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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the influence of the four elements in fraud 

diamond to detect possible financial statement fraud. Fraud diamond consists of 

pressure element, opportunity, rationalization and capability. The fourth element 

is to be divided into seven variables: external presure by proxy Leverage (LEV), 

financial stability by proxy assets changes (ACHANGE), financial target by proxy 

Return on Assets (ROA), nature of industry by proxy Receivable (REC), ineffective 

monitoring by proxy the number of independent directors (BDOUT), 

rationalization of the proxy ∆CPA, and the capability to proxy the change of 

directors (DCHANGE) to detect possible financial statements fraud as measured 

by F-Score models. This study use purposive sampling to select a representative 

sample. This study uses 153 manufacturing corporate that listed on Indonesia 

Stock Exchange between 2013-2017 as samples. The collected data is analyzed 

using multiple linier regression. This study show that there are two (5) variables: 

external pressure, financial stability, financial target, nature of industry, and 

capability that significantly influence the possibility of financial statements fraud. 

While two other variable which consists of ineffective monitoring and change in 

auditor do not have significantly influence on financial statements fraud. 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan menjadi 

suatu instrumen penting dalam 

operasional suatu perusahaan. 

Kondisi perusahaan secara financial 

dapat tercermin dalam laporan 

keuangan perusahaan. Jika laporan 

keuangan perusahaan menghasilkan 

laba tinggi, maka dapat dikatakan 

kinerja perusahaan dianggap baik.  

Laporan keuangan akan 

berfungsi maksimal apabila disajikan 

sesuai dengan unsur-unsur 

kualitatifnya, seperti mudah 

dipahami, andal, dapat dibandingkan 

(comparable), dan  relevan untuk 

disajikan kepada para pemegang 

kepentingan (stakeholder). Namun, 

informasi yang disajikan atas dasar 
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kebutuhan atau keinginan pihak 

tertentu dapat menimbulkan risiko 

kecurangan (fraud) yang besar 

karena laporan keuangan tidak 

menggambarkan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya, melainkan disusun 

agar tujuan pihak-pihak tertentu 

dapat tercapai. 

Salah satu kasus kecurangan 

yang terjadi adalah skandal keuangan 

perusahaan Toshiba. Pada  bulan Mei 

2015, tim penyelidik independen 

menemukan perusahaan 

memanipulasi laporan keuangan atas 

laba dengan nilai mencapai US$ 1,2 

miliar selama beberapa tahun 

terakhir. Toshiba telah dilebihkan 

melalui accounting fraud sebesar ¥ 

151.8 milyar  atau sekitar US$ 1,22 

miliar. Tanaka dan wakil direktur 

ditekan divisi bisnis untuk memenuhi 

target keuntungan bisnis sejak tahun 

2008 dimana pada saat tengah terjadi 

krisis global. (Liputan6, 2015). 

Selain kasus kecurangan yang 

terjadi di Toshiba, yaitu PT Tirta 

Amarta Bottling yang  merupakan  

industri air kemasan. Direktur Tirta 

Amarta mengajukan perpanjangan 

dan tambahan fasilitas kredit kepada 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Dalam dokumen pendukung 

permohonan perpanjangan dan 

tambahan fasilitas kredit terdapat 

data aset Tirta Amarta yang tidak 

benar dan head accounting 

melakukan manipulasi laporan 

keuangan dengan cara melebih-

lebihkan nilai aset dari yang 

sebenarnya. Sehingga seolah-olah 

kondisi keuangan debitur 

menunjukkan perkembangan. 

(Tempo.co, 2018). 

Terdapat tiga faktor yang 

mendorong terjadinya financial 

statement fraud yang disebut fraud 

triangle, yaitu pressure, opportunity, 

dan rationalization.   Kecurangan 

dilakukan karena adanya 

rasionalisasi yang dilakukan 

seseorang melalui keputusan yang 

dibuat secara sadar dimana pelaku 

kecurangan menempatkan 

kepentingannya di atas kepentingan 

orang lain (rationalization). Tekanan 

dapat terjadi dari dalam organisasi 

maupun kehidupan individu. 

Kebutuhan individu secara personal 

dianggap lebih penting dari 

kebutuhan organisasi. Alasan untuk 

melakukan kecurangan seringkali 

dipicu melalui tekanan yang 

mempengaruhi individu, rasionalisasi 

atau kesempatan (pressure). 

Kecurangan akan dilakukan jika ada 

kesempatan dimana seseorang harus 

memiliki akses terhadap aset atau 

memiliki kewenangan untuk 

mengatur prosedur pengendalian 

yang memperkenankannya 

dilakukannya skema kecurangan 

(opportunity). Kecurangan karena 

tekanan atau rasionalisasi dapat 

dilakukan jika ada kesempatan 

(Syifa,2016). Pada tahun 2004 Wolfe 

dan Hermanson menyatakan unsur 

fraud yang baru yaitu capability 

yang diartikan sebagai sifat dan 

kemampuan seseorang yang 

memiliki peranan besar dalam suatu 

perusahaan untuk melakukan suatu 

tindak kecurangan. Maka dari 

keempat komponen tersebut 

terbentuklah fraud diamond yang 

digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan.  

Elemen-elemen pada fraud 

diamond tidak dapat begitu saja 

diteliti sehingga membutuhkan 

proksi variabel. Pada elemen 

pressure peneliti menggunakan tiga 

variabel yaitu external pressure, 
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financial stability, dan financial 

target.  Elemen opportunity 

menggunakan dua variabel yaitu 

nature of industry dan ineffective 

monitoring. Elemen rationalization 

menggunakan variabel change in 

auditor dan elemen capability 

menggunakan variabel capability 

yang diproksikan dengan pergantian 

direksi.   

Penelitian ini penting dilakukan 

sebab akhir-akhir tahun ini terjadi 

perilaku fraud mengenai kecurangan 

laporan keuangan yang dilakukan 

oleh para manajemen khususnya 

sektor manufaktur, karena 

perusahaan manufaktur merupakan 

sektor industri terbesar dengan 

subfaktor industri terbanyak 

dibanding dengan sektor industri 

lainnya dan diminati banyak 

investor. Sehingga berdasarkan 

uraian tersebut dan adanya 

ketidakkonsistenan hasil pada 

penelitian terdahulu, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Fraud Diamond untuk 

Mendeteksi Terjadinya Financial 

Statement Fraud”. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Financial Statement Fraud 

Association of Certified Fruad 

Examiners mendefinisikan 

kecurangan pada laporan keuangan 

sebagai kesengajaan, kesalahan 

dalam melaporkan atau penghilangan 

fakta yang bersifat material, atau data 

akuntansi yang dapat menyesatkan 

dan ketika digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dengan seluruh 

informasi yang ada, akan 

menyebabkan pengguna laporan 

keuangan mengubah atau menukar 

pertimbangan atau keputusannya 

(Sekar, 2017).  Dalam prakteknya 

kecurangan pada laporan keuangan 

terdiri dari: (1) Memanipulasi catatan 

keuangan, (2) Kesengajaan untuk 

menghilangkan kejadian, transaksi, 

akun atau informasi signifikan lain, 

(3) Kesalahan penerapan prinsip 

akuntansi, kebijakan atau prosedur 

yang digunakan untuk mengukur, 

mencatat, melaporkan dan 

mengungkapkan transaksi. 

 

Fraud Diamond 

Pada tahun 2004, Wolfe dan 

Hermanson mengembangkan 

pandangan baru mengenai fenomena 

fraud yang disebut sebagai fraud 

diamond (Wolfe et al, 2004). Fraud 

diamond ini merupakan suatu bentuk 

penyempurnaan dari teori fraud 

triangle oleh Cressey tahun 1953. 

Pada fraud diamond ditambahkan 

elemen yang dianggap memiliki 

pengaruh signifikan terhadap fraud, 

yaitu Capability. Menurut Wolfe et 

al. (2004) kecurangan yang banyak 

terjadi tidak akan pernah terealisasi 

tanpa adanya orang yang tepat dan 

orang yang memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan kecurangan 

tersebut. 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen and Meckling pada tahun 

1976 dalam Mafiana (2016) 

menyatakan bahwa hubungan 

keagenan timbul karena adanya 

kontrak antara pemegang saham 

(principal) dan manajemen (agent) 

dengan mendelegasikan beberapa 

wewenang pengambilan keputusan 

kepada agent. Pada praktiknya 

manajer perusahaan mempunyai 

tanggung jawab untuk memberikan 

return atau meningkatkan 

keuntungan yang sesuai target dari 
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pemegang saham, namun manajer 

juga memiliki kepentingan 

memaksimalkan kesejahteraannya 

dengan menerima apresiasi dari 

principal berupa kompensasi 

keuangan dan syarat-syarat yang 

berlaku dalam hubungan tersebut 

(Mafiana, 2016). 

Manajemen sebagai agent yang 

tidak dapat memenuhi target oleh 

pemegang saham principal tersebut 

dapat melakukan tindakan fraud 

untuk menampilkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan 

keinginan principal dengan 

menggunakan cara agar perusahaan 

yang terlihat tidak sehat terlihat baik-

baik saja (Ni Kadek, 2015). Hal ini 

sekaligus dapat menjelaskan 

hubungan antara variabel finacial 

target dengan financial statement 

fraud. Para pemegang saham 

(principal) menginginkan keuangan 

perusahaaan selalu baik, seperti laba 

yang selalu meningkat setiap 

tahunnya. Target keuangan yang 

tinggi terkadang sulit dicapai oleh 

para manajemen perusahaan, 

sehingga terjadi benturan 

kepentingan antara pemegang saham 

dengan perusahaan dan 

memungkinkan terjadinya financial 

statement fraud. 

 

Teori Keperilakuan 

Teori keperilakuan menurut 

Arfan (2009:27) merupakan suatu 

ilmu yang menjelaskan dan 

memprediksi perilaku manusia. 

Perspektif berdasarkan perilaku 

manusia dibagi menjadi tiga, yaitu 

psikologi, sosiologi, dan psikologi 

sosial. Ketiganya melakukan 

pencarian untuk menguraikan dan 

menjelaskan perilaku manusia. 

Berdasarkan penjelasan diatas, 

teori keperilakuan ini menjelaskan 

perilaku manusia di dalam organisasi 

dengan meneliti bagaimana perilaku 

para manajemen dengan adanya 

interaksi ineffective monitoring yang 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud. Hubungan variabel 

ineffective monitoring atau lemahnya 

suatu pengawasan yang ada di dalam 

suatu organisasi yaitu, apabila di 

dalam organisasi tersebut 

pengawasan atau pengendalian 

rendah, maka hal ini dapat 

mempengaruhi perilaku manajemen 

untuk melakukan tindakan 

kecurangan termasuk pada financial 

statement fraud. 

 

Pengaruh External Pressure 

Terhadap Financial Statement 

Fraud 

External pressure merupakan 

tekanan secara berlebih yang 

dirasakan oleh manajemen untuk 

memenuhi persyaratan atau harapan 

dari pihak ketiga. Untuk mengatasi 

tekanan tersebut perusahaan 

membutuhkan tambahan utang atau 

sumber pembiayaan eksternal agar 

tetap kompetitif, termasuk 

pembiayaan riset dan pengeluaran 

pembangunan atau modal. (Kennedy, 

2014). 

External pressure diukur 

menggunakan rasio leverage. Jika 

perusahaan memiliki angka leverage 

yang tinggi, maka perusahaan 

tersebut dianggap memiliki hutang 

dan risiko kredit yang tinggi pula. 

Tingginya risiko kredit menyebabkan 

semakin besarnya kekhawatiran 

kreditor untuk memberikan pinjaman 

kepada perusahaan karena takut akan 

adanya kredit macet. Hal ini 

membuat manajemen perusahaan 
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akan merasa tertekan dengan utang 

yang semakin besar dan risiko kredit 

yang juga akan tinggi, sehingga 

dapat memungkinkan manajemen 

untuk melakukan kecurangan dengan 

melebih sajikan aset agar 

mendapatkan pembiayaan eksternal 

yaitu terkait dengan kas yang 

dihasilkan melalui hutang. Hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan 

Sekar (2017), Kennedy (2017), Ketut 

(2016) membuktikan bahwa variabel 

external pressure berpengaruh 

terhadap financial statement fraud.  

H1: Terdapat pengaruh external 

pressure terhadap financial 

statement fraud  

Pengaruh Financial Stability 

Terhadap Financial Statement 

Fraud 

Financial stability merupakan 

keadaan dimana kondisi keuangan 

pada perusahaan sedang stabil. 

Manajer menghadapi tekanan untuk 

melakukan kecurangan laporan 

keuangan ketika stabilitas keuangan 

dan/atau profitabilitas yang terancam 

oleh keadaaan ekonomi, industri, 

atau situasi entitas yang beroperasi. 

Kondisi keuangan tersebut dapat 

dilihat dari keadaan aset perusahaan 

yang berupa aset lancar dan aset 

tidak lancar Semakin tinggi total aset 

yang dimiliki perusahaan 

menunjukkan kekayaan yang 

dimiliki semakin banyak. Jadi, 

semakin besar rasio perubahan total 

aset suatu perusahaan maka 

probabilitas dilakukannya tindak 

kecurangan pada laporan keuangan 

perusahaan tersebut semakin tinggi. 

Oleh karena itu, variabel financial 

stability memiliki hubungan dengan 

financial statement fraud. Hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan 

Mafiana (2016), Ketut (2016), Syifa 

(2017) membuktikan bahwa variabel 

financial stability berpengaruh 

terhadap financial statement fraud.  

H2: Terdapat pengaruh financial 

stability terhadap financial 

statement fraud 

Pengaruh Financial Target 

Terhadap Financial Statement 

Fraud 

Financial target merupakan 

keadaan dimana manajer perusahaan 

dituntut untuk melakukan kinerja 

terbaik sehingga dapat mencapai 

target keuangan yang telah 

direncanakan. Apabila kemampuan 

perusahaan dalam mencapai target 

keuangan tinggi, dapat dikatakan 

kinerja perusahaan baik. Namun, 

tidak seterusnya target keuangan 

dapat dicapai. Terkadang terdapat 

faktor-faktor lain yang tidak dapat 

dikendalikan oleh perusahaan 

sehingga membuat target keuangan 

tidak tercapai serta eksistensi 

perusahaan diragukan. 

Return on total asset (ROA) 

merupakan ukuran kinerja 

operasional yang secara luas 

digunakan untuk menunjukkan 

seberapa efisien aset telah 

digunakan. Semakin tinggi ROA 

maka semakin baik kinerja 

manajemen yang artinya keseluruhan 

operasi perusahaan telah efektif. 

Namun, dalam meningkatkan 

kinerjanya dengan menargetkan 

ROA lebih tinggi memungkinkan 

manajemen melakukan kecurangan 

laporan keuangan, seperti melebih 

sajikan laba yang tidak sesuai dengan 

yang sebenarnya agar perusahaan 

terlihat memiliki kinerja yang baik 

dan meningkat tiap tahunnya dengan 

tercerminnya laba yang besar pada 
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laporan keuangan. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Mafiana 

(2016), Ketut (2016), Syifa (2017) 

membuktikan bahwa variabel 

financial target berpengaruh 

terhadap financial statement fraud.  

H3: Terdapat pengaruh financial 

target terhadap financial 

statement fraud  

 

Pengaruh Nature of Industry 

Terhadap Financial Statement 

Fraud 

Nature of industry merupakan 

kondisi ideal suatu perusahaan atau 

organisasi dalam industri. Salah satu 

bentuk dari nature of industry yaitu 

kondisi piutang perusahaan, 

perusahaan yang baik akan menekan 

dan memperkecil jumlah piutang 

perusahaan serta memperbanyak 

penerimaan aliran kas perusahaan. 

Tingginya piutang dalam penjualan 

menunjukkan bahwa account piutang 

merupakan aset yang memiliki resiko 

manipulasi lebih tinggi dan rawan 

terjadi kecurangan laporan keuangan 

dengan memperkecil jumlah piutang 

yang ada di laporan posisi keuangan. 

Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan Kennedy (2014), Ketut 

(2016), Ni Kadek (2015) 

membuktikan bahwa variabel nature 

of industry berpengaruh terhadap 

financial statement fraud. 

H4: Terdapat pengaruh nature of 

industry terhadap financial 

statement fraud  

Pengaruh Ineffective Monitoring 

Terhadap Financial Statement 

Fraud 

Ineffective monitoring 

merupakan kecurangan yang terjadi 

karena dampak pengawasan yang 

lemah sehingga memberikan 

kesempatan kepada manajer (agent) 

untuk berperilaku menyimpang. 

Dengan lemahnya pengawasan 

dalam perusahaan, akan 

meningkatkan manajemen atau 

karyawan perusahaan untuk 

melakukan tindakan fraud. Karena 

mereka tidak merasa di awasi oleh 

siapapun, jadi apabila mereka 

berbuat kecurangan, mereka akan 

merasa aman dan tidak takut untuk 

berbuat hal yang berarah kepada 

fraud. Hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan Ketut (2016), Syifa 

(2017)  membuktikan bahwa variabel 

ineffective monitoring berpengaruh 

terhadap financial statement fraud.. 

H5: Terdapat pengaruh ineffective 

monitoring terhadap 

financial statement fraud  

 

Pengaruh Change in Auditor 

Terhadap Financial Statement 

Fraud 

Change in auditor merupakan 

pergantian auditor yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengurangi 

pendeteksian fraud oleh auditor 

sebelumnya. Hal ini mendorong 

perusahaan melakukan pergantian 

auditor independennya supaya 

kecurangan tidak terdeteksi karena 

auditor lama dapat melihat gejala 

kemungkinan terjadinya kecurangan 

yang dilakukan manajemen 

perusahaan. Dengan adanya 

pergantian auditor, kemungkinan 

kecurangan akan meningkat. Oleh 

sebab itu, pergantian auditor dapat 

memungkinkan terjadinya suatu 

fraud. Hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan Sekar (2017) dan 

Ketut (2016) membuktikan bahwa 

variabel   change in auditor 

berpengaruh  terhadap financial 

statement fraud. 
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H6: Terdapat pengaruh change in 

auditor terhadap financial  

Pengaruh Capability Terhadap 

Financial Statement Fraud 

Capability merupakan upaya 

seseorang dalam melakukan tindak 

kecurangan demi tercapainya tujuan 

tertentu. Capability diproksikan 

dengan perubahan direksi 

perusahaan. Perubahan direksi adalah 

penyerahan wewenang dari direksi 

lama kepada direksi baru dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerja 

manajemen sebelumnya dengan 

melakukan perubahan sususan 

direksi atau perekrutan direksi baru 

yang dianggap lebih kompeten. 

Namun, perubahan direksi dapat 

menimbulkan stress period karena 

memerlukan waktu yang lebih untuk 

beradaptasi dengan budaya direksi 

baru, sehingga berdampak pada 

semakin terbukanya peluang untuk 

melakukan fraud. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Ketut 

(2016) dan Daniel (2015) 

membuktikan bahwa variabel   

capability berpengaruh  terhadap 

financial statement fraud  

H7: Terdapat pengaruh capability 

terhadap financal statement 

fraud
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METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Dalam penelitian ini, yang 

menjadi populasi adalah pusahaan 

sektor manufaktur. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 153 perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Teknik pengambilan sampel  

dilakukan dengan menggunakan 

purposive sampling  yaitu suatu 

teknik penentu sampel yang 

dilakukan dengan mengambil subyek 

yang terpilih untuk menjawab tujuan 

penelitian. Kriteria dalam 

pengambilan sampel meliputi: (1) 

Perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2013-2017, (2) 

Perusahaan mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit dalam website BEI atau 

website perusahaan selama periode 

2013-2017 yang dinyatakan dalam  

mata uang Rupiah (Rp), (3) 

Perusahaan tidak delisting selama 

periode 2013-2017, (4) Data 

mengenai data-data yang berkaitan  

dengan variabel penelitian tersedia 

lengkap selama periode 2013-2017. 

Dari 153 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), maka diperoleh 101 

perusahaan manufaktur  yang 

menjadi sampel penelitian sesuai 

menjadi sampel penelitian sesuai 

dengan kriteria pemilihan sampel. 

 

Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis data 

sekunder yaitu data tidak diambil 

langsung dari perusahaan, melainkan 

diambil dari laporan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2013-2017. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini 

diperoleh dari www.idx.co.id. 
 

Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variable dependen yaitu 

financial statement fraud dan 

variabel independen yaitu external 

pressure, financial stability, financial 

target, nature of industry, ineffective 

monitoring, change in auditor, dan 

capability. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Financial Statement Fraud 

Financial Statement Fraud 

adalah salah saji yang disengaja atas 

kondisi keuangan perusahaan yang 

dilakukan melalui cara salah saji atau 

kelalaian yang disengaja atas 

sejumlah pengungkapan pada 

laporan keuangan untuk mngelabuhi 

pengguna laporan keuangan tersebut 

(Romanus, 2014:267). 

RSST Accrual =
(∆WC+ ∆NCO+ ∆FIN)

Average Total Assets
 

Keterangan: 

WC (Working Capital) = (Current 

Assets – Current Liability) 

NCO (Non Current Operating 

Accrual) = (Total Assets – Current 

Assets – Investment and Advences) – 

(Total Liabilities – Current 

Liabilities – Long Term Debt) 

FIN (Financial Accrual) = Total 

Investment – Total Liabilities 

ATS (Average Total Assets) = 

(Beginning Total Assets + End Total 

Assets) / 2 

Selanjutnya, menghitung financial 

performance dengan model 

perhitungan: 

http://www.idx.co.id/
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Financial Performance = Change in 

Receivable + Change in Inventories 

+ Change in Cash Sales + Change in 

Earnings 

Keterangan: 

Change in Receivable =  
∆Receivable

Average Total Assets
 

Change in Inventories =  
∆Inventory

Average Total Assets
 

Change in Cash Sales =                      
∆Sales

Sales (t)
- 

∆Reveivables

Receivables (t)
 

Change in Earnings           =   

Earnings (t)

Average Total Assets (t)
-

Earnings (t-1)

Average Total Assets (t-1)
 

 Setelah menghitung nilai RSST dan 

financial performance, selanjutnya 

menghitung F-scores dengan model 

perhitungan: 

F-scores = Accrual Quality + 

Financial Performance 

 

External Pressure 

External pressure adalah 

tekanan yang diterima pihak 

manajemen (agent) dalam memenuhi 

harapan atau persyaratan pihak 

ketiga (principal). Variabel external 

pressure diproksikan dengan leverage 

atau LEV (Mafiana, 2016). 

LEV = 
Total Hutang

Total Aset
 

Financial Stability 

Financial stability adalah 

keadaan dimana kondisi keuangan 

pada perusahaan sedang stabil. 

Manajer menghadapi tekanan untuk 

Financial Stability diproksikan 

dengan rasio perubahan aset selama 

beberapa tahun atau ACHANGE 

(Mafiana, 2016). 

ACHANGE =
(Total Asett-Total Asett-1)

Total Asett-1
 

Financial Target 

Financial target adalah suatu 

keadaan dimana manajemen 

menerima tekanan secara berlebihan 

untuk mencapai target perusahaan. 

Pada penelitian ini financial targets 

diproksikan dengan return on asset 

atau ROA. (Mafiana, 2016). 

ROA = 
Laba Setelah Pajak

Total Aset
 

Nature of Industry 

Nature of industry adalah 

keadaan ideal suatu perusahaan 

dalam industri. Variabel nature of 

industry diproksikan dengan piutang 

atau receivable (Kennedy, 2014). 

RECEIVABLE = (
Piutang

t

Penjualan
t

-
Piutang

t-1

Penjualan
t-1

) 

Ineffective Monitoring 

Ineffective monitoring adalah 

keadaan dimana sistem pengawasan 

internal dalam perusahaan tidak 

efektik.. Penelitian ini menggunakan 

total komisaris independen atau 

BDOUT dalam memproksikan 

ineffective monitoring (Kennedy, 

2014). 

BDOUT =
Total Komisaris Independen

Total Dewan Komisaris
 

 

Change in Auditor 

Change in auditor adalah 

pergantian auditor yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengurangi 

pendeteksian fraud oleh auditor 

sebelumnya. Rasionalisasi dapat 

diukur dengan siklus pergantian 

auditor dengan variabel dummy, 

dengan angka 1 diberikan apabila                 

perusahaan terjadi pergantian auditor 
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dan angka 0 apabila perusahaan tidak 

mengganti auditornya (Kennedy, 

2014). 

 

Capability 

Capability adalah upaya 

seseorang dalam melakukan tindak 

kecurangan demi tercapainya tujuan 

tertentu. Pergantian direksi diukur 

menggunakan variabel dummy, 

dimana angka 1 diberikan apabila 

ada perusahaan yang mengganti 

jajaran direksi selama periode 

penelitian, sedangkan angka 0 

diberikan apabila perusahaan tidak 

melakukan pergantian direksinya 

(Kennedy 2014). 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan alat 

bantu uji SPSS versi 25. Untuk 

menguji hubungan antara external 

pressure, financial stability, financial 

target, nature of industry, ineffective 

monitoring, change in auditor, 

capability terhadap financial 

statement fraud digunakan model 

regresi linier berganda (multiple 

regression analysis). Pengolahan 

data yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah analisis deskriptif; uji 

asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas; analisis regresi 

linier berganda; pengujian hipotesis 

yang terdiri dari uji F, koefisien 

determinasi (Adjusted R Square), dan 

uji t. 

Alasan dipilihnya model regresi 

linier berganda karena untuk menguji 

pengaruh beberapa variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat. Untuk 

mengetahui hubungan tersebut, maka 

berikut adalah persamaan regresinya: 

FSF  = α + β1LEV + 

β2ACHANGE + β3ROA + 

β4RECEIVABLE  

+β5BDOUT + β4∆CPA + 

DCHANGE + Ɛ 

Keterangan : 

FSF     =.Financial   

.......Statement  

.......Fraud 

α      = Konstanta 

LEV                 =.Leverage 

ACHANGE     =.Rasio perubahan 

////////////////////////////total aset  

ROA      = Return on Assets  

RECEIVABLE =.Rasio perubahan 

AAAAAAAAAA   piutang 

BDOUT     =.RasioAdewan 

AAAAAAAAAA...komisasris 

AAAAAAAAAA...independen 

∆CPA      =.Pergantian 

AAAAAAAAAAAauditor  

DCHANGE     =.Pergantian 

AAAAAAAAAAAjajaran direksi  

Ɛ      =  Error 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel dependen financial 

statement fraud memiliki nilai 

minimun sebesar -20,521 dan nilai 

maximum sebesar 2,637. Nilai 

standar deviasi sebesar 1,057000 dan 

nilai rata-rata (mean) sebesar -

0,03560. Jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa 

standar deviasi lebih besar daripada 

mean. Hal ini menunjukkan bahwa 

standar deviasi yang dimiliki 

financial statement fraud termasuk 

dalam kategori besar atau tinggi, 

artinya adalah sebagian besar data 

tidak berkumpul pada nilai 

tengahnya sehingga data financial 
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statement fraud dalam penelitian ini 

bersifat heterogen. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel external pressure memiliki 

nilai minimun sebesar 0,034 dan nilai 

maximum sebesar 3,029. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,344070 dan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,48647. Jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa 

standar deviasi lebih kecil daripada  

mean. Hal ini menunjukkan bahwa 

standar deviasi yang dimiliki 

external pressure yang diproksikan 

dengan leverage termasuk dalam 

kategori kecil atau rendah, artinya 

adalah sebagian besar data akan 

berkumpul pada nilai tengahnya 

sehingga data external pressure 

dalam penelitian ini bersifat 

homogen atau tidak menyebar. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel financial stability memiliki 

nilai minimun sebesar -0,198 dan 

nilai maximum sebesar 17,267. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,871924 dan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,15851. Jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa 

standar deviasi lebih besar daripada 

mean. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat variasi data dari financial 

stability cenderung tinggi atau data 

bersifat heterogen atau menyebar. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel financial target memiliki 

nilai minimun sebesar -0,191 dan 

nilai maximum sebesar 0,527. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,087639 dan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,05742. Jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa 

standar deviasi lebih besar daripada 

mean. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat variasi data dari financial 

target cenderung tinggi atau data 

bersifat heterogen atau menyebar. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel nature of industry memiliki 

nilai minimun sebesar -0,239 dan 

nilai maximum sebesar 5,671. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,285847 dan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,01824. Jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa 

standar deviasi lebih besar daripada 

mean. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat variasi data dari nature of 

industry cenderung tinggi atau data 

bersifat heterogen atau menyebar. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel ineffective monitoring 

memiliki nilai minimun sebesar 

0,000 dan nilai maximum sebesar 

1,000. Nilai standar deviasi sebesar 

0,119556 dan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,39498. Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata, dapat dilihat 

bahwa standar deviasi lebih kecil 

atau rendah daripada mean, artinya 

sebagian besar data akan berkumpul 

pada nilai tengahnya sehingga data 

ineffective monitoring dalam 

penelitian ini bersifat homogen atau 

tidak menyebar. 

Berdasarkan hasil analisis 

distribusi frekuensi dari change in 

auditor memiliki simpangan baku 

dari total sampel yang digunakan 

sebesar 0,380 dengan nilai rata-rata 

sebesar 0,17. Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata, dapat dilihat 

bahwa standar deviasi lebih besar 

daripada mean. Hal ini menunjukkan 

bahwa standar deviasi yang dimiliki 

change in auditor termasuk dalam 

kategori besar atau tinggi. 
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Perusahaan yang melakukan 

pergantian auditor sebanyak 70 data 

sampel yang tertera diatas senilai 

13,1%. Sedangkan pada perusahaan 

yang tidak melakukan pergantian 

auditor sejumlah 332 data sampel 

atau senilai 62,3% 

Berdasarkan hasil analisis 

distribusi frekuensi dari capability 

(pergantian direksi) memiliki 

simpangan baku dari total sampel 

yang digunakan sebesar 0,450 

dengan nilai rata-rata sebesar 0,28. 

Jika dibandingkan dengan nilai rata-

rata, dapat dilihat bahwa standar 

deviasi lebih besar daripada mean. 

Hal ini menunjukkan bahwa standar 

deviasi yang dimiliki pergantian 

direksi termasuk dalam kategori 

besar atau tinggi. Perusahaan yang 

melakukan pergantian auditor 

sebanyak 113 data sampel yang 

tertera atai senilai 21,2%. Sedangkan 

pada perusahaan yang tidak 

melakukan pergantian direktur 

sejumlah 289 data sampel atau 

senilai 54,2%. 

Setelah dilakukan uji analisis 

deskriptif, selanjutnya dilakukan uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

dilakukan pada penelitian ini yaitu 

uji normalitas, uji multikolinieritas, 

dan uji heterokedastisitas. 

Berdasarkan uji normalitas yang 

dilihat melalui nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar  0,034 dengan 

nilai signifikannya sebesar 0,200 

maka data terdistribusi normal dan 

model regresi ini dikatakan baik 

karena nilai signifikannya lebih besar 

dari 0,05. Uji multikolinieritas dapat 

dilihat berdasarkan nilai VIF yang 

apabila kurang dari 10 maka data 

tersebut terbebas dari 

multikolinieritas. Pada penelitian ini, 

semua variabel independen terbebas 

dari multikolinieritas yaiu  external 

pressure dengan nilai VIF sebesar 

1,199, financial stability dengan nilai 

VIF sebesar 1,046, financial target 

dengan nilai VIF sebesar 1,174, 

ineffective monitoring dengan nilai 

VIF sebesar 1,126, nature of industry 

dengan nilai VIF sebesar 1,122, 

change in auditor dengan nilai VIF 

sebesar 1,054, capability dengan 

nilai VIF sebesar 1,039. Pada uji 

heterokedastisitas apabila nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut terbebas dari 

heterokedastisitas. Berdasarkan uji 

heterokedastisitas bahwa semua 

variabel independen terbebas dari 

heterokedastisitas, yaitu  external 

pressure dengan nilai signifikan 

sebesar 0,089, financial stability 

dengan nilai signifikan sebesar 

0,468, financial target dengan nilai 

signifikan sebesar 0,650, ineffective 

monitoring dengan nilai signifikan 

sebesar 0,219, nature of industry 

dengan nilai signifikan sebesar 

0,769, change in auditor dengan nilai 

signifikan sebesar 0,896, capability 

dengan nilai signifikan sebesar 

0,953. 

Selanjutnya adalah dilakukan uji 

hipotesis yang terdiri dari uji F, uji 

koefisien determinasi  R2, dan uji t. 

Berdasarkan uji F, variabel  

independen yang terdiri dari external 

pressure, financial stability, financial 

target, nature of industry, ineffective 

monitoring, change in auditor, dan 

capability berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu financial 

statement fraud dikarenakan nilai 

signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000. 

Nilai Adjusted R Square   

sebesar 0,980. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel external 
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pressure, financial stability, financial 

target, nature of industry, ineffective 

monitoring, change in auditor, dan 

capability mampu menjelaskan 

financial statement fraud sebesar 

98% dan ada faktor lain sebesar 2% 

yang tidak masuk ke dalam model 

dan mempengaruhi variabel 

dependen yang dijelaskan oleh error. 

Berdasarkan hasil uji t, 

menyatakan bahwa dari tujuh 

variabel independen terdapat dua 

variabel yang tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen, yaitu 

ineffective monitoring mempunyai 

nilai lebih dari 0,05 yaitu sebesar 

0,223, hal ini berarti H5 ditolak 

sehingga ineffective monitoring tidak 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud, change in auditor 

mempunyai nilai lebih dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,518, hal ini berarti H6 

ditolak sehingga change in auditor 

tidak berpengaruh terhadap financial 

statement fraud. Sedangkan, external 

pressure mempunyai nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,000, hal ini berarti H1 diterima 

sehingga external pressure 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud, financial stability 

mempunyai nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, 

hal ini berarti H2 diterima sehingga 

financial stability berpengaruh 

terhadap financial statement fraud, 

financial target mempunyai nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, hal ini berarti H2 

diterima sehingga financial target 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud, nature of industry 

mempunyai nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, 

hal ini berarti H2 diterima sehingga 

nature of industry berpengaruh 

terhadap financial statement fraud, 

dan capability mempunyai nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,001, hal ini berarti H2 

diterima sehingga capability 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud. 

 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan 402 sampel 

perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013 sampai 2017 dan 

menggunakan alat uji SPSS 25 untuk 

mengetahui pengaruh pada setiap 

variabel. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji apakah ada pengaruh 

external pressure, financial stability, 

financial target, nature of industry, 

ineffective monitoring, change in 

auditor, dan capability terhadap 

financial statement fraud. 

Pembahasan ini juga 

mengungkapkan mengenai teori 

terkait variabel independen dengan 

hasil penelitian. Berikut ini akan 

dibahas pengujian untuk hipotesis 

pada masing-masing variabel 

independen: 

 

Pengaruh External Pressure 

terhadap Financial Statement 

Fraud 

Hasil penelitian pada variabel 

external pressure yang diukur 

dengan leverage (LEV) berdasarkan 

hasil uji t diperoleh nilai Sig. 0,000 ˂ 

0,05. Maka, dapat disimpulkan 

hipotesis pertama (H1) diterima atau 

external pressure berpengaruh 

terhadap financial statement fraud. 

Perusahaan yang memiliki leverage 

yang tinggi berarti perusahaan 

tersebut memiliki hutang yang besar 

dan risiko kredit yang juga tinggi.  
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Tingginya hutang yang dimiliki, 

membuat perusahaan tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar atau 

melunasi hutangnya. Dorongan bagi 

perusahaan untuk memanipulasi 

laporan keuangan akan semakin 

tinggi apabila pendanaan perusahaan 

yang mayoritas didanai dari hutang 

sudah semakin besar dibandingkan 

jumlah aset yang dimiliki 

perusahaan. Hal itu akan menjadi 

suatu indikasi going concern yang 

buruk manakala perusahaan terus 

menerus melakukan pinjaman tanpa 

mempertimbangkan aset yang 

dimiliki untuk melunasi pinjaman 

tersebut. Hal tersebut memberikan 

tekanan bagi para manajemen untuk 

melakukan suatu tindakan financial 

statement fraud. 

 

Pengaruh Financial Stability 

terhadap Financial Statement 

Fraud 
Hasil penelitian pada variabel 

financial stability yang diukur 

dengan ACHANGE berdasarkan hasil 

uji t diperoleh nilai Sig. 0,000 ˂ 0,05. 

Maka, dapat disimpulkan hipotesis 

kedua (H2) diterima atau  financial 

stability berpengaruh terhadap 

financial statement fraud. 

Perusahaan yang memiliki aset yang 

kecil atau memiliki aset besar namun 

aliran kas keluar juga besar memiliki 

peluang untuk melakukan manipulasi 

agar stabilitas perusahaanya terlihat 

baik. Jumlah total aset perusahaan di 

masa lalu yang kecil dapat menjadi 

motivasi bagi perusahaan untuk 

meningkatkan total aset yang 

signifikan. Namun, dalam mencapai 

tujuan tersebut perusahaan terkadang 

menjadikan hal tersebut sebagai 

pressure sehingga manajemen 

melakukan manipulasi laporan 

keuangan. 

 

Pengaruh Financial Target 

terhadap Financial Statement 

Fraud 

Hasil penelitian pada variabel 

financial target yang diukur dengan 

return on asset (ROA) berdasarkan 

hasil uji t diperoleh nilai Sig. 0,000 ˂ 

0,05.  Maka, dapat disimpulkan 

hipotesis ketiga (H3) diterima atau 

financial target berpengaruh 

terhadap financial statement fraud. 

Tingginya financial target yang 

ditetapkan principal (shareholder) 

memberikan tekanan kepada 

manajemen untuk mencapai target 

tersebut. Apabila perusahaan 

menargetkan ROA yang semakin 

tinggi, maka tingkat potensi dalam 

melakukan manipulasi dalam laporan 

keuangan akan meningkat.  

 

Pengaruh Nature of Industry 

terhadap Financial Statement 

Fraud 

Hasil penelitian pada variabel 

nature of industry yang diukur 

dengan RECEIVABLE dengan hasil 

uji t nilai Sig. 0,000 ˂ 0,05. Maka, 

dapat disimpulkan hipotesis keempat 

(H4) diterima atau nature of industry 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud. Peningkatan jumlah 

piutang perusahaan dari tahun ke 

tahun sebelumnya dapat menjadi 

indikator 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 

tersebut dapat menjadi dorongan bagi 
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manajemen untuk memanipulasi 

laporan keuangan. 

 

Pengaruh Ineffective Monitoring 

terhadap Financial Statement 

Fraud 
Hasil penelitian pada variabel 

ineffective monitoring yang diukur 

dengan BDOUT atau total komisaris 

independen dibagi dengan total 

dewan komisaris dengan hasil uji t 

nilai Sig. 0,233 ˃ 0,05 . Maka, dapat 

disimpulkan hipotesis kelima (H5) 

yaitu ineffective monitoring ditolak 

atau tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud.. Hal ini 

dimungkinkan keberadaan komisaris 

independen sebagai kontroler belum 

berjalan optimal, karena penempatan 

atau penambahan anggota dewan 

komisaris independen yang 

digunakan sebagai prosedur analitis 

untuk membantu pengukuran dalam 

ineffective monitoring hanya sekedar 

digunakan untuk memenuhi 

ketentuan formal dari PT Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Ketentuan formal 

tersebut tertuang dalam peraturan 

pencatatan Efek No.1-A tentang 

Ketentuan Umum Pencatatan Efek 

yang bersifat Ekuitas menyebutkan 

rentang rasio komisaris independen 

sekurang-kurangnya 30% dari 

seluruh jumlah anggota komisaris 

yang ada. Namun dengan adanya 

peraturan tersebut, pemegang saham 

mayoritas (pengendali/founders) 

masih memegang peranan penting, 

sehingga kinerja dewan tidak 

meningkat bahkan menurun. 

 

Pengaruh Change in Auditor  

terhadap Financial Statement 

Fraud 

Hasil penelitian pada variabel 

change in auditor (∆CPA) dengan 

hasil uji t nilai Sig. 0,518 ˃ 0,05. 

Maka, dapat disimpulkan hipotesis 

keenam (H6) ditolak atau change in 

auditor tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud. 

kemungkinan perusahaan mengganti 

auditor independennya bukan untuk 

menutupi kecurangan perusahaan 

yang telah dideteksi oleh auditor 

sebelumnya, melainkan perusahaan 

ingin menaati peraturan yang telah 

dibuat oleh Pemerintah Indonesia 

Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 

1. Peraturan ini menyatakan bahwa 

pemberian jasa audit atas laporan 

keuangan terhadap suatu entitas 

dapat dilakukan paling lama enam 

tahun berturut-turut oleh Kantor 

Akuntan Publik atau KAP yang sama 

dan tiga tahun berturut-turut oleh 

auditor yang sama kepada satu klien 

yang sama. 

 

Pengaruh Capability terhadap 

Financial Statement Fraud 
Hasil penelitian pada variabel 

capability yang diproksikan dengan 

perubahan direksi (DCHANGE) 

dengan hasil uji t nilai Sig. 0,001 ˂ 

0,05. Maka, dapat disimpulkan 

hipotesis ketujuh (H7) diterima atau 

capability berpengaruh terhadap 

financial statement fraud. Hal ini 

menunjukkan bahwa perubahan 

direksi dapat membantu dalam 

proses suatu tindak financial 

statement fraud. jabatan seseorang 

pada suatu perusahaan khususnya 

sebagai direksi, umumnya dapat 

membuat seseorang mampu 

melakukan suatu tindakan 

kecurangan dengan lebih mudah. 

Pergantian direksi dapat dilakukan 

dengan melakukan pergantian jajaran 

direksi (direktur utama dan wakil 

direktur) dengan cara melakukan 
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perubahan susunan direksi ataupun 

perekrutan direksi baru. Hal tersebut 

dapat meyebabkan stress period dan 

mengurangi efektivitas kinerja 

perusahaan karena memerlukan 

waktu yang lebih untuk beradaptasi 

dengan budaya direksi baru, 

sehingga berdampak pada semakin 

terbukanya peluang untuk  

melakukan suatu tindak financial 

statement fraud. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

SARAN, DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan analisis data yang 

telah diolah dan pembahasan yang 

telah dilakukan, maka penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa 

model regresi terdistribusi fit karena 

nilai signifikannya menunjukkan 

nilai kurang dari 0,05 yaitu sebesar 

0,000. Berdasarkan uji t terdapat dua 

variabel independen yang tidak 

berpengaruh terhadap financial 

statement fraud, yaitu ineffective 

monitoring  dan change in auditor 

karena nilai signifikannya > 0,05. 

Sedangkan variabel independen 

external pressure, financial stability, 

financial target, nature of industry, 

dan capability berpengaruh  terhadap 

financial statement fraud  karena 

nilai signifikannya < 0,05. 

Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan, yaitu banyak 

perusahaan yang memiliki data 

ekstrem sehinggan terdapat data yang 

di outlier dalam penelitian ini, yaitu 

sebanyak 103 data yang dihilangkan 

sehingga data tersebut tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

Berdasarkan pada hasil dan 

keterbatasan penelitian, maka saran 

yang dapat diberikan peneliti pada 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya, dapat 

menggunakan prosedur analitis 

maupun proksi yang lain yang 

dapat mendeteksi financial 

statement fraud seperti halnya 

personal financial need pada 

variabel pressure. Proksi 

organizational structure pada 

variabel opportunity. Proksi opini 

audit yang didapat perusahaan dan 

keadaan akrual dibagi dengan 

total aset untuk variabel 

rationalization. 

2. Penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan alat ukur  

F-Score, namun disertai dengan 

pencarian referensi yang lebih 

banyak. 
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