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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga  penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

Chyntia Tessa G dan Puji Harto (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan meneliti elemen-elemen fraud 

dalam teori fraud pentagon terhadap indikasi adanya fraudulent financial reporting 

pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan di Indonesia tahun 2012-2014. 

Variabel dependen yang digunakan adalah fraudulent financial reporting, 

sedangkan untuk variabel independen yang digunakan ialah financial target, 

financial stability, external pressure, institutional ownership, ineffective 

monitoring, kualitas auditor eksternal, changes in auditor, pergantian direksi 

perusahaan, dan frequent number of CEO’s picture. 

Adapun sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan 

metode regresi logistic dan mendapatkan hasil penelitian berupa, terdapat dua 

variabel yang berpengaruh signifikan dalam mendeteksi terjadinya fraudulent 

financial reporting, antara lain financial stability dan frequent number of CEO’s 

picture.
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Variabel tersebut mempresentasikan dua elemen dalam Crowe’s fraud 

pentagon theory yaitu pressure dan arogansi. Sedangkan untuk variabel-variabel 

lainnya, berpengaruh tidak signifikan dalam pengaruhnya terhadap fraudulent 

financial reporting 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel dependen fraudulent financial reporting 

2. Menggunakan variabel independen financial stability, ineffective 

monitoring, changes in auditor, dan pergantian direksi perusahaan. 

3. Menggunakan metode pengambilan sampel dengan purposive sampling 

4. Menggunakan populasi perusahaan pada sektor keuangan. 

5. Menggunakan teknik analisis data dengan metode regresi logistik 

Perbedaan : 

Penelitian terdahulu menggunakan jangka waktu selama dua tahun 

(2012 – 2014), sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan jangka waktu selama empat tahun (2013 – 2016). 

Merissa Yeasiarin dan Isti Rahayu (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi fraudulent financial reporting, menjelaskan konsep dan 

unsur-unsur konsep fraud diamond untuk mendeteksi fraudulent financial 

reporting, serta menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap fraudulent 

financial reporting. Untuk variabel dependen, dalam penelitian ini menggunakan 

frauduent financial reporting, dan untuk variabel independennya menggunakan 

financial stability, external pressure, personal financial need, financial targets, 



15 
 

 
 

nature of industry, ineffective monitoring, change in auditor, rationalization, dan 

capability.  

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

purposive sampling dan menggunakan teknik analisis data model regresi linear 

berganda, yang digunakan untuk mendeteksi hubungan antara kecurangan laporan 

keuangan dan proksi dari fraud diamond dengan model regresi. Untuk hasil 

penelitian dalam tesis ini, menunjukkan bahwa variabel external pressure dan 

variabel Rationalization terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent 

financial reporting. Variabel financial stability dan variabel financial target, 

berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Variabel 

personal financial need, nature of industry, ineffective monitoring, change in 

auditor, dan capability tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

Persamaan  : 

1. Persamaan Menggunakan variabel dependen fraudulent financial 

reporting 

2. Menggunakan variabel independen financial stability, change in 

auditor, rationalization, dan capability 

3. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

Perbedaan  : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Personal 

Financial Need dan Nature of Industry, sedangkan di penelitian yang 

akan datang tidak menggunakan variabel ini. 
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2. Teknik analisis data pada penelitian selanjutnya menggunakan regresi 

logistik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data linear berganda.  

Selni Triponika Sari (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

pengaruh financial stability, external pressure, financial targets, ineffective 

monitoring, rationalization terhadap kecurangan pada laporan keuangan dengan 

menggunakan perspektif fraud triangle. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah fraudulent financial reporting, dan variabel-variabel independen 

yang diambil yakni financial stability, external pressure, financial targets, 

ineffective monitoring, dan rationalization.  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Pengambilan sampel yang menggunakan metode purposive 

sampling, dilakukan dengan cara melakukan pengambilan sampel dengan tujuan 

yang sudah ada dan sudah terencana sebelumnya. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu statistik deskriptif yang disinyalir untuk menganalisis data dengan 

cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi 

sebenarnya tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang berlaku umum dan 

generalisasi. Hasil penelitian yang didapatkan ialah variabel financial stability, 

external pressure, dan rationalization berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting, sedangkan variabel financial targets dan ineffective Monitoring tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan. 
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Persamaan  : 

1. Menggunakan variabel dependen fraudulent financial reporting 

2. Menggunakan metode analisis data yaitu statistik deskriptif 

3. Menggunakan variabel independen financial stability, Rationalization, 

dan ineffective monitoring. 

4. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

Perbedaan  : 

Penelitian terdahulu menggunakan jangka waktu selama dua tahun 

(2012 – 2014), sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan jangka waktu selama empat tahun (2013 – 2016). 

Suduan Chen (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi sebuah model 

kecurangan pada laporan keuangan dengan metode valid dan ketat. Variabel 

dependen yang digunakan adalah fraudulent financial reporting, sedangkan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial variables 

dan non-financial variables.  

Sampel yang digunakan untuk penelitian adalah dengan mengadopsi 

konsep “matching sample” yang digunakan untuk mengandalikan berbagai faktor 

lingkungan eksternal seperti waktu, industri, dan ukuran perusahaan. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Clementine guna pemodelan 

dan menggunakan CART, CHAID, BBN, SVM, dan ANN untuk membangun 

model dan mengevaluasi data-data yang mempunyai variabel yang positif dan dapat 

dipilih oleh DTs dua algoritma. Hasil penelitian dalam tesis ini jika dilihat 
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berdasarkan hasil empiris penelitian, akurasi DT CHAID, dan dikombinasikan 

dengan CART dapat mendeteksi dan berpengaruh signifikan pada variabel 

dependennya yang berupa kecurangan pada laporan keuangan yang relatif tinggi. 

Oleh karena itu, hal ini dapat digunakan sebagai alat dan acuan untuk membantu 

auditor dalam mendeteksi kecurangan pada pelaporan keuangan. 

Persamaan  : 

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan fraudulent financial reporting sebagai variabel 

dependennya. 

Perbedaan  : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen keuangan dan 

non-keuangan, sedangkan untuk penelitian yang akan datang lebih 

merumuskan dan menyimpulkan varibel independen yang lebih 

spesifik untuk mendeteksi fraudulent financial reporting 

2. Metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu adalah matching 

sample, sedangkan untuk penelitian yang akan datang menggunakan 

purposive sampling 

3. Teknik analisis data yang yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

adalah SPSS Clementine, sedangkan teknik analisis data yang akan 

digunakan menggunakan regresi logistik. 

4. Populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

adalah perusahaan pertambangan, sedangkan untuk penelitian yang 

akan datang menggunakan populasi perusahaan berupa keuangan. 
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Desak Nyoman Sri Werastuti (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeteksi 

ada tidaknya potensi risiko fraudulent financial reporting dengan menggunakan 

faktor risiko tekanan yang diproksikan dengan personal financial need dan 

rasionalisaasi yang diproksikan dengan auditor switching. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah fraudulent financial statement, sedangkan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah personal financial 

need dan auditor switching.  

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah 

analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian pada 

tesis ini ialah Personal financial need yang diukur dengan kepemilikan orang dalam 

berpengaruh positif pada fraudulent financial statement. Artinya semakin tinggi 

persentase kepemilikan saham oleh orang dalam maka praktik fraud dalam 

memanipulasi laporan keuangan semakin bertambah. Auditor switching tidak 

berpengaruh dalam memprediksi fraudulent financial statement. Artinya berganti 

tidaknya KAP yang melakukan audit, ada kemungkinan untuk dapat mendeteksi 

fraud dalam laporan keuangan tergantung dari skeptisme auditor yang melakukan 

audit. 

Persamaan :  

1. Persamaan Menggunakan variabel dependen berupa fraudulent financial 

reporting 

2. Menggunakan variabel independen berupa auditor switching 
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3. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

4. Menggunakan teknik analisis data dengan metode regresi logistik. 

Perbedaan  : 

Penelitian terdahulu menggunakan variabel personal financial need, 

sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan 

variabel tersebut. 

Laila Tiffani dan Marfuah (2015) 

Tujuan penelitian dari Laila Tiffani dan Marfuah (2015) dalam tesisnya 

adalah untuk menguji pengaruh fraud triangle dalam menjelaskan fenomena-

fenomena kecurangan pada laporan keuangan. Variabel- variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Financial Stability, Personal Financial 

Need, External Pressure, Financial Targets, Nature of Industry, Effective 

Monitoring, dan Rationalization, sedangkan untuk variabel dependen dalam 

penelitian ini menggunakan Fraudulent financial reporting.  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Dan untuk teknik analisis data, penelitian ini 

menggunakan model perhitungan Beneish M-Score, jika Beneish M-Score lebih 

besar dari -2.22 mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi dan 

jika skor lebih kecil dari -2.22 maka perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan 

yang tidak melakukan manipulasi (fraud). Hasil penelitian terhadap tujuh hipotesis 

dapat disimpulkan sebagai berikut, Financial stability dan external pressure 

berpengaruh positip signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai ketidakstabilan keuangan 
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dan tekanan eksternal yang tinggi, manajemen mempunyai potensi yang lebih tinggi 

dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Variabel effective monitoring 

berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi komite audit independen, maka 

proses monitoring terhadap peusahaan semakin efektif sehingga akan menurunkan 

potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Variabel 

personal financial need, financial target, nature of industry dan rationalization 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya 

keempat variabel tersebut tidak mampu mendeteksi potensi kecurangan yang terjadi 

dalam perusahaan manufaktur.   

Persamaan: 

1. Menggunakan variabel dependen fraudulent financial reporting 

2. Menggunakan variabel independen financial stability, dan 

Rationalization 

3. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling 

Perbedaan: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Personal 

Financial Need, Nature of Industry, dan Effective Monitoring, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan 

variabel-variabel tersebut. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data berupa Beneish 

M-Score, sedangkan pada penelitian yang akan datang menggunakan 

regresi logistik. 
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3. Populasi perusahaan yang digunakan pada penelitian sebelumnya 

berupa perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan perusahaan keuangan dan perusahaan. 

Septia Ismah Hanifa dan Herry Laksito (2015) 

Tujuan penelitian dari Septia Ismah Hanifa dan Herry Laksito (2015) 

pada tesisnya adalah untuk menguji pengaruh fraud indicators terhadap deteksi 

laporan keuangan penipuan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa 

Indonesia Exchange (BEI) periode 2008 – 2013. Dengan menggunakan variabel 

dependen fraudulent financial statement, penelitian ini melibatkan variabel 

independen berupa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, debt, 

likuiditas, tingkat kinerja, efektivitas pengawasan, dan kualitas auditor.  

Penelitian ini pun menggunakan sampel ke dalam tiga kelompok yakni 

perusahaan yang melakukan fraud, perusahaan yang bebas dari fraud (non-fraud), 

dan perusahaan yang tergiur untuk melakukan fraudulent. Teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah explanatory research yang dilakukan menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif, dimana data yang diperoleh berupa angka – angka dan 

analisis menggunakan statistik. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa 

model riset yang dilakukan oleh Donald Cressey (1953) yaitu fraud triangle dan 

riset oleh David T Wolfe yakni fraud diamond dapat diterapkan dalam 

mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement pada 

perusahaan publik di Indonesia. Faktor resiko stabilitas keuangan berpengaruh 

positif terhadap fraudulent financial statement. Kemudian faktor resiko target 

keuangan dan tingkat kinerja berpengaruh negatif terhadap fraudulent financial 
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statement. Namun, penelitian ini belum bisa digunakan untuk pembuktian terhadap 

hubungan faktor risiko tekanan eksternal, debt, likuiditas, efektivitas pengawasan, 

kualitas audit eksternal dan perubahan direksi terhadap fraudulent financial 

statement. 

Persamaan: 

1. Menggunakan variabel dependen fraudulent financial reporting 

2. Variabel independen yang digunakan adalah stabilitas keuangan. 

Perbedaan: 

1. Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan adalah 

debt, likuiditas, tingkat kinerja, kualitas auditor eksternal, target 

keuangan dan efektivitas pengawasan, sedangkan pada penelitian yang 

akan datang tidak menggunakan variabel – variabel tersebut. 

2. Metode pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan jenis 

perusahaan, sedangkan yang akan dilakukan adalah dengan 

menggunakan purposive sampling. 

3. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan 

explanatory research, sedangkan untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan regresi logistik. 

Ratmono, Yuvita Avri D dan Agus Purwanto (2014) 

Tujuan penelitian dari Dwi Ratmono, Yuvita Avri D, Agus Purwanto 

(2014) pada tesisnya adalah untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi 

suatu perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan 

pendekatan teori fraud triangle. Dengan menggunakan variabel dependen berupa 
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kecurangan laporan keuangan, dan menggunakan variabel independen yang 

diantaranya ialah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.  

Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling, 

yaitu penentuan sampel atas dasar kesusuaian karakteristik dan kriteria tertentu. 

Metode regresi logistik digunakan sebagai teknik analisis data pada penelitian ini 

karena untuk melihat hubungan perusahaan yang melakukan kecurangan laporan 

keuangan dengan teori fraud triangle. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji yang 

telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji Man-Whitney tidak semua 

proksi mampu membedakan nilai rata – rata sampel perusahaan yang melakukan 

kecurangan dan yang tidak melakukan kecurangan. Proksi yang memiliki 

perbedaan yang signifikan adalah net profit margin, sales to total asset, arus kas 

operasi negatif, return on asset, dan keahlian keuangan komite audit. Berdasarkan 

hasil uji logistik regresi didapat proksi SALTA yang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.  Adanya ahli keuangan dalam 

keanggotaan komite audit merupakan proksi yang dipakai untuk menggambarkan 

variabel kesempatan. Hasil uji logistik regresi menunjukan adanya hubungan 

negatif antara keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dengan kecurangan 

laporan keuangan. Penelitian ini belum dapat memberikan bukti empiris keterkaitan 

antara variabel rasionalisasi dengan kecurangan laporan keuangan. 

Persamaan: 

1. Menggunakan variabel dependen berupa fraudulent financial reporting 

2. Menggunakan variabel independen berupa tekanan, kesempatan, dan 

rasionalisasi 
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3. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

4. Menggunakan teknik analisis data dengan metode regresi logistik. 

Perbedaan:  

Tidak menggunakan proksi SALTA sebagai variabel dalam penelitian 

yang akan datang. 

Mark S. Beasley (2011) 

Tujuan penelitian dari Mark S. Beasley dalam tesisnya adalah ingin 

memprediksi secara empiris bahwa hubungan antara dewan komisaris yang terdapat 

di perusahaan dapat menekan terjadinya fraudulent financial reporting. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fraudulent financial 

reporting, sedangkan untuk variabel independen yang digunakan ialah proporsi 

anggota di luar dewan direktur, proporsi anggota independen pada dewan direktur, 

dan dewan direksi perusahaan.  

Sampel yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah 150 

perusahaan publik yang 75 diantaranya ialah perusahaan yang terindikasi 

melakukan kecurangan pada laporan keuangan selama periode 1980 – 1991. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis regresi 

logistik. Hasil penelitian dapat dikonfirmasi bahwa proporsi anggota di luar dewan 

direktur lebih rendah untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan.  

Persamaan: 

1. Menggunakan variabel dependen fraudulent financial reporting 

2. Menggunakan teknik analisis data dengan metode regresi logistik. 
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Perbedaan: 

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen berupa 

proporsi anggota di luar dewan direktur, proporsi anggota independen 

pada dewan direktur, dan dewan direksi perusahaan, sedangkan pada 

penelitian yang akan datang tidak menggunakan variabel – variabel 

tersebut. 

Paul Dunn (2009) 

Tujuan penelitian dari Paul Dunn pada tesisnya adalah untuk menguji 

hubungan antara manajemen puncak dengan potensi kekuasaan mereka untuk 

memberikan informasi laporan keuangan yang palsu atau disinyalir fraud. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fraudulent financial 

statement, dengan pembagian variabel independen berupa perusahaan yang 

menganut sistem kekuasaan struktural dan perusahaan yang menganut sistem 

kekuasaan ownership atau kepemilikan.  

Terdapat 24 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini, perusahaan – perusahaan tersebut adalah perusahaan yang pernah 

dihukum karena melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Regresi 

logistik digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian 

pada tesis ini adalah, hubungan antara persentase pekerja dalam dewan direksi dan 

manajemen puncak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan pada 

pelaporan kecurangan, karena semakin tinggi posisi dewan direksi, semakin tinggi 

pula pola penipuan pada informasi pelaporan keuangan perusahaan. 
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Persamaan: 

1. Menggunakan variabel dependen berupa fraudulent financial 

reporting. 

2. Menggunakan teknik analisis data dengan metode regresi logistik. 

Perbedaan: 

Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen berupa 

Perusahaan yang menganut sistem kekuasaan struktural dan Perusahaan 

yang menganut sistem kekuasaan ownership atau kepemilikan, 

sedangkan pada penelitian yang akan datang tidak menggunakan 

variabel – variabel tersebut. 

2.2 Landasan Teori 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari teori-teori yang saling berhubungan, 

maka untuk mendukung pembuatan laporan, perlu dikemukakan hal-hal atau teori-

teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai 

landasan dalam pembuatan laporan penelitian ini. 

Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak 

dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan 

dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara 

prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak 

atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan 

hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di 

dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasaan berupa 
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kompensiasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. 

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya 

dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2007). 

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong timbulnya 

biaya keagenan (agency cost). Biaya tersebut dapat berupa pertama, pengeluaran 

untuk mengawasi agen (monitoring expenditure), yaitu pengeluaran terkait dengan 

fungsi pemantauan terhadap agen. Bentuk pemantauan yang sering dilakukan 

antara lain penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik 

(stewardsgip accountability) dan adanya fungsi auditing yang bersifat independen 

dalam menyatakan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Kedua, 

bonding expenditure, yaitu pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan 

bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Ketiga, residual loss, merupakan 

pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat 

perbedaan praktek yang diambil oleh prinsipal dan praktek yang diambil agen. 

(Warsidi dan Pramuka, 2007). 

Ketidakjelasan informasi yang dihasilkan manajemen pada akhirnya 

akan menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan. 

Semakin tingginya asimetri informasi antara manajer (agent) dengan pemilik 

(principal), mendorong tindakan manajemen laba oleh manajemen. Pada akhirnya, 

hal itu akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (agency cost) dan 

menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manipulasi 

laba (Warsidi dan Pramuka, 2007). 



29 
 

 
 

Sedangkan menurut Anthony dan Govinderajan (2005) dalam Chyntia 

(2016), Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kerjasama antara pihak 

pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Hubungan agensi 

ada ketika salah satu pihak (prinsipal) yang dalam hal ini adalah pemilik perusahaan 

atau pemegang saham menyewa orang lain (agen) yaitu manajemen perusahaan 

untuk melaksanakan suatu jasa dan para prinsipal mendelegasikan wewenang pada 

agennya untuk membuat keputusan.  

Prinsipal selalu menginginkan return yang tinggi atas investasi yang 

telah dikeluarkan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar atas hasil 

kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan 

agen yaitu pemilik modal dan para pengelola modal atau manajemen perusahaan. 

Adanya benturan kepentingan antar agen dan prinsipal ini sering disebut pula 

dengan conflict of interest.  

Teori keagenan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendasari 

penelitian di bidang akuntansi, ekonomi, pemasaran, ilmu politik, perilaku 

organisasi, dan sosiologi. Oleh karena itu, teori ini dianggap sesuai untuk 

mendeteksi perilaku seseorang atau individu di sebuah organisasi apakah individu 

tersebut cenderung untuk melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak 

berdasarkan pada pengertian masing-masing variabel pada fraud pentagon yang 

dikemukakan oleh Crowe Howart pada tahun 2011. Penelitian ini pun 

menggunakan teori keagenan karena dianggap sesuai dengan pokok bahasan 

peneliti yang akan mendeteksi kecurangan pada pelaporan keuangan perusahaan 

sektor keuangan, karena dalam kegiatan perusahaan, pihak agensi selalu memiliki 
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informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan 

dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau 

golongannya sendiri (self-interest) karena memilik keunggulan kekuasaan 

(disrectionary power).  

Fraudulent Financial Reporting (Kecurangan Laporan Keuangan) 

Romanus Wilopo (2014 : 267), mendefinisikan Kecurangan Laporan 

Keuangan adalah “Salah saji yang disengaja atas kondisi keuangan perusahaan 

yang dilakukan melalui salah saji atau kelalaian yang disengaja atas sejumlah 

pengungkapan pada laporan keuangan untuk mengelabuhi pengguna laporan 

keuangan tersebut. Lazimnya kecurangan laporan keuangan ini dilakukan dengan 

cara memperbesar (overstate) aktiva, penjualan, dan laba, serta memperkecil 

(understate) hutang, biaya, dan kerugian.” 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraudulent 

financial reporting  atau kecurangan pelaporan keuangan adalah “The deliberate 

misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through 

the intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the financial 

statements in order to deceive financial statement users.” 

Yang dimaksudkan sebagai kekeliruan yang disengaja dari kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji yang 

disengaja atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan 

untuk menipu pengguna laporan keuangan. 

Menurut SAS No. 99 (AICPA, 2002) dalam Merissa (2016), 

menyatakan bahwa fraudulent financial reporting dapat dilakukan dengan: (1) 
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Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung 

dari laporan keuangan yang disusun. (2) Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja 

dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan. (3) Melakukan secara 

sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, 

cara penyajian, atau pengungkapan. 

Menurut Wells (2011) dalam Merissa (2016), menyatakan bahwa 

kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain: (1) 

Pemalsuan, pengubahan, atau manipulasi catatan keuangan financial record, 

dokumen pendukung atau transaksi bisnis. (2) Penghilangan yang disengaja atas 

peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari 

penyajian laporan keuangan. (3) Penerapan yang salah dan disengaja terhadap 

prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, 

mengakui, melaporkan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi 

bisnis. (4) Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya 

disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam membuat laporan keuangan.  

Teori Fraud Triangle 

Teori fraud triangle merupakan teori pertama yang mampu menjelaskan 

elemen-elemen penyebab terjadinya fraud. Teori ini dikemukakan oleh Cressey 

pada 1953. Elemen fraud triangle terdiri dari tekanan (pressure), kesempatan 

(opportunity), rasionalisasi (rationalization). 
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Teori Fraud Diamond 

Pada tahun 2004 muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh 

Wolfe dan Hermanson, teori yang mereka temukan dikenal dengan fraud diamond 

theory. Teori fraud diamond merupakan penyempurnaan teori fraud triangle. Teori 

fraud diamond menambahkan elemen kapabilitas/kemampuan (capability), dan 

rasionalisasi (rationalization) yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraud 

triangle. 

Menurut Wolfe dan Hermanson, penipuan atau kecurangan tidak 

mungkin terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk 

melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud 

adalah sifat individu melakukan penipuan, yang mendorong mereka untuk mencari 

kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk 

melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk 

melakukan fraud, tetapi orang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan 

tepat dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. 

Teori Fraud Pentagon (Crowe’s fraud pentagon theory) 

Teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor – 

faktor pemicu fraud adalah teori fraud pentagon (Crowe’s fraud pentagon theory). 

Teori ini dikemukakan oleh Crowe Howarth pada 2011. Teori fraud pentagon 

merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh 
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Cressey, dalam teori ini menambahkan dua elemen fraud lainnya yaitu kompetensi 

(competence) dan arogansi (arrogance). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Crowe’s fraud pentagon theory (Crowe, 2011) 

 
Kompetensi (competence) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon 

memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas/kemampuan (capability) yang 

sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond oleh Wolfe dan Hermanson pada 

2014. Crowe (2011), mendefinisikan kompetensi/kapabilitas merupakan 

“Kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan 

strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan 

pribadinya”.  Crowe berpendapat, bahwa arogansi adalah sikap superioritas atas hak 

yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak 

berlaku untuk dirinya (Crowe, 2011). Berdasarkan Gambar 2.1 dijelaskan bahwa 

pada teori Crowe’s Fraud Pentagon terdapat 5 elemen yaitu; Pressure, 

Opportunity, Rationalization, Capability/Competence, Arrogance. 

Variabel-variabel dari fraud pentagon membutuhkan proksi variabel 

lain untuk bisa diteliti (Indah, 2017). Variabel yang digunakan untuk penelitian ini 

antara lain pressure yang diproksikan dengan financial stability. Opportunity yang 

diproksikan dengan ineffective monitoring. Rationalization yang diproksikan 
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dengan change in auditor. Capability/competence yang diproksikan dengan 

pergantian dewan direksi. Sedangkan untuk arrogance diproksikan dengan 

frequent number of CEO’s name. 

Berdasarkan Gambar 2.1 dijelaskan bahwa pada teori Crowe’s Fraud 

Pentagon terdapat 5 elemen yaitu; Pressure, Opportunity, Rationalization, 

Capability/Competence, dan Arrogance/ 

1. Pressure atau Tekanan 

Tekanan adalah kondisi yang mendorong seseorang melakukan fraud. 

Tekanan bisa terjadi karena berbagai faktor misalnya karena gaya hidup dan 

tuntutan ekonomi. 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. 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. Contoh faktor risiko: perusahaan 

mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya 

terancam oleh kondisi ekonomi. 

External pressure adalah tekanan yang berlebihan bagi manajemen 

untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Contoh faktor risiko: 

ketika perusahaan menghadapi adanya tren tingkat ekspektasi para analis investasi, 
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tekanan untuk memberiikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang 

signifikan bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya. 

Personal financial 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 menja,inkan harta pribadi untuk utang entitas. 

Financial targets adalah tekanan berlebihan pada manajemen untuk 

mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor 

risiko: perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau 

tolok ukur para analis seperti laba tahun sebelumnya. 

2. Opportunity atau Peluang 

Peluang adalah kondisi yang memberikan kemungkinan seseorang 

untuk berbuat sesuatu. Dalam fraud pentagon, peluang yang dimaksud adalah suatu 

kesempatan atau kemungkinan seseorang melakukan fraud. Penyebab terjadinya 

peluang misalnya karena lemahnya pengawasan dan lemahnya pengendalian 

internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau 

otoritas. Peluang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari 

struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi harus membangun adanya proses, 

prosedur dan pengendalian yang bermanfaat dan menempatkan karyawan dalam 

posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan dan efektif dalam 

mendeteksi kecurangan seperti yang tertuang dalam SAS No.99. Hal yang 
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tercantum dalam SAS No.99 menyebutkan bahwa peluang pada fraudulent 

financial reporting 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. Contoh faktor risiko: penilaian 

persediaan mengandung risiko salah sako yang lebih besar bagi perusahaan yang 

persediaannya tersebar di banyak lokasi. Risiko salah saji persediaan ini semakin 

meningkat jika persediaan itu menjadi usang. 

 Ineffective monitoring adalah keadaan dimana perusahaan tidak 

memiliki unit pengawas yang efektif memantau kinerja perusahaan. Contoh faktor 

risiko: adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa 

kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit 

atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya. 

 Organizational structure adalah struktur organisasi yang kompleks dan 

tidak stabil. Contoh faktor risiko: struktur organisasi yang terlalu kompleks, 

perputaran personil perusahaan seperti senior manajer atau direksi yang tinggi. 

3. Rationalization atau Rasionalisasi 

Rationalization atau Rasionalisasi adalah suatu alasan yang dapat 

membenarkan perbuatan yang salah. Biasanya seseorang tersebut pada awalnya 

tidak ingin melakukan fraud namun pada akhirnya melakukan fraud. Contoh faktor 

risiko: jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses 

pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan prakiraan yang terlalu optimistik, 
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pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi (Skousen et al. 2009). 

Menurut SAS No.99, rasionalisasi pada perusahaan dapat diiukur dengan siklus 

pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total 

akrual dibagi dengan total aktiva.  

Changes in auditor (pergantian auditor) yang memiliki pengertian suatu 

bentuk pergantian atau rotasi pada auditor untuk mengaudit client perusahaannya. 

Pemerintah memiliki kebijakan bahwasannya sebuah KAP hanya diperbolehkan 

untuk mengaudit perusahaan yang sama sebanyak 5-6 kali berturut-turut. 

Pergantian auditor biasanya dilakukan perusahaan sebagai langkah untuk 

mengurangi kemungkinan pendeteksian kecurangan oleh pihak auditor dan juga 

pergantian auditor digunakan perusahaan sebagai bentuk untuk menghilangkan 

jejak fraud (fraud trail) yang ditemukan oleh auditor sebelumnya.  

4. Capability atau Kemampuan 

Capability atau kemampuan yaitu tentang seberapa besar seseorang itu 

memiliki kemampuan untuk melakukan fraud di dalam perusahaan. Terdapat suatu 

kondisi kemampuan yang dapat memicu terjadinya fraud, yaitu Pergantian direksi 

perusahaan yang diindikasikan mampu menyebabkan stress period yang 

berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Pergantian 

direksi dapat menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi 

sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan 

direksi baru yang dianggap lebih berkompeten. Hal ini lah yang biasanya dianggap 

mampu dijadikan kesempatan oleh beberapa pihak untuk membuktikan 

kemampuannya untuk melakukan fraud.   
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5. Arrogance atau Arogansi 

Tingkat arogansi atau keangkuhan adalah suatu kondisi dimana sikap 

arogansi pada pihak manajemen yang tidak mengindahkan kontrol internal apapun 

karena status dan posisi yang dimiliki. Menurut Crowe (2011) dalam Yusof dkk 

(2015), sebuah studi oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) telah menemukan bahwa 70% dari penipu memiliki profil 

yang menggabungkan tekanan dengan arogansi atau keserakahan dan 89% dari 

kasus penipuan yang terlibat adalah CEO. Crowe juga menunjukkan bahwa ada 

lima unsur arogansi dari perspektif CEO, yaitu: 

(1) Ego besar – CEO dipandang sebagai ‘selebriti’ daripada pengusaha; 

(2) Mereka dapat menghindari kontrol internal dan tidak terjebak; 

(3) Mereka memiliki bully-sikap; 

(4) Merekka berlatih dengan gaya manajemen otokratis; dan 

(5) Mereka takut akan kehilangan posisi atau status mereka. 

Unsur arogansi ini dirasa dapat berkembang menjadi arogansi ekstrim 

faktor keangkuhan, yang menyembunyikan dampak negatif bawahannya yang 

dapat menghancurkan karir atau bahkan perusahaan yang sedang mereka pimpin. 

Terdapat indicator pada arogansi yang dapat menimbulkan terjadinya fraud, yakni 

CEO duality, politisi yang juga mempunyai jabatan sebagai CEO, dan Frequent 

number of CEO’s picture. 

2.2.1 Pengaruh pressure terhadap fraudulent financial reporting 

 Adanya tekanan dapat membuat seseorang melakukan kecurangan. 

Tekanan dapat berasal dari berbagai macam aspek, seperti tuntutan ekonomi atau 
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bahkan gaya hidup. Tekanan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya 

kecurangan ialah tekanan akan tuntuan atau keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi 

yang mendesak inilah yang sering menyebabkan seseorang bertindak curang demi 

memenuhi kebutuhannya tersebut. 

Keadaan ekonomi yang tidak stabil di suatu perusahaan ataupun 

organisasi akan membuat para manajer menghadapi suatu pressure untuk 

melakukan tindakan fraudulent financial reporting. Perusahaan akan berusaha 

untuk meningkatkan nama baik perusahaan salah satunya dengan memanipulasi 

informasi kekayaan aset yang dimilikinya. Tekanan yang dihadapi para manajer 

karena adanya ketidakstabilan keadaan ekonomi di perusahaan dan melakukan 

manipulasi terhadap informasi kekayaan asset, menjadikan proksi pada variabel 

Pressure yaitu Financial stability atau stabilitas keuangan.  

Berdasarkan pada SAS No. 99 menjelaskan ketika stabilitas keuangan 

(financial stability) terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas 

yang sedang beroperasi, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan fraudulent 

financial reporting (Skousen, et.al., 2009). Stabilitas keuangan perusahaan diukur 

berdasarkan jumlah pertambahan total aset dari tahun ke tahun. 

Banyaknya total aset yang dimiliki perusahaan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para investor, kreditor, maupun para pemegang keputusan yang lain. 

Ketika total aset yang dimiliki perusahaan cukup banyak, perusahaan dianggap 

mampu memberikan return maksimal bagi para investor. Namun sebaliknya, 

apabila total aset mengalami penurunan atau bahkan negatif dapat membuat para 

investor, kreditor maupun para pemegang keputusan menjadi tidak tertarik, karena 
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kondisi perusahaan dianggap tidak stabil, perusahaan dianggap tidak mampu 

beroperasi dengan baik, dan tidak menguntungkan. 

Rendahnya total aset yang dimiliki akan menimbulkan tekanan 

tersendiri bagi manajemen karena kinerja perusahaan terlihat menurun sehingga 

mungkin akan mengurangi aliran dana investasi di tahun berikutnya. Karena alasan 

itulah pihak manajemen melakukan manipulasi pada laporan keuangan sebagai alat 

untuk menutupi kondisi stabilitas perusahaan yang kurang baik. 

Menggunakan dasar dari perubahan total asset membuat proksi 

financial stability mempunyai rumus ACHANGE = 
�������������������������

�����������
, dimana 

ACHANGE merupakan sebuah prosedur analitis yang dapat membantu proses 

pencapaian hasil variabel pressure dalam penelitian ini. Prosedur analitis sendiri 

dapat digunakan sebagai suatu alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi 

fraud (Thornhill, 2007). Dari berbagai macam teknik, prosedur analisis hanya salah 

satu alat yang dapat digunakan untuk menilai risiko salah saji material dalam 

laporan keuangan. Menurut SAS No.99 tentang fraud, auditor harus 

mempertimbangkan hasil prosedur analisis dalam mengidentifikasi risiko dari salah 

saji material karena fraud (AICPA, 2002). 

Variabel pressure yang memiliki proksi financial stability diyakini 

berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, karena pada penelitian 

Merissa Yesiarin pada 2016, Selni Triponika Sari pada 2016, Chyntia Tessa G 

2016, Septia Ismah Hanifa pada 2015, dan Paul Dunn, mendukung bahwa Financial 

Stability berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. 
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2.2.2  Pengaruh opportunity terhadap fraudulent financial reporting 

Opportunity atau peluang merupakan faktor yang paling mendasari 

terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan 

dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang 

tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, 

meskipun pada awalnya tidak ada niat untuk melakukannya. Penyebab terjadinya 

peluang misalnya karena lemahnya pengawasan dan lemahnya pengendalian 

internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau 

otoritas. 

Ketidakefektifan pengawasan manajemen atau ineffective monitoring 

menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya fraud di dalam laporan keuangan. 

Ineffective monitoring merupakan kondisi dimana tidak adanya keefektifan sistem 

pengawasan internal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena 

adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol 

kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas 

proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya (SAS No.99).  

Dewan komisaris secara luas dipercaya mampu memainkan peranan 

penting khususnya dalam memonitor manajer tingkat atas. Secara khusus komisaris 

independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris sangat berperan dalam 

meminimumkan manajemen laba atau fraud pada laporan keuangan yang dilakukan 

oleh pihak manajemen. Komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan 

menciptakan iklim yang lebih objektif, serta dapat menempatkan kesetaraan 
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sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham 

minoritas dan stakeholders lainnya. Ketidak efektifan pengawasan diproksikan 

dengan rasio dewan komisaris independen, BDOUT = 
����� ��������� ����������

����� ����� ���������
, 

dimana BDOUT merupakan sebuah prosedur analitis yang dapat membantu proses 

pencapaian hasil variabel opportunity dalam penelitian ini. Prosedur analitis sendiri 

dapat digunakan sebagai suatu alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi 

fraud (Thornhill, 2007). 

 Variabel opportunity dengan proksi ineffective monitoring diyakini 

berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting, karena pada penelitian 

Laila Tiffani dan Marfuah pada 2016, mendukung bahwa ineffective monitoring 

berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

2.2.3  Pengaruh rationalization terhadap fraudulent financial reporting 

Rationalization atau rasionalisasi merupakan salah satu factor di mana 

pelaku kecurangan mencari-cari pembenaran atas tindakannya. Pelaku fraud ini 

pada umumnya menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan tindakan 

yang benar dan memang haknya, sehingga apa yang ia lakukan bukanlah suatu 

tindak kecurangan. Anggapan-anggapan yang menjadi alasan inilah yang kerap kali 

sulit untuk diidentifikasi.  

Pembenaran yang dilakukan oleh pelaku fraud biasanya adalah dengan 

menghilangkan bukti yang sebelumnya telah ditemukan oleh auditor lama, akan 

tetapi dengan melakukan perubahan atau pergantian auditor dapat menghilangkan 

bukti-bukti yang sudah ditemukan. Variabel rationalization akan dirasa sangat 
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akurat pembuktiannya pada kasus fraudulent financial reporting apabila 

menggunakan proksi change in auditor. 

Changes in auditor adalah pergantian auditor yang mana perusahaan 

melakukan pergantian auditor supaya mengurangi pendeteksian kecurangan oleh 

auditor lama. Change in auditor atau pergantian auditor yang digunakan perusahaan 

dapat dianggap sebagai suatu bentuk untuk menghilangkan bukti atau jejak fraud 

(fraud trail) yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Kecenderungan tersebut 

mendorong perusahaan untuk mengganti auditor independennya guna menutupi 

kecurangan yang terdapat dalam perusahaan. 

Dalam pengukuran pada proksi change in auditor, penelitian ini 

menggunakan variabel Dummy untuk pendeteksiannya. Diberikan kode 1 apabila 

perusahaan melakukan pergantian auditor selama periode penelitian, kode 0 akan 

diberikan apabila perusahaan tidak melakukan pergantian auditor selama periode 

penelitian. 

Variabel rationalization dengan proksi change in auditor diyakini 

berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting, karena pada penelitian 

Merissa Yesiarin dan Isti Rahayu pada 2016, Chyntia Tessa G dan Puji Harto 2016, 

Desak Nyoman Sri Werastuti pada 2015, dan Dwi Ratmono, Yuvita Avri D, dan 

Agus Purwanto pada 2014, mendukung bahwa Change in Auditor berpengaruh 

positif fraudulent financial reporting. 
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2.2.4 Pengaruh capability/competence terhadap fraudulent financial 

reporting 

Capability atau kemampuan artinya upaya seseorang dalam melakukan 

tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Adapun sifat-sifat yang 

dijelaskan Wolfe dan Hermanson (2004) terkait elemen kemampuan (capability) 

dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu capability seperti: position/function, 

confidence/ego, coercion skills, effective lying dan immunity to stress. Berdasarkan 

sifat-sifat yang dikemukakan Wolfe dan Hermanson (2004) tersebut, maka posisi 

CEO, direksi maupun kepala divisi lainnya menjadi yang paling sesuai dengan 

karakteristik tersebut. Posisi CEO, direksi, maupun kepala divisi lainnya dapat 

menjadi factor penentu terjadinya kecurangan, dengan memanfaatkan posisinya 

yang dapat memengaruhi orang lain guna memperlancar tindakan kecurangannya.  

Pergantian direksi perusahaan yaitu pergantian atau seberapa besar 

tingkat pergantian direksi dalam perusahaan dapat menyebabkan fraud atau tidak. 

Wolfe dan Hermanson berpendapat, bahwa perubahan direksi mampu 

menyebabkan stress period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang 

untuk melakukan fraud (Wolfe dan Hermanson, 2004). Pergantian direksi dapat 

menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya 

dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi baru yang 

dianggap lebih berkompeten. Namun disisi lain, pergantian direksi dianggap dapat 

mengurangi efektivitas dalam kinerja karena memerlukan waktu yang lebih untuk 

beradaptasi dengan budaya direksi baru. Oleh karena itu, akan dilakukan investigasi 

lebih lanjut apakah benar pergantian direksi mampu menjadi indikator terjadi 
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fraudulent financial reporting di perusahaan. Pergantian direksi pada penelitian ini 

dimaksudkan apabila perusahaan melakukan pergantian pada jajaran direksi 

(direktur utama dan wakil direktur) dalam periode penelitian.  

Dalam penelitian ini, proksi pergantian dewan direksi akan dibantu 

untuk mengukur menggunakan variabel Dummy. Diberikan angka 1 apabila selama 

periode penelitian terdapat pergantian dewan direksi, dan akan diberikan angka 0 

apabila terjadi fenomena yang sebaliknya. 

Variabel capability dengan proksi pergantian direksi perusahaan 

diyakini berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting, karena pada 

penelitian Chyntia Tessa G dan Puji Harto 2016, Septia Ismah Hanifa dan Herry 

Laksito pada 2015, Dwi Ratmono, Yuvita Avri D, dan Agus Purwanto pada 2014, 

dan Mark S. Beasley, mendukung bahwa pergantian direksi perusahaan 

berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. 

2.2.5 Pengaruh arrogance terhadap fraudulent financial reporting 

Tingkat arogansi atau keangkuhan adalah suatu kondisi dimana sikap 

arogansi pada pihak manajemen yang tidak mengindahkan kontrol internal apapun 

karena status dan posisi yang dimiliki. Menurut Skousen et.al., (2009) ketua dewan 

memegang posisi manajerial CEO atau presiden sebagai proksi dari elemen 

arogansi. Sebagian CEO menggunakan sikap arogansinya untuk mendapatkan 

keuntungannya, CEO juga menggunakan tingkat arogansinya untuk ditunjukkan 

kepada semua orang bahwa dirinya sangat berpengaruh di sebuah perusahaan. 

Sehingga CEO beranggapan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan 

tidak berlaku bagi dirinya, anggapan inilah yang sering terjadi dan dapat 
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menimbulkan terjadinya kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan 

sebuah perusahaan.   

Terdapat indikator pada arogansi yang dapat menimbulkan terjadinya 

fraud, yakni frequent number of CEO’s name. Frequent number of CEO’s name 

adalah jumlah nama CEO yang terdaftar dalam suatu perusahaan dengan 

menampilkan nama serta jabatan yang dipaparkan secara berulang-ulang dalam 

laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Seorang CEO cenderung lebih ingin 

menunjukkan ke publik tentang kekuasaan dan karir yang dimilikinya di dalam 

perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak ingin kehilangan status 

atau posisi yang dimiliki dalam lingkup manajemen perusahaan (atau merasa tidak 

dianggap). 

Dalam penelitian ini, proksi frequent number of CEO’s name dibantu 

dengan pengukuran menggunakan angka sesungguhnya dalam jumlah nama CEO 

yang tertera dalam perusahaan. Sehingga untuk setiap tahunnya akan diketahui 

berapa jumlah nama CEO yang terdaftar dalam laporan tahunan dan keuangan 

perusahaan. 

Proksi frequent number of CEO’s name ini merupakan proksi baru yang 

digunakan dalam penelitian untuk merepresentasikan variabel arrogance dalam 

teori fraud pentagon untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian 

sebelumnya didominasi menggunakan proksi frequent number of CEO’s picture 

maupun CEO duality dalam membantu pengukuran variabel arrogance.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang sudah 

peneliti uraikan, maka kerangka pemikiran pada penelitiian ini dapat digambarkan 

dalam hubungan antar variabel sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan 

landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Pressure berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

H2: Opportunity berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

H3: Rationalization berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

H4: Capability/Competence berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

H5 : Arrogance berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

Pressure (X1) 

Opportunity (X2) 

Rationalization (X3) 

 

 

Fraudulent Financial  

Reporting (Y) 
Capability/competence (X4) 

Arrogance (X5) 


