolak. 
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H5 = Capital Turnover berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan  

Berdasarkan pada tabel 4.10, variabel capital turnover memiliki nilai p-

value (Sig.) adalah 0,040 dan nilai β sebesar 0,00. Hasil ini menunjukkan bahwa 

capital turnover berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan karena tingkat signifikan kurang dari α = 0.05 Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil hipotesis nol keempat dalam penelitian ini diterima. 

4.2.8 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.9.1 Pengaruh leverage terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

Pengaruh leverage terhadap kecurangan pelaporan keuangan dengan proksi 

debt to asset ratio pada tabel 4.10 menunjukkan hasil leverage tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil tersebut bertentangan dengan 

penelitian sebelumnya seperti Zainudin dan Hashim (2016) dimana leverage tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Pada tabel 4.10 leverage yang diproksikan dengan debt to asset ratio 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

bahwa semakin tingginya leverage maka akan menyebabkan perusahaan memiliki 

kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan 

(Dani, 2013). Leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap risiko kecurangan 

laporan keuangan dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan dalam 

mengembalikan hutangnya sehingga tidak menjadi tekanan bagi manajemen untuk 

melakukan manipulasi. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini yaitu 
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perusahaan dapat mengambil pinjaman dengan dua alasan yaitu terjadinya 

penurunan penghasilan yang tak terprediksi dan pembiayaan operasional untuk 

pengembangan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan mengalami kondisi kedua 

saat mengambil pinjaman. Dengan pinjaman yang bertambah, maka dana 

operasional meningkat. Peningkatan dana operasional akan meningkatkan 

produksi dan meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan ini menyebabkan 

laba meningkat dan tekanan bagi manajemen menjadi turun sehingga kecurangan 

yang terjadi lebih sedikit (Fimanaya dan Syafruddin, 2014). Hasil penelitian juga 

didukung oleh penelitian Pardosi (2015) dan Ansori & Fajri, (2018)  yang 

menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap risiko kecurangan 

laporan keuangan dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan dalam 

mengembalikan hutangnya sehingga tidak menjadi tekanan bagi manajemen untuk 

melakukan manipulasi. 

4.2.9.2 Pengaruh profitabilitas terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil profitabilitas yang diproksikan dengan net profit 

margin tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih banyak perbankan yang tidak terkena suspensi 

daripada yang terkena suspensi. Penelitian ini bertentangan dengan Widyanti dan  

Nuryatno, (2018) dimana profitabilitas yang diproksikan dengan net profit margin 

berpengaruh dengan kecurangan pelaporan keuangan. 
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Penelitian ini juga didukung oleh Haqqi et al, (2015) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signfikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. Semakin kecil rasio ini maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

yang diprediksi melakukan fraud laporan keuangan. Sedangkan, rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. Semakin besar rasio ini berarti menunjukkan kondisi 

perusahaan yang semakin baik. 

Profitabilitas sangat bermanfaat bagi investor jangka panjang karena rasio 

ini bisa digunakan untuk melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima 

dalam bentuk dividen. Dalam hal manipulasi laporan keuangan, manajemen 

perusahaan memiliki kemungkinan membuat perekayasaan laporan keuangan 

untuk periode tertentu sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi keuntungan 

jangka panjang perusahaan. Kinerja perusahaan yang rendah tidak mempengaruhi 

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang rendah juga dapat memberi dorongan bagi manajemen dalam 

mengungkapkan lebihnya pendapatan atau kurangnya pendapatan. Penelitian ini 

juga didukung oleh Ansori & Fajri, (2018) yang menyatakan bahwa pengaruh 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

4.2.9.3 Pengaruh komposisi asset terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel komposisi asset memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan aktiva 

lancar ini sebagian besar terdiri dari piutang dan persediaan. Semakin besar 

piutang pada perusahaan maka semakin besar untuk melakukan kecurangan pada 
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laporan keuangan. Menurut (Ansori & Fajri,2018) investor menilai komposisi 

aset perusahaan guna mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi karena 

semakin baik aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin baik pula 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hal tersebut dapat semakin 

menarik minat investor untuk menanamkan sahamnya dan menjadi pemicu bagi 

manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan dengan 

memanipulasi data terkait aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini 

berbeda dengan Ansori dan Fajri, (2018) bahwa pengaruh komposisi asset tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Pernyataan yang menunjukkan lebihnya piutang didukung oleh penelitian 

Zainudin dan Hashim (2016). Dalnial et al, (2014) menyatakan bahwa komposisi 

asset ini menjadi penting karena dapat memungkinkan estimasi subjektif yang 

lebih sulit untuk di verifikasikan sehingga memungkinkan angka-angka tersebut 

mudah dipalsukan. 

4.2.9.4 Pengaruh likuiditas terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

Berdasarkan tabel 4.10, pengaruh likuiditas memiliki pengaruh terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. Menurut Sartono, (2008) likuiditas dapat 

menjadi acuan baik bagi internal perusahaan maupun eksternal perusaahaan dalam 

mengambil keputusan. Internal perusahaan menggunakan liquidity ratio sebagai 

acuan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajibannya. Dalam operasionalnya, perusahaan tentu saja mengharapkan 

kemudahan dalam mendapatkan pinjaman untuk menunjang kinerjanya. Hal ini 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kecurangan..., Isabella, Ma.-Ibs, 2018



65 

 

 

Indonesia Banking School  

 

 

dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan 

manipulasi terkait liquidity ratio sehingga perusahaan seolah-olah memiliki 

kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya.Hasil tersebut bertentangan 

dengan penelitian sebelumnya seperti Listyawati (2016) dan Haqqi & Tarjo, 

(2015) dimana likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. 

Penelitian yang didukung oleh Kreutzfeldt dan Wallance (1986) yang 

menyatakan bahwa masalah likuiditas dalam perusahaan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kesalahan dalam pelaporan keuangan dibandingkan 

dengan perusahaan dalam kondisi tidak mengalami masalah likuiditas. Kondisi 

seperti itu dapat terjadi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar 

dengan tingkat kepastian arus cash ratio nya tinggi serta dalam setiap melakukan 

transaksi perusahaan didukung dengan dana yang besar dengan pembagian 

deviden yang kontinyu dan meningkat dapat memungkinkankecenderungan 

pelaporan keuangan dalam perusahaan dapat dimanipulasi. Penelitian ini juga di 

dukung oleh Zainudin dan Hashim, (2016) bahwa pengaruh likuiditas 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

4.2.9.5 Pengaruh capital turnover terhadap kecurangan pelaporan keuangan 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel capital turnover terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan memiliki pengaruh signifikan. Manajemen perusahaan 

melakukan ketidak efisiennya terhadap penggunaan seluruh aktiva yang ada. Hal 
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ini berpengaruh ketika ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dengan sukses 

dapat menjadi insentif untuk terlibat dalam pelaporan keuangan yang curang. 

Penelitian ini didukung oleh Wadyanti dan Nuryatno, (2018) yang 

menyatakan bahwa manajemen yang melakukan kecurangan padaa perusahaan 

akan lebih rendah tingkat kompetitifnya dibandingkan dengan yang tidak 

melakukan kecurangan dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan. 

Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya yaitu Ansori dan Fajri, (2018), 

Listyawati (2016) menyatakan bahwa capital turnover berpengaruh terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

4.3 Uji Hipotesis Independen Sample T-Test 

a) Perbandingan antara  tidak suspensi dan suspensi pada OJK 

Tabel 4.11 

Group Statistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

 

Group Statistics 

 VAR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DAR 

1.00 9 .8218 .08115 .02705 

2.00 110 .8856 .86961 .08291 

NPM 
1.00 9 .0721 .10244 .03415 

2.00 110 9.9832 103.75595 9.89274 

KA 
1.00 9 .9821 .02937 .00979 

2.00 110 47.5696 197.84577 18.86385 

LIQ 
1.00 9 .5763 .47145 .15715 

2.00 110 47.4654 193.41354 18.44126 

CTO 

1.00 9 .0461 .01960 .00653 

2.00 110 1.7622 9.65047 .92014 
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Tabel 4.12 

Independen sample t-test 

Pada tabel 4.11 dan tabel 4.12 menunjukkan rasio keuangan bahwa: 

1. Debt to Asset Ratio (DAR), mempunyai nilai 0,827 pada perusahaan 

yang terkena suspensi dan 0,466 pada perusahaan yang tidak terkena 

suspense. Karena angka di atas 0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan rata-rata pada rasio debt to asset ratio yang terkena suspensi 

ataupun yang tidak terkena suspensi. Jika dilihat pada tabel 4.11, terlihat 

rata-rata DAR suspensi adalah 0.8218, sedangkan rata-rata debt to asset 

ratiotidak suspensi adalah 0,8856.  

2. Net Profit Margin (NPM), mempunyai nilai 0,776 pada perusahaan yang 

terkena suspensi dan 0,319 pada perusahaan yang tidak terkena suspensi. 

Karena angka di atas 0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan 

rata-rata pada rasio net profit margin yang terkena suspensi ataupun yang 

tidak terkena suspensi. Jika dilihat pada tabel 4.11, terlihat rata-rata net 
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profit marginsuspensi adalah 0.0721, sedangkan rata-rata net profit 

margintidak suspensi adalah 9,9832. 

3. Komposisi Asset (KA), mempunyai nilai 0.483 pada perusahaan yang 

terkena suspensi maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-

rata pada rasio komposisi assetdan 0,015 pada perusahaan yang tidak 

terkena suspensi terdapat perbedaan rata-rata rasio. Jika dilihat pada tabel 

4.11, terlihat rata-rata komposisi asset suspensi adalah 0,9821, sedangkan 

rata-rata komposisi asset tidak suspensi adalah 47,5696.  

4. Likuiditas (LIQ), mempunyai nilai 0.470 pada perusahaan yang terkena 

suspensi dan 0,012 pada perusahaan yang tidak terkena suspensi. Karena 

angka di atas 0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata 

pada rasio LIQ yang terkena suspensi ataupun yang tidak terkena 

suspensi pada perusahaan suspensi dan terdapat perbedaan pada 

perusahaan yang tidak terkena suspensi. Jika dilihat pada tabel 4.11, 

terlihat rata-rata LIQ suspensi adalah 0.5763, sedangkan rata-rata LIQ 

tidak suspensi adalah 47.4654. 

5. Capital Turnover (CTO), mempunyai nilai 0,596 pada perusahaan yang 

terkena suspensi dan 0,065 pada perusahaan yang tidak terkena suspensi. 

Karena angka di atas 0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan 

rata-rata pada rasio CTO yang terkena suspensi ataupun yang tidak 

terkena suspensi. Jika dilihat pada tabel 4.11, terlihat rata-rata CTO 

suspensi adalah 0.0461, sedangkan rata-rata CTO tidak suspensi adalah 

1,7622. 
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b) Perbandingan antara suspensi pada M-Scoredengan suspensi OJK  

Tabel 4.13 

Group Statistic 

Group Statistics 

 VAR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SUSPENSI 
OJK 120 .0833 .27754 .02534 

M-SCORE 120 .2917 .45644 .04167 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Tabel 4.14 

Independent Samples Test  

 
Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

 

Pada tabel 4.13 dan tabel 4.14 menunjukkan rasio keuangan bahwa: 

1. Suspensi yang mempunyai nilai 0.00 pada perusahaan yang terkena suspensi 

pada OJK dan juga 0.00 pada perusahaan yang terkena suspensi pada m-

score. Karena nilai di bawah 0.05 maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan rata-rata pada perusahaan yang terkena suspensi OJK ataupun 

yang terkena suspensi m-score. Jika dilihat pada tabel 4.13, terlihat rata-rata 

suspensi OJK adalah 0,0833, sedangkan rata-rata suspense m-score adalah 

0,2917.  
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4.3 Pembahasan 

Tabel 4.15 

Hasil Interpretasi Independen Sample T-Test pada rasio keuangan 

Rasio Hasil Independen Sample T-Test (Uji Beda) 

DAR Tidak Berbeda 

NPM Tidak Berbeda 

KA Perbedaan 

LIQ Perbedaan 

CTO Tidak Berbeda 

Sumber:data oleh penulis 

Berdasarkan hasil pada table 4.13 diketahui bahwa variabel DAR tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada perbandingan tidak suspensi dan 

suspensi pada OJK. Begitu juga dengan variabel profitabilitas yang diproksikan 

dengan NPM dan capital turnover yang memiliki hasil signifikan paired lebih dari 

0,05 yaitu tidak terdapat perbedaannya rasio keuangan yang suspensi ataupun 

tidak suspensi. Namun hasil komposisi asset dan likuiditas memiliki hasil kurang 

dari 0,05. Rata-rata pada kelima rasio ini memiliki hasil paired yang lebih dari 

0,05 maka dari itu hasil dari mean tersebut juga mempunyai selisih keduanya 

yang dianggap tidak berarti untuk disimpulkan keduanya berbeda secara nyata. 
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Tabel 4.16 

Hasil Interpretasi Independen Sample T-Test pada antar suspensi 

Suspensi Hasil Independen Sample T-Test (Uji Beda) 

OJK Perbedaan 

M-SCORE Perbedaan 

Sumber:data oleh penulis 

Berdasarkan hasil pada table4.16 diketahui bahwa suspensi pada OJK dan 

suspensi pada M-Score terdapat perbedaan yang signifikan. Terbukti rata-rata 

suspensi OJK adalah 0,0833, sedangkan rata-rata suspense m-score adalah 0,2917 

yang berarti selisih keduanya dapat dianggap signifikan untuk disimpulkan 

keduanya berbeda secara nyata. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh leverage, 

profitabilitas, komposisi asset, likuiditas dan capital turnover terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan pada sektor perbankan periode 2015-2017, diperoleh hasil yang 

dapat menjadi pertimbangan dan bisa dimanfaatkan oleh para investor dan berbagai 

pihak lainnya yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh leverage, 

profitabilitas, komposisi asset, likuiditas dan capital turnover terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. Dari hasil Analisa regresi mengenai leverage, profitabilitas, 

komposisi asset, likuiditas dan capital turnover ditemukan bahwa hanya variabel 

komposisi asset, likuiditas dan capital turnover yang berpengaruh pada 

kecurangan pelaporan keuangan yang berpengaruh signifikan, dan variabel lainnya 

tidak berpengaruh signifikan yaitu leverage dan profitabilitas. Dan untuk hasil uji 

hipotesis independent sample t-test terdapat perbedaan pada perbandingan antara 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kecurangan..., Isabella, Ma.-Ibs, 2018



72 

 

 

Indonesia Banking School  

 

 

suspensi OJK dan M-Score. Namun, tidak terdapat perbedaan antara perusahaan 

yang suspensi dan tidak suspensi 

Pada variabel komposisi asset, dengan adanya hasil komposisi asset 

berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan maka investor harus lebih 

berhati-hati dalam menanam sahamnya pada suatu bank karena jika bank tersebut 

mempunyai proksi current asset dan total asset meningkat maka ada kecendrungan  

manajemen sedang melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan karena tingkat 

current asset yang terlalu besar dapat mengindikasikan operasional perusahaan 

yang tidak efisien. 

Dengan adanya likuiditasyang berpengaruh pada kecurangan pelaporan 

keuanganmaka perusahaan, investor dan auditor harus lebih berhati-hati untuk 

menganalisis laporan keuangan. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi 

menandakan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Sehingga dengan terpenuhinya kewajiaban tersebut maka kinerja bank akan 

terlihat baik di depan investor dan akan membuat investor untuk menanamkan 

sahamnya. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi 

terkait liquidity ratio sehingga perusahaan seolah-olah memiliki kemampuan yang 

baik dalam melunasi kewajibannya. Sedangkan dengan likuiditas semakin naik 

namun semakin return semakin rendah.  

Capital Turnover yang baik menandakan manajemen telah mengoptimalkan 

modal perusahaan untuk menghasilkan revenue. Investor menggunakan rasio 

perputaran modal untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan melihat capital 
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turnover suatu perusahaan, investor dapat mengukur keefektifan modal kerja 

perusahaan tersebut (Santoso, 2013). Pada variabel capital turnover berpengaruh 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Apabila perusahaan tidak efisien dalam 

penggunaan seluruh aktiva yang dimilikinya maka akan menimbulkan citra yang 

buruk kepada perusahaan. Karena keefektifan penggunaan modal kerja merupakan 

tolak ukur investor maka hal ini dapat mendorong manajemnen perusahaan untuk 

memanipulasi capital turnovernya sehingga investor harus lebih teliti dan 

memperhatikan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dalam menanamkan 

saham ke perusahaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan pada sektor perbankan periode 2015-2017 

dengan metode m-score dan mengetahui perbandingan antara suspensi OJK 

dengan suspensi pada m-score. Penelitian ini menggunakan sampel 40 perbankan 

pada periode penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel leverage (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

2. Variabel profitabilitas (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

3. Variabel komposisi asset (KA) berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

4. Variabel likuiditas (LIQ) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan 

5. Variabel capital turnover (CTO) berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan 

6. Perbandingan antara suspensi dan tidak suspensi pada OJK tidak terdapat 

perbedaan rasio keuangan. 

7. Perbandingan suspensi yang didapat OJK dan suspensi pada perhitungan 

m-score terdapat perbedaan. 
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5.2   Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan keterbatasan 

dalampenelitian ini sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, terdapat 2 variabel independen yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan, yaitu 

leverage dan profitabilitas pada sektor perbankan yang tahun 2015 sampai 

2017.Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi 

kecurangan laporan keuangan khususnya pada sektor perbankan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel bebas 5 rasio, yaitu: leverage, 

profitabilitas, komposisi asset, likuiditas dan capital turnover yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi fraud laporan keuangan suatu perusahaan. 

Sampel penelitian yang digunakan tidak dipisahkan antara perusahaan 

besar dan kecil, serta kriteria pengambilan sampel adalah perusahaan yang 

dikenakan sanksi dan yang tidak terkena. Dengan adanya OJK data 

diperoleh dari surat pengeluaran suspensi OJK. 

3. Keterbukaan data tentang kecurangan laporan keuangan di Indonesia 

sangat kurang bila dibandingkan dengan data kecurangan laporan 

keuangan perusahaan di lingkup luar negeri. 

4. Beberapa perusahaan tidak memberikan rincian data keuangannya secara 

menyeluruh pada publik sehingga data variabel yang digunakan tidak 

lengkap dan data yang digunakan penelitian berkurang. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diajukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a Bagi perbankan atau perusahaan  

sebaiknya dapat melakukan pencegahan dan deteksi terjadinya kecurangan 

dengan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya 

kecurangan seperti komposisi asset, likuiditas dan capital turnover. 

b Bagi investor  

sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya kepada 

perusahaan. Dimana investor dapat melakukan analisis terlebih dahulu atas 

faktor-faktor seperti rasio komposisi asset, likuiditas dan capital turnover 

sesuai dngan hasil penelitian ini, yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan sebelum pada akhirnya 

mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan. 

c Bagi penelitian selanjutnya  

diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dari beberapa 

sektor lain seperti pertambangan,kimia, dan sektor lainnya yang dapat 

menyebabkan suspensi dan kecurangan pelaporan keuangan. Selain itu, 

peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang periode penelitiannya dan 

diharapkanmemperluas sumber cakupan data terkait kasus kecurangan 

laporan keuangan dengan menggunakan model Beneish M-Score yang diduga 

terdapat perbedaan dengan hasil dari suspensi OJK. 
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Data M-Score 

 

 

No Kode Nama Perusahaan Tahun M-SCORE DRSI GMI AQI SGI TATA

2015 -1.81 0.934054 0.956773 1.283283 1.314811 -0.006009

2016 -0.39 2.656905 1.054686 1.373113 1.226736 -0.042059

2017 -1.80 0.477485 1.111024 1.442496 1.297366 0.058765

2015 -1.42 0.885060 0.905422 1.028527 1.272108 0.122976

2016 -1.77 1.139514 0.860033 0.961743 0.919144 0.077185

2017 -2.16 0.999386 1.002878 0.954998 0.958059 -0.002935

2015 -0.99 0.776284 3.815181 0.377222 1.100890 -0.002633

2016 -1.68 1.214466 0.745101 2.818317 0.815051 -0.046539

2017 -1.94 1.006154 0.974042 1.067056 1.003828 0.028907

2015 -1.21 0.180549 3.473443 1.285918 1.251654 -0.001013

2016 0.47 3.779517 0.811847 1.074221 1.112414 -0.005573

2017 -2.65 0.017852 1.021760 0.777227 0.954965 0.100475

2015 -1.89 0.899540 1.072847 1.409012 1.420708 -0.059407

2016 -1.93 0.989702 0.821865 1.165825 1.108834 0.021588

2017 -2.26 1.028504 1.097388 0.968224 1.041835 -0.057321

2015 -2.64 0.396697 0.942751 1.071718 1.075631 -0.011444

2016 -2.06 1.086610 0.955621 1.129381 1.071028 -0.029300

2017 -1.57 1.135082 1.012864 1.110248 1.066278 0.063071

2015 -1.99 0.898937 0.968393 1.003809 1.075176 0.032304

2016 -2.34 1.050632 0.852741 0.970402 0.902528 -0.023426

2017 -1.67 1.263580 0.908396 1.181839 0.985826 0.036598

2015 -2.33 0.460603 1.007310 1.162123 1.179416 0.007513

2016 2.30 5.739259 0.974968 1.092399 1.127746 -0.021748

2017 -2.23 0.712676 1.048182 0.998968 1.031980 0.015919

2015 -2.27 0.795652 1.003769 1.187193 1.093187 -0.031363

2016 -1.97 1.145305 0.553759 1.191941 1.186295 -0.002935

2017 -1.92 1.123410 1.011152 1.181511 1.098227 -0.023125

2015 -1.98 0.905201 0.910557 0.910526 0.931613 0.074689

2016 -3.07 0.341651 0.836274 0.895135 0.899539 -0.031047

2017 -2.76 0.000000 0.958437 1.084562 0.911178 0.068475

9 BBNI Bank Negara Indonesia (persero) Tbk

10 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk

7 BBHI Bank Harda Internasional Tbk

8 BBKP Bank Bukopin Tbk

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk

6 BBCA Bank Central Asia Tbk

3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk

4 BABP Bank MNC Internasional Tbk

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk

2 AGRS Bank Agris Tbk
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2015 -51.54 0.696483 8.115073 1.098366 1.136069 -11.345384

2016 35.55 0.383846 1.000822 1.123802 1.110153 8.136023

2017 -12.05 1.032618 0.992767 1.135042 1.095469 -2.162511

2015 -1.83 1.030608 0.978523 1.186296 1.166248 0.004808

2016 -2.00 1.030226 0.982524 1.228536 1.141565 -0.030031

2017 11.01 0.107784 9.885571 1.224084 11.178841 0.013662

2015 -1.70 0.969024 1.053889 1.250767 1.356889 -0.005871

2016 -1.37 0.983058 0.886947 1.211918 1.259432 0.104116

2017 -2.12 0.991456 0.945784 1.213062 1.208512 -0.055462

2015 -1.34 1.331651 0.538077 1.030973 0.896739 0.165389

2016 -2.14 0.910974 0.626091 1.182052 1.253685 -0.013514

2017 -2.05 0.943529 0.792409 1.081039 1.117687 0.014446

2015 -1.57 1.708335 0.977367 1.150615 0.975172 -0.033154

2016 -1.70 1.138929 1.344046 0.920819 0.921234 0.039551

2017 -2.02 1.071897 0.967925 1.014817 0.970832 0.010305

2015 -1.71 0.925637 0.955011 0.863272 1.100422 0.094087

2016 -0.52 1.398309 0.870868 2.136429 1.398747 0.099217

2017 -1.89 0.880219 0.977477 1.079620 1.358878 -0.004803

2015 -1.58 1.096824 1.192812 1.070179 1.233461 0.019081

2016 -2.81 0.960640 0.784077 1.127548 1.073969 -0.145827

2017 -1.74 1.149123 0.840597 1.312623 1.026543 0.031853

2015 -2.09 0.974832 1.052653 1.176669 1.148716 -0.042480

2016 -2.19 1.056606 0.875689 1.137148 1.080275 -0.044678

2017 -1.96 1.042235 1.024602 1.125538 1.074699 -0.007667

2015 -2.35 0.941737 1.082140 0.579738 1.151744 -0.045638

2016 -1.80 1.001721 0.948298 0.996204 1.042674 0.060039

2017 -2.42 1.073276 0.984503 1.190209 0.997002 -0.097452

2015 -1.28 1.103730 0.997009 1.064368 1.167665 0.116267

2016 -1.91 0.970352 0.850429 0.993379 1.067501 0.051071

2017 -2.10 1.141022 0.959488 1.121422 0.947437 -0.023427

19 BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

20 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk

17 BINA Bank Ina Perdana Tbk

18 BJBR Bank Jabar Banten Tbk

15 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk

16 BGTB Bank Ganesha Tbk

13 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk

14 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk

11 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

12 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kecurangan..., Isabella, Ma.-Ibs, 2018



86 

 

 

Indonesia Banking School  

 

 

 

2015 70.72 0.985905 0.964752 1.064197 1.142600 15.536175

2016 -105.35 0.925120 0.775174 1.159008 1.072005 -22.054741

2017 90.22 0.823599 0.986955 1.086565 1.029891 19.753740

2015 -1.19 1.652703 1.035027 1.160192 1.243691 0.000773

2016 -2.27 1.026681 0.785941 1.096389 1.085823 -0.042822

2017 -2.31 0.633763 1.042164 0.988814 0.945090 0.033905

2015 -2.19 0.939974 1.051588 0.963055 1.072353 -0.025386

2016 -2.21 1.064118 0.862676 0.998418 0.955459 -0.012935

2017 -2.33 1.092224 0.924654 1.110956 0.956798 -0.060167

2015 -2.33 0.965015 0.883453 1.098653 1.037736 -0.044656

2016 -2.16 0.657358 0.964282 1.011142 1.068901 0.043916

2017 0.03 2.012031 2.869001 1.082561 0.995917 0.037522

2015 -1.98 0.959525 0.917793 0.977988 1.041106 0.035804

2016 -2.38 0.911202 0.759971 0.892129 0.878934 0.017030

2017 -1.54 1.204216 0.894695 0.889774 0.747408 0.148147

2015 0.10 3.312123 0.947004 1.299092 1.322278 -0.065624

2016 -1.57 0.819169 1.909356 1.175706 1.222377 -0.012196

2017 -2.23 0.935539 0.466800 0.967171 1.053226 0.037064

2015 -1.98 0.611175 1.220139 1.175698 1.255466 0.011468

2016 -2.80 0.456829 0.378284 0.744255 0.736167 0.098406

2017 -1.77 1.246991 0.980052 1.003242 0.733960 0.073507

2015 -1.66 1.391311 1.095879 1.077008 1.057814 -0.012807

2016 -1.78 1.289976 0.923663 1.113651 1.053165 -0.000793

2017 -1.66 1.181169 1.359280 1.045930 1.025617 0.008927

2015 -2.84 0.362971 0.831612 1.072600 0.991390 -0.019293

2016 -2.17 0.943157 0.973404 1.123048 1.073020 -0.026936

2017 7.25 11.417888 0.748893 1.112570 1.061022 -0.044073

2015 -2.01 0.891329 0.883502 1.263253 1.488971 -0.063706

2016 -1.44 1.113255 0.943721 1.158732 1.052770 0.099879

2017 -2.26 1.019456 0.997477 1.093760 1.018461 -0.050869

29 BVIC Bank Victoria International Tbk

30 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk

27 BSWD Bank of India Indonesia Tbk

28 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

25 BNLI Bank Permata Tbk

26 BSIM Bank Sinar Mas Tbk

23 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk

24 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk

21 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk

22 BNBA Bank Bumi Arta Tbk
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2015 -3.07 1.331484 -1.103936 1.034341 1.073709 -0.053627

2016 -6.49 -2.129958 0.849042 0.966799 -0.939158 0.066538

2017 -6.53 -0.568971 -0.935490 1.043911 -1.057602 -0.031449

2015 -1.79 0.936651 0.932283 1.313396 1.403302 -0.017579

2016 -1.57 1.148355 0.885154 1.284310 1.205299 0.033165

2017 -1.82 1.031878 1.039100 1.234622 1.158480 -0.001828

2015 -1.92 0.944266 0.887309 1.041084 1.113050 0.035945

2016 -1.75 1.062726 0.842080 1.154592 1.066531 0.052528

2017 -2.26 1.142840 0.889614 1.274785 1.074919 -0.089521

2015 -1.81 0.886808 0.854129 0.961590 1.080220 0.087670

2016 4.08 9.184934 0.095552 1.039087 0.095256 -0.018881

2017 -2.03 1.203676 0.954076 1.192501 1.039283 -0.045591

2015 -1.48 0.857867 1.111761 1.061989 1.419422 0.061481

2016 -1.96 0.921618 0.913863 0.895541 1.011725 0.060252

2017 -2.64 0.981163 1.028163 1.129528 0.959794 -0.120051

2015 -2.36 0.853824 0.122556 1.167450 1.156994 0.027230

2016 -3.00 1.110665 -0.643948 1.131285 1.110671 -0.061826

2017 -1.85 1.059754 0.975859 1.090025 1.082345 0.020923

2015 -1.75 1.113972 1.008651 1.154003 1.300473 -0.021001

2016 -2.43 1.016269 0.804832 1.339835 1.128853 -0.106159

2017 -2.27 1.104227 0.879065 1.229488 1.107759 -0.083806

2015 -2.14 0.981724 1.068976 1.000000 1.086712 -0.030562

2016 -1.96 1.006684 0.986327 1.086599 1.028721 0.016167

2017 -3.57 1.399077 0.846332 -3.919302 1.006747 0.046763

2015 -1.65 0.631864 0.999870 1.752813 1.350767 0.035537

2016 -0.96 1.987257 1.027540 1.203973 0.974588 0.033202

2017 -2.81 0.835791 0.960954 0.976499 1.144669 -0.141432

2015 2.87 0.239468 0.527938 4.492236 6.160512 -0.021849

2016 -0.57 0.974974 1.034329 3.800537 1.144512 0.056778

2017 -1.56 0.464347 0.575689 3.807155 1.122132 0.001343

39 PNBS Bank Panin Syariah Tbk

40 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

37 NOBU Bank Nationalnobu Tbk

38 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk

35 NAGA Bank Mitraniaga Tbk

36 NISP Bank OCBC NISP Tbk

33 MCOR Bank China Construction Bank Ind. Tbk

34 MEGA Bank Mega Tbk

31 INPC Bank Artha Graha International Tbk

32 MAYA Bank Mayapada International Tbk
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Lampiran 2: Hasil Pengolahan dan Pengujian Data Hasil  

Hasil Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

FFR 120 0 1 .08 .024 .264 

DAR 120 .00 8.50 .8800 .07602 .83274 

NPM 120 -208.13 1059.62 9.1589 9.06835 99.33875 

KA 120 -3.52 987.87 43.6798 17.32567 189.79323 

LIQ 120 -5.89 987.87 43.5537 16.93983 185.56656 

CTO 120 -.08 68.53 1.6192 .84426 9.24836 

Valid N (listwise) 120      

 

Hasil Overall Test 

Hasil Overall Model Fit Test 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 70.869 -1.700 

2 64.299 -2.308 

3 63.934 -2.496 

4 63.932 -2.512 

5 63.932 -2.512 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 63.932 

c. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant DAR NPM KA LIQ CTO 

Step 1 

1 70.497 -1.641 -.041 .000 .006 -.007 .007 

2 63.399 -2.162 -.108 .000 .017 -.019 .018 

3 62.577 -2.256 -.194 .001 .034 -.039 .036 

4 62.377 -2.239 -.236 .001 .053 -.060 .054 

5 62.299 -2.246 -.230 .002 .067 -.076 .056 

6 62.206 -2.238 -.233 .002 .073 -.083 -.007 

7 61.359 -2.046 -.342 .003 .111 -.126 -1.043 

8 58.168 -1.865 -.264 .006 1.299 -1.391 -6.831 

9 57.074 -1.751 -.334 .010 1.819 -1.949 -11.136 

10 56.997 -1.714 -.372 .010 1.886 -2.021 -12.107 

11 56.993 -1.705 -.376 .010 1.882 -2.017 -12.252 

12 56.992 -1.704 -.376 .010 1.881 -2.017 -12.263 

13 56.992 -1.704 -.375 .010 1.881 -2.017 -12.263 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 63.932 

d. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter estimates changed by less 

than .001. 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Hasil Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

 

 Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8.992 8 .343 
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Hasil Negelkerke R Square 

Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 56.992a .056 .136 

a. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 

Hasil Classifocasion Plot 

Classification Table 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 MSCORE Percentage 

Correct 
 

TIDAK 

SUSPENSI 

SUSPENSI 

Step 1 
FFR 

TIDAK SUSPENSI 111 0 100.0 

SUSPENSI 9 0 .0 

Overall Percentage   92.5 

a. The cut value is .500 

Sumber: Output data SPSS 21 (2018) 
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Hasil Uji T ( parsial) 

Variables in the Equation 

Sumber: Data diolah SPSS 21 (2018) 

Hasil Uji Independen Sample T-Test 

Suspensi dan Tidak Suspensi pada OJK 

Group Statistic 

 

 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

DAR -.375 1.239 .092 1 .762 .687 .061 7.791 

NPM .010 .016 .401 1 .526 1.010 .979 1.042 

KA 1.881 .873 4.641 1 .031 6.557 1.185 36.288 

LIQ -2.017 .928 4.722 1 .030 .133 .022 .821 

CTO -12.263 5.961 4.232 1 .040 .000 .000 .560 

Constan

t 

-1.704 1.122 2.308 1 .129 .182   

a. Variable(s) entered on step 1: DAR, NPM, KA, LIQ, CTO. 

 

Group Statistics 

 VAR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DAR 

1.00 9 .8218 .08115 .02705 

2.00 110 .8856 .86961 .08291 

NPM 
1.00 9 .0721 .10244 .03415 

2.00 110 9.9832 103.75595 9.89274 

KA 
1.00 9 .9821 .02937 .00979 

2.00 110 47.5696 197.84577 18.86385 

LIQ 
1.00 9 .5763 .47145 .15715 

2.00 110 47.4654 193.41354 18.44126 

CTO 
1.00 9 .0461 .01960 .00653 

2.00 110 1.7622 9.65047 .92014 
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Independen sample t-test 

Sumber: Data diolah SPSS 21 (2018) 

Suspensi OJK dan Suspensi M-Score 

Group Statistic 

Group Statistics 

 VAR N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SUSPENSI 
OJK 120 .0833 .27754 .02534 

M-SCORE 120 .2917 .45644 .04167 

Sumber: Data diolah SPSS 21 (2018) 

Independent Samples Test  

Sumber: Data diolah SPSS 21 (2018) 
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Curriculum Vitae 
I. DATA PRIBADI      

  

Nama  Lengkap                         : Isabella 

Tempat, Tanggal lahir       : Jakarta, 3 Mei 1996 

Agama                               : Islam 

Alamat rumah    : Jl. Cucakrawa No.3  

RT.01 RW.03 Bukit 

Duri Jakarta 12840, 

Tebet 

Nomer telepon/handphone  : 081293962499 

Email                                  : bellabebeng@ymail.com 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

2.1. Pendidikan Formal: 

 

No Nama Sekolah Kota/Provinsi Tahun Lulus 

1 SDN Tebet Timur 19 Jakarta Jakarta Selatan/DKI 

Jakarta 

2008 

2 SMP Negeri 8 Jakarta Jakarta Pusat/DKI 

Jakarta 

2011 

3 SMA Negeri 3 Jakarta Jakarta Selatan/DKI 

Jakarta 

2014 

4 STIE Indonesia Banking 

School 
Jakarta Selatan/DKI 

Jakarta 

2018 

 

2.2. Pendidikan Non Formal: 

 

No Tahun Nama Lembaga 

1. 2011 LBPP LIA Pramuka 

2. 2014 The British Institute 

3. 2014 Rindam Jaya Military Training 

4. 2017 Mini Banking Traning 

5. 2018 Taxation Traning 

6. 2018 General Banking Training 
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2.3. RIWAYAT ORGANISASI 

 

No Tahun Nama 

Organisasi 

Nama, 

tempat 

kegiatan 

Periode 

tahun/bulan 

Posisi 

(Pengurus 

atau 

Anggota) 

1. 2011 SAMAN SMAN 3 

Jakarta 

2011-2014 

 

Anggota 

2. 2015 Himpunan 

Mahasiswa 

Manajemen 

STIE 

Indonesia 

Banking 

School 

2015-2016 Divisi 

Pendidikan 

dan 

Operasional 
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