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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Kasmir (2014:14), definisi Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan merupakan inti 

dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun 

perorangan untuk menyipan dana-dananya. Melalui kegiatan pengkreditan dan 

berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian 

(Thomas et,al., 2007:1). Bank sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan 

kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-

hatian dan manajemen resiko terkait penyelenggaraan kegiatan usahanya. 

Koruptor menggunakan perbankan sebagai salah satu saluran pemanfaatan uang 

hasil korupsi (Nugroho,2017). 

Laporan keuangan merupakan bentuk alat komunikasi kepada pihak luar 

perusahaan untuk menginformasikan aktivitas perusahaan selama periode waktu 

tertentu. Penerbitan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan. Laporan 

keuangan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
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pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Menyadari pentingnya kandungan informasi dalam 

laporan keuangan menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dengan begitu eksistensi perusahaan akan tetap terjaga. Akan 

tetapi, beberapa pihak pelaku bisnis melakukan fraud atau kecurangan dalam 

laporan keuangan untuk menampilkan gambaran kondisi keuangan yang terbaik 

sehingga dapat menarik keuntungan bagi perusahaan tersebut. Kecurangan telah 

mendapatkan perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Indikasi 

adanya kecurangan dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan 

tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang 

merugikan pihak lain (Sari, 2016). 

Menurut Asociation of Certified Fraud Examiner (ACFE, 2014) 

berdasarkan frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, tindakan kecurangan 

yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu penyalahgunaan aset 

(assetmisappropriation), selanjutnya disusul oleh korupsi (corruption), dan yang 

terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud). Secara 

umum, kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan 

pendeteksian. Pada praktinya  fraud tidak hanya terjadi di perusahaan manufaktur 

saja. Banyak perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang mengalaminya. 

Dunia perbankan rentan terhadap fraud, meskipun telah menggunakan teknologi 

tinggi namun sulit terdeteksi jika terjadi kolusi antara oknum karyawan bank 

dengan pihak lain (Kusumawardhani, 2016). 
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Pada dasarnya unsur terjadinya kecurangan di perbankan yaitu 

dikarenakan oleh adanya kombinasi kerjasama kelompok kejahatan dengan orang 

didalam bank dan kelompok penjahat sebagai faktor nasabah sebagai korban. 

Selain itu, unsur lainnya yang memengaruhi terjadinya kecurangan antara lain 

melemahnya manajemen resiko yang dimiliki perbankan, tidak berlakunya early 

warning system yang merupakan suatu mekanisme untuk mendeteksi gejala atau 

tanda awal yang diperkirakan dapat memengaruhi perkembangan kemajuan 

finansial suatu perusahaan, dan tidak adanya penerapan sistem whistleblower 

sehingga kasus ini tidak dapat dicegah dalam manajemen perbankan. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di industri perbankan di Indonesia 

yang pernah melakukan tindakan financial statement fraud adalah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (BRI). Kasus ini terjadi pada tahun 2011, tim Audit Intern BRI 

cabang Bangkinang melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung Raya, 

Kabupaten Kampar, Riau. Dari hasil pemeriksaan, tim Audit Intern BRI cabang 

Bangkinang menemukan transaksi fiktif senilai Rp 1,6 Milyar antar Kantor 

Cabang BRI Unit Pasir Pengaraian II ke Unit Tapung raya yang dilakukan oleh 

kepala Cabang BRI Tapung Raya. Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit 

Tapung Raya,Kabupaten Kampar, Riau, Bapak Masril ditahan oleh kepolisian 

Resor Kampar karena ia terbukti melakukan transfer fiktif sebesar RP 1,6 Milyar 

dan merekayasa laporan keuangan. 

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui adanya transaksi 

gantung yaitu adanya pembukuan setoran kas Rp 1,6 Milyar yang berasal dari BRI 

Unit Pasar Pengairan II ke BRI Unit Tapung pada tanggal 14 Februari 2011 yang 
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dilakukan Bapak Masril, namun tidak disertai dengan pengiriman uang secara 

fisik. Bapak Masril ditetapkan sebagai tersangka karena mentransfer uang Rp 1,6 

Milyar dan merekayasa laporan pembukuan atau laporan maupun dokumen 

kegiatan usaha. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyatakan bahwa 

lima persen dari total pendapatan sebuah lembaga hilang karena kasus 

kecurangan, dan Bank dan Jasa keuangan merupakan bagian terbesar terkena 

dampaknya yaitu sebesar enam belas persen. Hal ini sejalan dengan hasil Survai 

Fraud Indonesia 2016 yang menempatkan Bank dan Jasa keuangan sebagai pihak 

di urutan kedua yang banyak melakukan tindakan fraud. 

 

 

Sumber: Survai Fraud Indonesia, 2016 

Gambar 1.1 

Hasil Survei ACFE 

 

Industri perbankan sudah diregulasi dengan sangat ketat dan termasuk yang paling 

terdepan dalam masalah pengendalian dan teknologi. Meski demikian, hasil survei 

di atas menunjukkan bahwa industri perbankan menjadi peringkat tertinggi kedua 
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dalam kasus terjadinya kecurangan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan 

pembelajaran secara terus menerus bukan hanya mengenai kasus-kasus fraud 

yang sudah terjadi tetapi resiko fraud yang mungkin terjadi.  

Kecurangan laporan keuangan dalam industri perbankan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian Yosi Septriani dan Desi Handayani 

(2018), Handy Nugroho (2017), M. Aditya Rizky Saputra dan Ninuk Dewi 

Kesumaningrum (2017), Chyntia Tessa dan Puji Harto (2016), Selni Triponika 

Sari (2016), Arie Winda Yulia dan Basuki (2016), Merissa Yesiariani dan Isti 

Rahayu (2016), Heikal Muhammad, Zakaria dan Annisa Nurbati (2016), Dianne 

M. Roden, Steven R. Cox dan Jong Yeon Kin (2016), Daniel T. H. Manurung dan 

Andhika Ligar Hardika (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kecurangan laporan keuangan dalam industri perbankan diantaranya 

adalah Financial Stability, External Pressure, Financial Target, dan Ineffective 

Monitoring. 

Menurut Yosi Septriani dan Desi Handayani (2018) Financial Stability 

merupakan tekanan dimana perusahaan terancam oleh keadaan ekonomi, industri, 

ataupun situasi entitas yang beroperasi. Manajemen seringkali mendapat tekanan 

untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengelola aset dengan baik, 

sehingga laba yang dihasilkan tercapai dan menghasilkan return yang tinggi untuk 

investor. Besarnya total aset yang dimiliki oleh peusahaan menjadi daya tarik bagi 

para investor, kreditor, dan pemilik perusahaan. Namun ketika total aset 

perusahaan mengalami penurunan, hal itu akan membuat pemilik perusahaan 

tidak tertarik karena menganggap bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak 
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stabil. Oleh sebab itu, manajemen menggunakan laporan keuangan sebagai alat 

untuk menutupi kondisi keuangan yang tidak stabil. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Yosi Septriani dan Desi Handayai (2018), Handy Nugroho (2017), 

M. Aditya Rizky Saputra dan Ninuk Dewi Kesumaningrum (2017), Chyntia Tessa 

dan Puji Harto (2016), Selni Triponika Sari (2016), Merissa Yesiariani dan Isti 

Rahayu (2016) menyatakan bahwa fiancial stability berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Arie Winda Yulia dan Basuki (2016) dan Daniel T.H. Manurung 

dan Andhika Ligar Hardika (2015) menyatakan bahwa financial stability tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Perusahaan sering mengalami suatu tekanan dari pihak eksternal. Salah 

satu tekanan yang kerap dialami manajemen perusahaan adalah kebutuhan untuk 

medapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan riset dan pengeluaran 

pembangunan atau modal (Skousen et al., 2009). Kebutuhan pembiayaan 

eksternal terkait dengan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan investasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Skousen et al (2009) membuktikan bahwa semakin 

tinggi rasio arus kas bebas perusahaan maka semakin rendah probabilitas 

perusahaan tersebut melakukan fraud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Arie Winda Yulia dan Basuki (2016), Heikal Muhammad Zakaria dan Annisa 

Nurbaiti (2016), dan Daniel T.H. Manurung dan Andhika Ligar Hardika (2015) 

menyatakan bahwa external pressure tidak berpengaruh secara siginifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Yosi 

Septriani dan Desi Handayai (2018), Handy Nugroho (2017), M. Aditya Rizky 
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Saputra dan Ninuk Dewi Kesumaningrum (2017), Chyntia Tessa dan Puji Harto 

(2016), Selni Triponika Sari (2016), Merissa Yesiariani dan Isti Rahayu (2016), 

Dianne M. Roden, Steven R. Cox, Jong Yeon Kin (2016) menyatakan bahwa 

external pressure berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Menurut Merissa Yesiariani dan Isti Rahayu (2016) financial target adalah 

resiko adanya tekanan berlebihan pada manajemen, termasuk tujuan-tujuan 

penerimaan insentif dari penjualan maupun keuntungan. Penelitian Carlson dan 

Bathala (1997)dalam Widyastuti (2009) membuktikan bahwa perusahaan yang 

memiliki laba yang besar (diukur dengan profitabilitas atau ROA) lebih 

memungkinkan melakukan manajemen laba dari pada perusahaan yang memiliki 

laba kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Merissa Yesiariani dan Isti 

Rahayu (2016) menyatakan bahwa financial target berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, menurut penelitian Yosi 

Septriani dan Desi Handayai (2018), Handy Nugroho (2017), M. Aditya Rizky 

Saputra dan Ninuk Dewi Kesumaningrum (2017), Chyntia Tessa dan Puji Harto 

(2016), Selni Triponika Sari (2016), Arie Winda Yulia dan Basuki (2016), dan 

Daniel T.H. Manurung dan Andhika Ligar Hardika (2015) menyatakan bahwa 

financial target tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 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 
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komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan 

sejenisnya (SAS No.99). Kurangnya kontrol dari pihak internal perusahaan 

menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak untuk memanipulasi data pada 

laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yosi Septriani dan Desi 

Handayani (2018) Handy Nugroho (2017) menyatakan bahwa ineffevection 

monitoring berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Sedangkan, menurut M. Aditya Rizky Saputra dan Ninuk Dewi Kesumaningrum 

(2017), Chyntia Tessa dan Puji Harto (2016), Selni Triponika Sari (2016), Arie 

Winda Yulia dan Basuki (2016) Merissa Yesiariani dan Isti Rahayu (2016), dan 

Daniel T.H. Manurung dan Andhika Ligar Hardika (2015) menyatakan bahwa 

ineffective monitoring tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

 Penelitian ini penting dilakukan karena latar belakang dan hasil penelitian 

terdahulu yang berbeda-beda. Maka dilakukan penelitan dengan judul “Pengaruh 

Financial Stability, External Pressure, Financial Target, dan Ineffective 

Monitoring Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diuji 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Financial Stability berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa? 
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2. Apakah External Pressure berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa? 

3. Apakah Financial Target berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa? 

4. Apakah Ineffective Monitoring berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Financial Stability terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh External Pressure terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Financial Target terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Ineffective Monitoring terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut; 

1. Manfaat teori sebagai tolak ukur untuk memperluas ilmu akuntansi yang 

telah dimiliki, yang berkaitan dengan bidang perbankan khususnya terkait 

dengan variabel-variabel yang menjadi faktor berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud). Serta memberikan 
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pengalaman belajar bagi penulis dalam menambah pengetahuan atas 

permasalahan yang diulas. 

2. Manfaat praktik dalam penelitian ini dapat menjadi suatu acuan bagi 

perusahaan perbankan dalam mengetahui tingkat kecurangan laporan 

keuanganpada perusahaan perbankan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penulisan penelitian 

ini, maka disusunlah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini meliputi ; 

BAB I :   PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang 

menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan tentang penguraian penelitian sebelumnya, 

landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

dan kerangka pemikiran atau hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang prosedur untuk mengetahui 

sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis yaitu rancangan penelitian, metode pengumpulan data, dan 

teknik analisis data yang digunakan. 
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BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi gambaran subyek penelitian dan analisis data yang 

memuat analisis deskrtiptif, statistik serta pembahasan 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan akhir, 

keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.  
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