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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the indication of financial statement fraud using 
fraud triangle theory which consist pressure, opportunity and rationalization. Variable pressure 
measured by using financial, external pressure, personal financial needs, financial targets, variable 
opportunity measured by using nature of industry and ineffective monitoring, and variable 
rationalization measured by using dummy variable, one for a company that change their external 
auditor each year and zero for a company that doesn’t change their auditor each year. Dependent 
variable , fraud is also measured by Beneish M-Score which is then measured by dummy variable, 
one to which has the result is greater than -2.22 and indicated to fraud and zero points for that has 
the result of less than -2.22 and not indicated to fraud. 

 The sampling selection used by purposive sampling method and the sample of this 
research are 68 go public non banking and financial services companies which have the highest 
total assets for each sub-sector for the period 2012-2015. This research analyzes performed using 
binary logistic regression and using software SPSS 23.  

The results show that financial stability likely to increase the likelihood of fraud financial 
statements, while the external pressure, personal financial needs, financial targets, the nature of 
the industry, ineffective monitoring, and audior change has no effect on the financial statements 
fraud. 

Keyword: Financial statement fraud, opportunity, pressure, rationalization, financial 
stability, external pressure, personal financial needs, financial targets, nature of industry, 
ineffective monitoring, audior change 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber 
informasi yang sering digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan berisi 
mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan, 
yang sangat berguna dalam memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan 
keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Agar informasi yang tersaji 
menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data keuangan harus dikonversi menjadi 
informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Hal ini ditempuh dengan cara 
melakukan analisis laporan keuangan.  

Pada saat perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, setiap perusahaan selalu 
menginginkan untuk menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik. Hal ini 
bertujuan agar para pengguna laporan keuangan menilai bahwa kinerja manajemen selama ini 
baik. Manajemen berusaha semaksimal mungkin untuk menggambarkan kondisi perusahaan 
secara baik, bahkan tidak jarang mereka memanipulasi laporan keuangan sesuai yang mereka 
inginkan sehingga informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut menjadi bias. 
Informasi yang bias tersebut tentu saja menjadi informasi yang tidak valid atau tidak relevan untuk 
dipakai sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan karena analisis yang dilakukan tidak 
berdasarkan informasi yang sebenarnya (Rachmawati, 2014). 

Tindakan pemanipulasian laporan keuangan ini adalah salah satu bentuk tindakan 
kecurangan atau fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016), fraud 
adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang 
mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik 
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kepada individu atau entitas. Kasus terkait fraud sudah sering terjadi baik itu di luar negri maupun 
di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa skandal yang di lakukan oleh korporasi yang terjadi di 
negara Amerika Serikat:  

Tabel  
Skandal Korporasi di Amerika Serikat 

 
Nama Perusahaan Permasalahan 

Enron Corp. Manipulasi Pembukuan 
Tyco International Penggelapan Pajak 

Xerox Corp. Penipuan Sekuritas 
Adelphia Communications Manipulasi Pembukuan 

Worldcom Manipulasi Pembukuan 
Walt Disney Company Manipulasi Pembukuan 
ImClone System Inc. Insider Trading 

Global Crossing Insider Trading, Penipuan 
Sekuritas 

Sumber : Sunarsip, 2002 dikutip dalam Irianto, 2003 
 
Selain di Amerika Serikat, skandal korporasi juga terjadi di beberapa perusahaan publik di 
Indonesia. Bentuk skandal korporasi yang terjadi di Indonesia antara lain: 

 
Tabel  

Skandal Korporasi di Indonesia 
 

Nama Perusahaan Permasalahan 

PT.Kimia Farma Tbk. Manipulasi Pembukuan 
PT. Indofarma Tbk. Manipulasi Pembukuan 
PT. Bank Lippo Tbk. Manipulasi Pembukuan 

PT. Great River 
International Tbk. Manipulasi Pembukuan 

PT. Asian Agri Penggelapan Pajak 
PT. Ades Alfindo 
Putrasetia Tbk. Insider Trading 

PT. Perusahaan Gas 
Negara Tbk. Insider Trading 

Sumber : Bapepam-LK, data diolah. Dikutip dalam Heriyati (2011) 
 

Menurut pendekatan fraud triangle (Cressey, 1953), suatu kecurangan hanya akan muncul 
sebagai akibat tiga kondisi, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Secara simultan ketiga 
hal tersebut akan mendorong suatu pihak untuk berada pada satu kondisi moral hazard yang 
menjustifikasi tindakan kecurangan. Meskipun teori segitiga fraud sangat populer untuk membedah 
kasus kecurangan, penerapan metode ini untuk mengkaji kasus pelanggaran emiten di Indonesia 
masih sangat jarang dilakukan (Sukirman dan Maylia, 2013). 

Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis tekanan yang mungkin mengakibatkan 
terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Jenis tekanan  tersebut adalah financial stability 
pressure, external pressure, personal financial need dan financial targets. SAS No. 99 
mengklasifikasi peluang yang mungkin  terjadi dalam kecurangan laporan keuangan dalam tiga 
kategori. Jenis peluang tersebut adalah nature of industry, ineffective monitoring, dan 
organizational  structure. Rasionalisasi merupakan bagian ketiga dari fraud triangle yang sulit 
untuk diukur. Hasil pengujian tersebut berhasil memprediksi secara benar dan menunjukkan 
peningkatan yang substansial dibandingkan model prediksi fraudlainnya. Atas dasar temuan inilah, 
peneliti tertarik untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

AgencyTheory 
 

Teori keagenan (agency theory) mendasarkan hubungan antara prinsipal/pemegang 
saham dengan agen/manajemen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan manajemen adalah 
pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham 
dan agen akan selalu bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu 
manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham (Godfrey et al., 2010).Teori agensi 
menunjukkan pentingnya pemisahan antara manajemen perusahaan dan hubungan pemilik 
kepada manajer. Tujuan pemisahan ini adalah untuk menciptakan efesiensi dan efektivitas dengan 
menyewa pihak yang profesional untuk mengelola perusahaan. Antara agen dan principal memiliki 
tujuan masing-masing. Principal mengharapkan pengembalian yang tinggi, sedangkan agen 
mengharapkan adanya kompensasi yang besar dari hasil kinerjanya. 

Dengan adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki antara agen dan principal  inilah yang 
menyebabkan adanya konflik. Konflik ini dapat memicu terjadimya asimetri informasi antara kedua 
pihak tersebut. Agen sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 
dengan principal, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan 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. Berdasarkan agency 
theory, semakin terbuka peluang untuk melakukan fraud, maka semakin terbuka juga peluang 
akan terjadi kecurangan pada laporan keuangan.  
 
Workstress Theory 
 

Stres adalah kata yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu ‘stringere’, yang memiliki arti 
keluar dari kesukaan (draw tight) (Gibson et al., 2000). Definisi ini menjelaskan sebuah kondisi 
susah atau penderitaan yang menunjukkan paksaan, tekanan, ketegangan atau usaha yang kuat, 
diutamakan ditunjukkan pada individual, organ individual atau kekuatan mental seseorang. Stres 
juga didefinisikan sebagai interaksi antara stimulus dan respons. Stres sebagai stimulus adalah 
kekuatan atau dorongan terhadap individu yang menimbulkan reaksi ketegangan atau 
menimbulkan perubahan-perubahan fisik individu.  

(Beehr dan Newman, 1978) mendefinisikan stres kerja sebagai tuntutan pekerjaan yang 
berlebihan melebihi kemampuan pekerja meliputi interaksi antara kondisi pekerjaan dengan sikap 
individu yang mengubah kondisi normal dan fungsi  psikologis pekerja sehingga menyebabkan 
orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja 
yangtertentu. 

(Cooperet al.,2013) menyatakan bahwa inti dari stres dinilai dari suatu proses atau produk 
transaksi antara tiap individu dan lingkungan sekitar, dimana lingkungan sekitar memberikan 
dampak melalui proses penilaian. Namun jika tiap individu tidak memperhatikan bagaimana dia 
menjalankan tugasnya saat bekerja dan juga seringnya  
interaksi sosial non-work dengan teman kantor, ini tidak bisa dianggap sebagai ganguan atau 
tidak dapat meningkatkan atau stress. 
 
Fraud Triangle Theory 
 

Teori Fraud triangle merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya 
kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) dinamakan fraud triangle 
atau segitiga kecurangan. Pada website www.acfe.com fraud triangle theory berasal dari 
hipotesis Donald R. Cressey (1953) yang menyimpulkan bahwa orang yang dipercaya menjadi 
pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah 
keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-
diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang 
kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-hari memungkinkannya 
menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang biasa dipercaya dalam 
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menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan. Fraud triangle menjelaskan tiga faktor 
yang hadir dalam setiap situasi fraud yaitu Pressure (Tekanan), Opportunity (Peluang), 
danRationalization (Rasionalisasi).  
 
Fraud 

Fraud secara harfiah diartikan sebagai kecurangan, istilah ini secara umum digunakan 
untuk menjatuhkan atau menghakimi individu ataupun kelompok yang melakukan kecurangan 
ataupun tindakan melawan hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang 
menyebabkan kerugian bagi pihak lain disaat dilakukannya tindakan tersebut ataupun dimasa 
yang akan datang (Nauval, 2014). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai setiap tindakan tidak sah yang ditandai dengan 
tindakan tidak jujur untuk penggelapan atau pelanggaran akan kepercayaan. Tindakan ini tidak 
bergantung apakah dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun dengan ancaman 
kekerasan. Fraud dilakukan oleh perorangan dan organisasi untuk memperoleh uang, property, 
ataupun jasa dejngan cara menghindari pembayaran atau kerugian atau kenyamanan pribadi dan 
atau keuntungan bisnis. 

Sedangkan menurut BPK RI (2007) fraud didefinisikan sebagai salah satu tindakan 
melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara 
menipu. Istilah fraud memiliki banyak arti, namun pada dasarnya fraud adalah tindakan 
kecurangan yang merugikan berbagai pihak dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya 
menjadi tidak relevan lagi. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan ini 
menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan terus tumbuh dari waktu ke 
waktu. Dari beberapa definisi mengenai fraud, peneliti menyimpulkan bahwa tindakan fraud 
merupakan sebuah tindakan kejahatan berupa penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh 
individu maupun organisasi secara disengaja yang dapat merugikan pihak lain. 
 
Pressure (Tekanan) 
 

Tekanan merupakan unsur pertama pada fraud triangle. Dimana tekanan menyebabkan 
seseorang melakukan kecurangan. Tekanan terdiri dari tekanan finansial dan tekanan non-
finansial. Tekanan non-finansial bermacam-macam termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan 
lain-lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini 
seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama 
menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya 
menyebabkan terjadinya kecurangan (Kusuma, 2012). Menurut SAS No.99, terdapat empat jenis 
kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu financial 
stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets.  

Financial stability adalah keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan 
dalam kondisi stabil. Stabilitas keuangan merupakan kondisi yang menggambarkan kondisi 
keuangan perusahaan dari kondisi stabil. Secara pengertiannya, stabilitas keuangan adalah 
suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan 
pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Bank 
Indonesia, 2013). Banyak proksi atau perhitungan yang bisa digunakan untuk melihat hubungan 
antara variabel financial stability dengan financial statement fraud. Skousen et al., (2009) 
mengatakan beberapa proksi yang bisa digunakan antara lain dengan GPM (Gross Profit 
Margin), SCHANGE (Change in Sales – Industry Average Change in Sales), ACHANGE (The 
Average percentage change in total assetsfor two years ending before the year fraud), CATA 
(operating income – cash flow from operations/total assets), SALAR (Sales/Account 
Receivables), SALTA (Sales/Total Assets), dan INVSAL (Inventory/Sales). 

External pressure adalah tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi 
persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Dalam sebuah perusahaan tekanan eksternal dapat 
terjadi akibat adanya tekanan berlebihan terhadap manajemen dalam memberikan komitmen 
kepada analisis, kreditur, dan pihak ketiga (Pernyataan Standar Audit No.70, 2001). Contoh 
faktor risiko: ketika perusahaan menghadapi adanya tren tingkat ekspektasi para analis investasi, 
tekanan untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang signifikan bagi 
perusahaan atau pihak eksternal lainnya. Ada beberapa proksi atau perhitungan yang bisa 
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digunakan untuk melihat hubungan antara variabel external pressure dengan financial statement 
fraud. Skousen et al., (2009) mengatakan beberapa proksi yang bisa digunakan antara lain 
dengan LEV (Total Debt/Total Assetss), FINANCE, dan FREEC (Operating Activities – Net Cash 
Flow – Cash Dividens – Capital Expenditures). 

Personal finance need adalah kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh 
kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Contoh faktor risiko: kepentingan keuangan oleh 
manajemen yang signifikan dalam entitas, manajemen memiliki bagian kompensasi yang 
signifikan yang bergantung pada pencapaian target yang agresif untuk harga saham, hasil 
operasi, posisi keuangan, atau arus kas manajemen menjaminkan harta pribadi untuk utang 
entitas (Skousen et al., 2009). Ada dua proksi atau pengukuran yang bisa digunakan untuk 
melihat hubungan antara variabel personal financial needs dengan financial statement fraud, 
yaitu OSHIP (The cummulative percentage of ownership in the firm held by insiders) dan 
5%OWN (The percentages of shares held by management who hold greater than 5% of the 
outstanding shares). 
 
Opportunity (Peluang) 
 

Unsur kedua pada fraud triangle yaitu peluang/kesempatan. Terbukanya kesempatan ini, 
dikarenakan si pelaku percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Bahkan andaikan 
aksi seseorang itu diketahui, maka tidak ada tindakan yang serius yang akan diambil. Peluang ini 
terjadi biasanya terkait dengan lingkungan dimana kecurangan memungkinkan untuk dilakukan. 
Sistem pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang memadai serta 
prosedur yang tidak jelas ikut andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan (Sukirman 
dan Maylia, 2013). Dalam SAS No.99  menyebutkan bahwa peluang pada financial statement 
fraud dapat terjadi pada tiga kategori kondisi, yaitu nature of industry, ineffective monitoring, dan 
organizational structure. 

Nature of industry adalah berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang 
berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh 
lebih besar . Ada beberapa proksi atau perhitungan yang dapat digunakan untuk melihat 
pengaruh nature of industry terhadap financial statement fraud antara lain RECEIVABLE 
(Receivablest/Salest – eceivablest-1/Salest-1), INVENTORY (Inventoryt/Salest – Inventoryt-1/Salest-

1), FOPS (Foreign Sales/Total Sales). 
Ineffective monitoring adalah keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas 

yang efektif memantau kinerja perusahaan. . Ketidak efektifan pengawasan yang dilakukan oleh 
perusahaan membuka peluang bagi perusaahaan untuk melakukan financial statement fraud. 
Adapun proksi atau pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat adanya pengaruh 
ineffective monitoring terhadap financial statement fraud antara lain BDOUT (The percentage of 
board members who are outside members), AUDCOMM (A dummy variabel where 1 = mention of 
oversight by an internal audit committee and 0 = no mention of oversight), AUDCSIZE (The size 
of the audit committee), IND (The percentage of audit committee members who are inddependent 
of the company), dan EXPERT (Indicator variable with the value of 1 if audit committee includes 
no directors with financial expertise). 

Organizational Structure adalah struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil yang 
memungkinkan terjadinya peluang financial statement fraud. Terdapat beberapa proksi atau 
pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel organizational structure 
terhadap financial statement fraud, antara lain CEO (Indicator variable with a value of 1 if the 
chairperson of the board holds the managerial positions of CEO or President: 0 otherwise) dan 
TOTALTURN (The number of executives leaving the company in the two years prior to fraud). 
 
Rationalization (Rasionalisasi) 
 

Rasionalisasi menjadi faktor penting dalam terjadinya financial statement fraud, dimana 
pelaku mencari pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya. Sifat atau kepribadian 
merupakan penyebab dari individu atau manajemen untuk melakukan fraud. Pengawasan dalam 
manajemen perusahaan juga berpengeruh terhadap tindakan fraud yang terjadi pada perusahaan 
tersebut. Semakin lemah pengawasan yang dilakukan oleh manajemen, akan memungkinkan 
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terjadinya financial statement fraud pada perusahaan tersebut.SAS No. 99 menyebutkan bahwa 
rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang 
didapat perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva. Adapun 
pengukuran untuk melihat pengaruh variabel rationalization terhadap financial statement fraud 
antara lain AUDCHANGE (A dummy variable for change in auditor where 1 = change in auditor in 
the 2 years prior to fraud occurrence and 0 = no change in auditor, AUDREPORT (A dummy 
variable for an audit where 1 = an unqualified opinion and 0 = an unqualified opinion with 
additional language), dan TACC (Total accruals/total assets, where total accruals are calculated 
as the change in current assets, minus the change in cash, minus change in current liabilities, 
plus the change in short-term  debt, minus depreciation and amortization expense, minus 
deffered tax on earnings, plus equity in earnings). 
 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN PENELITIAN TERDAHULU 

Pressure dan Financial Statement Fraud 
Dilihat dari teori stres kerja, yang menyatakan jika seorang karyawan mendapatkan 

tekanan pekerjaan yang melebihi kapasitasnya maka jika seorang karyawan mendapa bahwa  
dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan tentu akan menyajikan suatu informasi yang 
berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Salah satu kondisi yang mencerminkan suatu 
perusahaan dalam kondisi baik adalah dengan adanya kondisi keuangan yang stabil. Sehingga 
financial stability mamiliki potensi terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Seperti yang dijelaskan oleh teori stres kerja, bahwa lingkungan sekitar dapat memberikan 
dampak terhadap seseorang dilingkungan kerjanya. Dengan demikian, apabila seseorang 
menddapatkan tekanan besar dari lingkungan kerjanya dapat menyebabkan seseorang tersebut 
mengalami stres kerja, yang akan memungkinkan individu tersebut tidak dapat bekerja secara 
maksimal dan akan menimbulkan resiko terjadinya kecurangan pada laporan keuangan 
diperusahaan tersebut. External pressure merupakan salah satu kondisi dimana adanya tekanan 
yang berlebihan terhadap manajemen untuk memenuhi harapan dari pihak ketiga. Jika tekanan 
berlebihan itu terjadi, maka perusahaan akan melakukan berbagai cara agar informasi laporan 
keuangan yang disajikan akan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Hal ini akan 
mengindikasikan  adanya resiko terjadinya kecurangan pada laporan keuangan 

Personal financial need merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dipengaruhi 
oleh kondisi keuangan eksekutif perusahaan. Adanya kepemilikan saham orang dalam akan 
menyebabkan orang tersebut memiliki hak klaim atas aktiva dan penghasilan perusahaan 
tersebut. Hal ini sejalan dengan yang apa yang dijelaskan dalam teori  keagenan dimana penting 
adanya pemisahan antara manajeman perusahaan dan hubungan pemilik kepada manajer. 
Tujuannya, untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan menyewa pihak yang profesional 
untuk mengelola perusahaan. Pemisahan antara pemilik dan kontrol perusahaan yang tidak jelas 
akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

Financial Targets merupakan tekanan pada manajemen untuk mencapai target keuangan 
yang telah ditetapkan oleh manajemen atau direksi. Jika tekanan target keuangan yang diterima 
oleh seorang karyawan terlalu tinggi maka kemungkinan karyawan tersebut mengalami stres 
akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan pada teori stres kerja dimana, 
apabila seseorang diberikan pekerjaan melampaui batas kemampuannya dapat mengakibatkkan 
seseorang tersebut akan mendapatkan tekanan yang berlebihan sehingga dapat membuat 
karyawan tersebut mengalami stres yang akan berdampak pada menurunnya kinerja dari 
karyawan tersebut. Dan secara tidak langsung memungkinkan karyawan tersebut untuk 
melakukan segala cara agar tercapainya target keuangan yang ditetapkan oleh manajemen. Hal 
tersebut dapat memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan tersebut. 

Kennedy dan Shiddiq (2013) melakukan penelitian mengenai, Analisis Fraud Diamond 
dalam mendeteksi Financial Statement Fraud pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Dengan menggunakan pengukuran (ACHANGE) 
atau rasio perubahan aset selama dua tahun. Peneliti juga menggunakan pengukuran rasio 
tingkat hutang untuk mengukur variabel external presssure. Pada penelitian ini menyatakan 
bahwa variabel financial stabilitydan external pressure memiliki pengaruh terhadap kecurangan 
laporan keuangan. Sementara Prisca (2012), melakukan penelitian mengenai pendeteksian 
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financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti mengambil perusahaan perbankan sebagai 
sampel penelitiannya dan  dengan menggunakan (ACHANGE) atau rasio perubahan aset 
sebagai pengukuran untuk variabel financial stability. Peneliti juga menggunakan pengukuran 
komposisi saham yang dimiliki manajemen (OSHIP) pada variabel personal finanxial needs. 
Penelitian ini menyatakan bahwa, financial stability dan personal financial needs memiliki 
pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Skousen et al., (2009), mengenai detecting and predicting financial statement fraud :the 
effectiveness of fraud triangle and SAS No. 99. Penelitian ini mengambil sampel  peneliti 
menggunakan komposisi saham yang dimilliki oleh manajemen (OSHIP) untuk mengukur 
variabelnyadan rasio tingkat hutang dalam mengukur variabel external pressure. yang juga 
menyatakan bahwa personal financial need memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan 
keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nauval (2014), mengenai analisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kecenderungan financial statement fraud dalam perpektif fraud triangle 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013 dengan 
menggunakan pengukuran return on assets atau tingkat pengembalian aset, menyatakan bahwa 
financial targets memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.  

Aditya dan Fitriany (2014) melakukan penelitian mengenai fraud triangle (pressure, 
opportunity, and rationalization), and the level of accounting irregularities in Indonesia pada 
perusahaan non-keuangan yang mendapatkan sanksi dari BAPEPAM periode 2007-2013, 
menyatakan bahwa financial targets memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.  
Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan tingkat pengembalian aset atau return on assets 
sebagai cara pengukuran terhadap variabelnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 
yang diambil : 

 
H01: financial stability tidak berpeluang meningkatkan financial statement fraud 
Ha1: Financial stability berpeluang terhadap financial statement fraud 
 
H02: External pressure tidak berpeluang terhadap financial statement fraud 
Ha2: External pressure berpeluang meningkatkan financial statement fraud 
 
H03: Personal financial need tidak berpeluang terhadap financial statement fraud 
Ha3: Personal financial need berpeluang meningkatkan financial statement fraud 
 
H04: Financial targets tidak berpeluang terhadap financial statement fraud 
Ha4: Financial targets berpeluang meningkatkan financial statement fraud 

Opportunity dan Financial Statement Fraud 
Dalam teori keagenan disebutkan bahwa penting adanya pemisahan antara manajemen 

perusahaan dan pemilik perusahaan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam 
mengelola perusahaan. Tujuan pemisahan dilakukan agar tidak  terjadi konflik perbedaan 
kepentingan yang akan membuat kinerja perusahaan menurun. Sementara nature of Industry 
merupakan kondisi ideal perusahaan. Sifat industry ini memberikan kesempatan kepada 
manajemen untuk mengestimasi dan menilai akun-akun tertentu secara subyektif. Summers dan 
Sweeney (1998) mencatat bahwa akun piutang dan persediaan memerlukan penilaian subjektif 
dalam memperkirakan tidak tertagihnya piutang dan obsolete inventory. Mereka menyarankan 
bahwa karena adanya penilaian subjektif dalam menentukan nilai dari akun tersebut, manajemen 
dapat menggunakan akun tersebut sebagai alat untuk manipulasi laporan keuangan. 

Ineffective monitoring merupakan kondisi dimana kurangnya pengawasan manajemen 
yang menyebabkan terjadinya kecurangan, sedangkan dalam teori keagenan menyebutkan 
bahwa manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham dan bertanggung 
jawab penuh kepada pemegang saham. Dengan demikian, manajemen harus memberikan 
pengawasan terhadap kinerja perusahaan guna mengurangi adanya tindak kecurangan yang 
mungkin terjadi didalam manajemen. Praktik kecurangan dapat diminimalisikan dengan 
pengawasan yang baik. Dewan komisaris independen dapat dipercaya meningkatkan efektivitas 
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pengawasan perusahaan. 
Pada penelitian Kennedy dan Shiddiq (2013) mengenai Analisis Fraud Diamond dalam 

mendeteksi Financial Statement Fraud pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2010-2012 dengan menggunakan pengukuran perhitungan rasio 
perubahan piutang dan proporsi dewan komisaris independen, menyatakan bahwa variabelnature 
of industrydan ineffective monitoing memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Aditya dan Fitriany (2014) melakukan penelitian mengenai fraud triangle (pressure, 
opportunity, and rationalization), and the level of accounting irregularities in Indonesia pada 
perusahaan non-keuangan yang mendapatkan sanksi dari BAPEPAM periode 2007-2013, 
menyatakan bahwa nature of industry dan ineffective monitoring memiliki pengaruh terhadap 
kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan rasio perubahan 
piutang dan proporsi dewan komisaris independen sebagai cara pengukuran terhadap 
variabelnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diambil : 

 
H05: Nature of industry tidak berpeluang terhadap financial statement fraud 
Ha5: Nature of industry berpeluang meningkatkan financial statement fraud 
 
H06: Ineffective monitoring tidak berpeluang terhadap financial statement fraud 
Ha6: Ineffective monitoring berpeluang meningkatan financial statement fraud 

Rationalization dan Financial Statement Fraud 
Auditor merupakan seorang pengawas dalam laporan keuangan. Hubungan antara 

manajer perusahan dan auditor menunjukan rasionalisasi manajemen perusahaan. Peran auditor 
lah yang dapat memberikan info perusahaan mana saja yang melakukan kecurangan. Semakin 
sering perusahaan mengganti auditor tanpa ada nya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
maka semakin membuka kesempatan untuk terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. 

Penelitian Nauval (2014), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kecenderungan financial statement fraud dalam perpektif fraud triangle pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013, menyatakan bahwa audit change atau 
tingkat pergantian auditormemiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sukirman 
dan Maylia (2013) melakukan penelitian mengenai model deteksi kecurangan berbasis fraud 
triangle, dengan mengambil sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bura Efek Indonesia 
(BEI), hasil dari peenelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Nauval dimana audit 
change atau pergantian auditor memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan 
keuangan.Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diambil : 

 
H07: auditor change tidak berpeluang terhadap financial statement fraud 
Ha7: auditor change berpeluang meningkatkan financial statement fraud 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan go public non perbankan dan jasa 
keuangan periode 2012–2015 yang dipilih dengan metode purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria antara lain perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-
2015, selain sektor jasa keuangan, perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan 
dalam peneilitian, dimana data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan 
auditan, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam rupiah. perusahaan go public 
yang memiliki tanggal IPO dibawah tahun 2011, dan perusahaan dengan total aset terbesar 
disetiap subsektor yang ada selain Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia, sehingga 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 68 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2012–2015 dengan data observasi sebanyak 340.  

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu financial statement fraud 
yang diukur dengan menggunakan model Beneish M-Score. Beneish M-Score diukur dengan 
menggunakan 8 (delapan) rasio keuangan untuk mengidentifikasikan apakah perusahaan 
memiliki indikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan (Beneish, 1997).  
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Tabel  
Perhitungan Beneish M Score 

 

No Rasio 
Keuangan Rumus 

               1 
Days Sales in 

Receivable 
Index (DSRI) 

     
                             

                               
 

2 Gross Margin 
Index (GMI)     

                              

                         
 

3 Asset Quality 
Index (AQI)     

                    

                                
 

4 Sales Growth 
Index (SGI)     

       

         
 

5 Depreciation 
Index (DEPI)      

                                              

                                        
 

6 

Sales General 
and 

Administrative 
Expense 

Index (SGAI) 

     
                                      

                                          
 

7 Leverage 
Index (LVGI) 

    

 
                                                        

                                                               
 

8 
Total Accruals 

to Total 
Assets (TATA) 

    

 
                                                              

              
 

 
Setelah dilakukan perhitungan kedelapan rasio tersebut, kemudian diformulasikan kedalam rumus 
Beneish M Score Model (1997) : 
 
M-Score =  -4.84 + 0.920 DSRI + 0.528 GMI + 0.404 AQI + 0.892 SGI + 0.115 DEPI –  

0.172 SGAI - 0.327 LVGI + 4.697 TATA  
 

Jika Benesih M-Score lebih besar dari -2.22, dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan 
fraud. Sedangkan jika skor lebih kecil dari -2.22, dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak 
melakukan fraud (non fraud). Selanjutnya perusahaan yang melakukan fraud diberi skor 1 dan 
yang tidak melakukan fraud (non fraud) diberi skor 0 

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tujuh variabel, yaitu 
Financial Stability yang diukur dengan menggunakan ACHANGE, perhitungannya adalah sebagai 
berikut (Skousen et al., 2009): 

         
                            

            
 

 
External Pressure yang diukur dengan menggunakan LEV, perhitungan yang digunakan adalah 
sebagai berikut (Skousen et al., 2009): 
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Personal Financial Need yang diukur dengan menggunakan OSHIP, perhitungan yang digunakan 
adalah sebagai berikut (Skousen et al., 2009): 

       
                                     

                              
 

 
Financial Targets yang diukur dengan menggunakan Return on Assets, perhitungan yang 
digunakan adalah sebagai berikut (Skousen et al., 2009): 
 

      
                      

              
 

 
Nature of Industry yang diukur dengan menggunakan RECEIVABLE, perhitungan yang digunakan 
adalah sebagai berikut (Skousen et al., 2009): 
 

            (
         

           
 

           

           
) 

 
Ineffective Monitoring yang diukur dengan menggunakan INV, perhitungan yang digunakan adalah 
sebagai berikut (Skousen et al., 2009): 
 

    
                                    

                      
 

 
Auditor Change yang diukur dengan menggunakan Dummy Variable, Dalam penelitian ini apabila 
perusahaan melakukan pergantian auditor maka dikodekan dengan 1, sedangkan perusahaan 
yang tidak melakukan pergantian auditor dikodekan dengan 0 (Skousen et al., 2009). 
 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Logistik. 
Model logit (logistic regression) adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel 
dependen dengan kemungkinan di antara 0 dan 1 (Winarno, 2015). Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

  

     

       
                                                          

                                                         

Keterangan:  
FRAUD   : Variabel dummy, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang 
  melakukan kecurangan    laporan keuangan, kode 0 (nol) untukyang tidak  
α    : Konstanta  
β    : Koefisien Variabel  
ACHANGEit  : Rasio perubahan aset selama dua tahun  
OSHIPit  : Komposisi saham yang dimiliki manajemen  
LEVit   : Rasio leverage  
ROAit   : Rasio return on asset (ROA)  
RECEIVABLEi : Rasio perubahan piutang usaha  
INVit   : Proporsi dewan komisaris independen 
AUDCHANGEit : Pergantian auditor  
€   : Error term 
i   : Perusahaan / Sampel 
t   : Tahun penelitian 
 

Analisis fraud triangle..., Kharisma Elandi, Ak.-IBS, 2016



 
 

11 Indonesia Banking School 
  

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 
Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif dari penelitian ini: 
 

Tabel 
Hasil Statistik Deskriptif 

  

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Median Mean Std. 
Deviation 

FS 272 -.469 .898 .103 .117 .146 
EP 272 .038 3.029 .492 .534 .362 
PFN 272 .000 .422 .000 .017 .060 
FT 272 -.288 .416 .053 .066 .091 
NoI 272 -1.329 1.851 .002 .008 .173 
IM 272 .000 .750 .375 .404 .115 
AC 272 .00 1.00 .000 .455 .498 
FRAUD 272 .00 1.00 1.00 .636 .482 
Valid N 
(listwise) 

272      

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Overall Test 
Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan adalah berupa kategori. 

Kategori 1 apabila perusahaan tersebut melakukan financial statement fraud dan kategori 0 
apabila perusahaan tidak melakukan financial statement fraud. 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 
antara -2LL awal dengan nilai -2LL akhir menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data 
(Ghozali, 2013). 

 

Tabel  

Hasil Overall Model Fit Test 1 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficients 
Constant 

Step 
0 

1 356.696 .544 
2 356.684 .558 

3 
356.684 .558 
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Tabel  

Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration History
a,b,c,d 

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficients 
Const

ant 
FS EP PFN FT NoI IM AC 

Step 
1 

1 311.551 .175 4.737 -.102 -.854 .649 .574 -.059 -.312 
2 303.941 .043 7.270 -.143 -1.105 .125 1.863 .007 -.357 
3 303.336 -.014 8.116 -.159 -1.198 -.066 2.558 .050 -.367 
4 303.333 -.015 8.181 -.161 -1.212 -.087 2.607 .051 -.368 
5 303.333 -.015 8.181 -.161 -1.212 -.087 2.607 .051 -.368 

  
Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara nilai -2 loglikelihood blok awal dengan -2 

log likelihood  blok akhir. Dari hasil perhitungan nilai -2 log likelihood terlihat bahwa nilai blok awal 
(Block Number = 0) adalah 356.684 dan nilai -2 log likelihood pada blok akhir (Block Number = 1) 
adalah 303.333, hal itu menunjukan -2 log likelihood mengalami penurunan sebesar 53.351. 
Dengan adanya penurunan nilai tersebut menunjukkan keseluruhan model regresi logistik yang 
digunakan adalah model yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 
2013). 
 
Goodness of Fit 

Goodness of fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Pengujian ini dilakukan dengan 
menilai signifikansi pada tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test. Jika nilai statistik 
Hosmer and Lemeshow test lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti model 
mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok 
dengan data observasinya. 

Ho: model mampu menjelaskan data 
Ha: model tidak mampu menjelaskan data 

Tabel  
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 3.732 8 .880 
  Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Pada Tabel diatas terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer andLemeshow Goodness 
of fit sebesar 3.732 dengan probabilitas signifikansi 0.880 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 financial stability, external 
pressure, personal financial needs, financial targets, nature of industry, ineffective monitoring, 
auditor change. 

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 yang besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. 
Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit sementara semakin 
mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 2013). 
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Tabel 

Nagelkerke R-Square 

Model Summary 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 303.333a .178 .244 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016 

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke’s RSquare sebesar 0.244. 
Ini menggambarkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, financial stability, external 

pressure, personal financial needs, financial targets, nature of industry, ineffective monitoring, 

auditor change dapat memprediksi variabel dependen yaitu financial statement fraud sebesar 
24.4%. Sedangkan 75.6% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian. 

Classification Plot 

Classification plot merupakan pengujian yang 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, 2013). 

 
Tabel 

Classification Plot Table 

 Observed Predicted 

 FRAUD Percentage 
Correct 

 Tidak Fraud Fraud 

Step 1 
FRA
UD 

Tidak Fraud 44 55 44.4 

Fraud 22 151 87.3 
Overall Percentage   71.7 

Tabel 4.8 di atas digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan  
salah (incorrect). Menurut prediksi, kemungkinan perusahaan yang  berpeluang tidak melakukan 
fraud adalah 99 perusahaan. Namun dari hasil observasi menyatakan bahwa 55 perusahaan 
termasuk kedalam kategori perusahaan yang kemungkinan berpeluang melakukan fraud, sehingga 
ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 44.4%. Sedangkan prediksi perusahaan yang 
kemungkinan berpeluang melakukan fraud sebanyak 173 perusahaan. Namun hasil observasi 
menunjukkan 22 perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan yang berpeluang tidak  
melakukan frud, sehingga ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 87.3%. Secara keseluruhan 
ketepatan klasifikasi adalah 71.7%. Karena nilai keakuratannya diatas 50%, maka disimpulkan 
bahwa variable financial stability (ACHANGE), external pressure (LEV), personal financial needs 
(OSHIP), financial targets (ROA), nature of industry (RECEIVABLE), ineffective monitoring (IND), 
dan auditor change (AUDITCHANGE) mampu memprediksi kemungkinan perusahaan untuk 
melakukan fraud. 
 

Hasil Analisis Regresi Logistik dan Uji Parsial 

Berikut adalah hasil dari analisis regresi logistik beserta hasil uji parsial yang dilakukan 
dalam penelitian ini: 
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Tabel 

Hasil Analisis Regresi Logistik dan Uji Parsial 

 

  
     

       
                                                         

                                                  

Variabel Coefficient t-Statistic Sig. 

FS 8.181 30.079 0.000* 

EP -0.161 0.159 0.690 

PFN -1.212 0.234 0.629 

FT -0.087 0.003 0.957 

NoI 2.607 3.347 0.067 

IM 0.051 0.002 0.967 

AC -0.368 1.728 0.189 

Constant -0.015 0.001 0.980 

F Sig. 0.880 

*) Signifikansi pada 5%  

 

Pengaruh Financial Stability terhadap Financial Statement Fraud 
Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel financial stability dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa financial stability meningkatkan peluang terjadinya financial statement fraud. 
Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 8.181 dan probabilitas sebesar 
0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, semakin tinggi kondisi 
ketidakstabilan keuangan perusahaan, maka kemungkinan perusahaan melakukan financial 
statement fraud juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Skousen et al. 
(2009), Kennedy dan Shiddiq (2014), dan Prisca Kusuma (2012). Hasil penelitian ini tidak sesuai 
dengan penelitian Muhammad Nauval (2014), Sukirman dan Maylia (2013) yang menunjukkan 
bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Tingkat 
kestabilan keungan perusahaan akan memicu terjadinya fraud yang dilakukan manajemen 
perusahaan. Menurut Laila dan Marfuah (2014),  perusahaan mengalami pertumbuhan industri di 
bawah rata-rata, manajemen mungkin melakukan manipulasi laporan keuangan untuk 
meningkatkan prospek perusahaan. Kondisi perusahaan yang tidak stabil akan menimbulkan 
tekanan bagi manajemen karena kinerja perusahaan terlihat menurun di mata publik sehingga 
akan menghambat aliran dana investasi di tahun mendatang. 

Pengaruh External Pressure Terhadap Financial Statement Fraud 
Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel external pressure dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa external pressure tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal 
tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.161 dan probabilitas sebesar 0.690 
yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, tingkat tekanan yang diterima oleh 
manajemen tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Muhammad Nauval (2014), Sukirman dan Maylia (2013), Aditya dan Fitriany 
(2014). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Kennedy dan Shiddiq (2014) yang 
menunjukkan bahwa external pressure berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement 
fraud. Tinggi rendahnya tekanan yang berasal dari luar perusahaan tidak akan berpengaruh 
terhadap kemungkinan terjadinya financial statement fraud selama setiap individu yang berada 
dalam perusahaan tersebut berkerja dan bersikap secara profesional, sehingga dapat segala 
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tekanan kerja yang berasal dari luar perusahaan. Selain itu, ada faktor-faktor lainnya yang lebih 
memungkinkan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya yang berasal dari external pressure 
diluar tingkat hutang yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengaruh Personal Financial Needs Terhadap Financial Statement Fraud 
Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel personal financial needs yang diproksikan 

dengan oship atau jumlah kepemilikan saham manajerial dalam penelitian ini menunjukan bahwa 
personal financial needs tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal tersebut 
ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar -1.212 dan probabilitas sebesar 0.629 yang lebih 
besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, hasil ini kemungkinan disebabkan karena 
masih rendahnya rata-rata kepemilikan saham manajerial pada perusahaan sampel, yaitu sebesar 
1.72%. Semakin rendah tingkat kepemilikan saham yang dimiliki manajemen, maka semakin kecil 
kesempatan manajemen untuk melakukan financial statement fraud. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Aditya dan Fitriany (2014), dan Widarti (2015). Hasil penelitian ini tidak sesuai 
dengan penelitian Skousen et al. (2009) dan yang menunjukkan bahwa financial targets 
berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud.  

Pengaruh Financial Targetss Terhadap Financial Statement Fraud 
Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel financial targets yang diproksikan dengan 

return on asset (ROA) atau tingkat tekanan yang diterima manajemen dalam memenuhi taarget 
keuangan perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa financial targets tidak 
berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien 
regresi sebesar -0.087 dan probabilitas sebesar 0.957 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 
sebesar 0,05. Artinya, besar kecilnya return on asset tidak mempengaruhi manajemen untuk 
melakukan financial statement fraud. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sukirman dan 
Maylia (2013), Kennedy dan Shiddiq (2014), dan Skousen et al. (2009). Hasil penelitian ini tidak 
sesuai dengan penelitian Muhammad Nauval (2014) dan Aditya dan Fitriany (2014) yang 
menunjukkan bahwa financial targets berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement 
fraud. Hal ini dapat terjadi akibat tidak meratanya karakteristik industri dalam sampel dikarenakan 
jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sangat sedikit jumlahnya sehingga 
karakteristik tiap-tiap industri menjadi diabaikan. ROA yang tinggi pada tahun sebelumnya akan 
memicu perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya di masa yang akan datang. Meskipun 
demikian penurunan profitabilitas perusahaan dapat terjadi akibat krisis yang melanda industri atau 
perusahaan yang tidak dapat diprediksi sehingga terjadi penurunan profitabilitas ataupun kenaikan 
profitabilitas yang semu. Kenaikan profitabilitas perusahaan juga dapat diakibatkan peningkatan 
mutu operasional perusahaan seperti modernisasi sistem informasi, perekrutan tenaga kerja yang 
potensial serta kebijakan direksi yang tepat dalam menyelesaikan masalah (Kennedy dan Shiddiq, 
2014). 

Pengaruh Nature of Industry Terhadap Financial Statement Fraud 
Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel nature of industry dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal 
tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 2.607 dan probabilitas sebesar 0.067 
yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, nature of industry tidak memiliki 
pengaruh dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya financial statement fraud. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan penelitian Kennedy dan Shiddiq (2014). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
penelitian Skousen et al. (2009), Sukirman dan Maylia (2013) yang menunjukkan bahwa nature of 
industry tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Peningkatan jumlah piutang 
perusahaan dari tahun sebelumnya dapat menjadi indikasi bahwa perputaran kas perusahaan 
tidak baik. Banyaknya piutang usaha yang dimiliki perusahaan pasti akan mengurangi jumlah kas 
yang dapat digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya.Terbatasnya kas dapat menjadi 
dorongan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Kenaikan piutang usaha yang 
signifikan dapat menjadi indikasi yang serius akan adanya Financial Stability dalam suatu 
perusahaan. Apabila perusahaan ingin menarik minat investor, maka salah satu upaya dalam 
mencapai tujuan tersebut yakni dengan memanipulasi jumlah piutang dagang baik dengan 
memanipulasi tanggal jatuh tempo hingga menghilangkan piutang yang panjang jangka waktu 
penagihannya (Subramanyam dan Wild, 2008). 

Analisis fraud triangle..., Kharisma Elandi, Ak.-IBS, 2016



 
 

16 Indonesia Banking School 
  

Pengaruh Ineffective Monitoring Terhadap Financial Statement Fraud 
Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel ineffective monitoring  dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. 
Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.051 dan probabilitas sebesar 
0.967 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, efektif atau tidaknya 
pengawasan yang dilakukan manajemen terhadap kinerja perusahaan tidak mempengaruhi 
kemungkinan terjadi financial statement fraud. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Widarti (2015) yang mengemukakan bahwa ineffective monitoring tidak 
berpengaruh terhahap financial statement fraud, akan tetapi tidak sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Skousen et al. (2009) yang menyatakan bahwa ineffective monitoring berpengaruh 
terhadap financial statement fraud. Hal ini dimungkinkan bahwa penempatan atau penambahan 
anggota dewan komisaris independen hanya dilakukan untuk memenuhi ketentuan dari BEI yang 
mewajibkan adanya dewan komisaris independen yang sekurang-kurangnya 30% (Widarti, 2015).  

Pengaruh Auditor Change Terhadap Financial Statement Fraud 
 Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel auditor change  dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa auditor change tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal 
tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.051 dan probabilitas sebesar 0.967 
yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, pergantian auditor yang dilakukan 
perusahaan setiap tahunnya tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya financial statement 
fraud. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kennedy dan Shiddiq 
(2014) yang menyatakan bahwa auditor change tidak berpengaruh terhadap kemungkinan 
terjadinya financial statement fraud, akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Widarti (2015). Hal tersebut dapat terjadi ketika perubahan auditor dilakukan sebagai akibat 
perusahaan tidak puas terhadap kinerja auditor independen yang sebelumnya baik dari hasil 
auditan. Perusahaan yang motivasinya positif akan menggunakan auditor independen yang benar-
benar independen dan objektif dalam melakukan audit untuk kepentingan perbaikan kinerja 
perusahaan di masa depan. Namun apabila suatu perusahaan mulai tidak puas dengan kinerja 
auditor yang tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi perusahaan agar memanipulasi hasil 
auditan maka kecenderungan fraud akan semakin tinggi (Kennedy dan Shiddiq, 2014). 

IMPLIKASI MANAJERIAL 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang teradaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2015 diperoleh hasil bahwa variabel pressure yang di proksikan 
dengan financial stability berpeluang untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya financial 
statement fraud. Tingkat kestabilan perusahaan yang tidak baik akan membuat kemungkinan 
terjadinya fraud di perusahaan tersebut menjadi lebih tinggi dengan banyak cara agar investor 
tetap menganggap kinerja dan tingkat kestabilan keuangan perusahaan baik dan tetap tertarik 
untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan sebaiknya 
memperhatikan dengan baik bagaimana tingkat kestabilan keuangan perusahaannya agar tidak 
terjadi fraud yang dapat memperburuk reputasi perusahaan tersebut kedepannya. 

Opportunity dan Razionalization menurut fraud trangle theory merupakan faktor-faktor yang 
menjadi penyebab terjadinya fraud. Akan tetapi dalam hasil penelitian ini opportunity dan 
razionalization tidak menunjukan pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya fraud financial 
statement dalam perusahaan. Manajemen perusahaan sebaiknya tetap harus memperhatikan 
bagaimana opportunity dan razionalization yang ada dalam suatu perusahaan untuk mencegah 
terjadinya fraud. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya yang dapat 
memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya fraud.  

Manajemen perusahaan juga harus memperkuat pengendalian internal yang ada di dalam 
perusahaan agar fraud financial statement, ataupun fraud lainnya tidak terjadi di dalam 
perusahaan. Pengendalian internal yang baik akan membuat individu-individu yang ada di dalam 
perusahaan menjadi lebih taat pada peraturan yang ada di dalam perusahaan serta enggan untuk 
melakukan fraud. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya financial statement 

fraud dengan menggunakan fraud triangle. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain adalah financial stability, external pressure, personal financial needs, financial targets, nature 
of industry, ineffective monitoring, dan auditor change terhadap kemungkinan terjadinya financial 
statement fraud pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selain sektor jasa 
keuangan periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 68 perusahaan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selain sektor jasa keuangan. Berdasarkan analisis penelitian, 
maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Variabel financial stability dalam penelitian ini menunjukan bahwa financial stability 

meningkatkan peluang terjadinya financial statement fraud. Artinya, semakin tinggi kondisi 
ketidakstabilan keuangan perusahaan, maka kemungkinan perusahaan melakukan financial 
statement fraud juga semakin tinggi.  

2. Variabel external pressure dalam penelitian ini menunjukan bahwa external pressure tidak 
berpengaruh terhadap financial statement fraud. Artinya, tingkat tekanan yang diterima oleh 
manajemen tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud.  

3. Variabel personal financial needs yang diproksikan dengan oship atau jumlah kepemilikan 
saham manajerial dalam penelitian ini menunjukan bahwa personal financial needs tidak 
berpengaruh terhadap financial statement fraud.  

4. Variabel financial targets yang diproksikan dengan return on asset (ROA) atau tingkat tekanan 
yang diterima manajemen dalam memenuhi target keuangan perusahaan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa financial targets tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. 
Artinya, besar kecilnya return on asset tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan 
financial statement fraud. 

5. Variabel nature of industry dalam penelitian ini menunjukan bahwa nature of industry tidak 
berpengaruh terhadap financial statement fraud. Artinya, nature of industry memiliki pengaruh 
dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya financial statement fraud. 

6. Variabel ineffective monitoring  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ineffective monitoring 
tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Artinya, efektif atau tidaknya 
pengawasan yang dilakukan manajemen terhadap kinerja perusahaan tidak mempengaruhi 
kemungkinan terjadi financial statement fraud. 

7. Variabel auditor change  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa auditor change tidak 
berpengaruh terhadap financial statement fraud. Artinya, pergantian auditor yang dilakukan 
perusahaan setiap tahunnya tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya financial statement 
fraud.  

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan sebaiknya dapat melakukan pencegahan dan deteksi terjadinya fraud 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya fraud yang bukan 
hanya dapat dilihat dengan fraud triangle, yang digunakan dalam penelitian ini, akan tetapi 
juga melihat fraud diamond dan fraud pentagon yang sudah lebih berkembang jika 
dibandingkan dengan fraud triangle. 

2. Bagi para investor sebaiknya untuk memperhatikan bagaimana kestabilan keuangan 
perusahaan sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang tingkat stabilitas 
keuangannya sedang tidak baik, karena seperti yang didapatkan dalam hasil penelitian ini 
bahwa financial stability perusahaan merupakan faktor yang berpeluang untuk meningkatkan 
kemungkinan terjadinya fraud financial statement. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan perhitungan-perhitungan lainnya untuk 
menghitung faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya financial statement fraud. Selain 
itu, peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan analisis untuk mendeteksi kecurangan selain 
dengan fraud triangle, yang antara lain dengan menggunakan analisis fraud diamond dan fraud 
pentagon. Serta penelitian selanjutnya menggunakan metodologi analisis kualitatif. 
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