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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan 

berbagai penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan guna mendapatkan 

referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Sesuai dengan 

penelitian terdahulu tentang hal atau faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan 

laporan keuangan pada perbankan. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai acuan penelitian ini: 

1. Yossi Septriani dan Desi Handayani (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang 

dijelaskan dengan earning management dengan menggunakan fraud pentagon 

theory. Faktor kecurangan dijelaskan dalam variabel financial target, financial 

stability, external pressure, ineffective monitoring, nature of industry, pergantian 

auditor, rationalization, pergantian dewan direksi dan gambar CEO sebagai 

variabel independen dan fraudulent financial reporting sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan berupa perusahaan perbankan dan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016 dengan 

mengunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur, financial stability, external 

pressure, pergantian auditor, dan pergantian dewan direksi berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, pada perusahaan perbankan, financial 
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target, financial stability, ineffective monitoring, dan rationalization berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Variabel financial stability, external pressure, financial target, ineffective 

monitoring sebagai variabel independen. 

b. Variabel kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. 

c. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

d. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

e. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, dan 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Variabel nature of industry, pergantian auditor, rationalization, pergantian 

dewan direksi, dan gambar CEO tidak digunakan sebagai variabel 

independen 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data perusahaan manufaktur, 

sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan perbankan.. 

c. Periode pengambilan sampel tidak menggunkan tahun 2013-2016. 

2. M. Aditya Rizki Saputra dan Ninu Dwi Kesumaningrum (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji unsur-unsur fraud pentagon theory 

terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada sektor perbakan di Indonesia 

pada 2011-2015. Variabel independen yang digunakan yaitu financial target, 

financial stability, external pressure, institutional ownership, ineffective 

monitoring, quality of external audits, change in auditor, change of directors, dan 
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the banking anti-fraud strategy, dan variabel dependen yang digunakan yaitu 

fraudulent financial reporting. Sampel yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling dari tiga puluh perushaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015. Teknik analisis dilakukan 

menggunakan metode regresi logistik. Hasil dari peneitian ini menunjukkan 

bahwa institutional ownership, change in auditors, dan the banking anti-fraud 

strategy berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Variabel financial stability, financial target, external pressure, dan 

ineffective monitoring sebagai variabel independen. 

b. Variabel keurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. 

c. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

d. Sampel yang digunakan yaitu sektor perbankan, dan 

Perbedaan penelitian terdahuu dengan penelitian sekarang, yaitu: 

a. Variabel institutional ownership, quality of external audits, change in 

auditor, change of director, dan the banking anti-fraud strategy tidak 

digunakan untuk variabel independen. 

b. Teknik analisis data tidak menggunkan analisis regresi logistik. 

c. Peiode penggambilan sampel tidak menggunakan tahun 2011-2015. 

3. Handy Nugroho (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi triangle fraud laporan keuangan 
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penipuan perspektif pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu 

external pressure, financial target, personal financial need, ineffective 

monitoring, dan financial stability. Variabel dependen yang digunakan yaitu 

financial statement fraud. Populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan 41 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis regresi linear berganda.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa external pressure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial 

statement fraud, financial targetberpengaruh negatif tetapi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap financial statement fraud, personal financial need 

berpengaruh negatif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud, ineffective monitoring berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap financial statement fraud, financial stability berpengaruh negatif tetapi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yaitu: 

a. Variabel financial target, financial stability, external pressure, dan 

ineffective monitoring digunakan sebagai variabel independen. 

b. Variabel financial statement fraud sebagai variabel dependen 

c. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan uji statistik t, dan uji statistik F. 
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Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang, yaitu: 

a. Terletak pada tahun penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan 

data laporan keuangan tahun 2010-2014, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan data laporan keuangan pada periode 2014-2018. 

b. Variabel independen yang tidak digunakan yaitu personal financial need. 

4. Chyntia Tessa dan Puji Harto (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji unsur-unsur kecurangan pada laporan 

keuangan dalam fraud penthagon theoryterhadap indikasi kecurangan pelaporan 

keuangan pada sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Variabel Independen 

dalam penelitian ini yaitu external pressure, financial target, institutional 

ownership, ineffective monitoring, financial stability, Kualitas auditor eksternal, 

change in auditor, pergantian direksi perusahaan, freequent number of CEO’s 

picture, sedangkan variabel dependen menggunakan fraudulent financial 

reporting. Pada penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih dengan metode 

purposive sampling dari 52 perusahaan yang terdaftar di BEI pada sektor 

perbankan dan keuangan selama periode tahun 2012-2014. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu analisis regresi logistik dengan hasil penelitian 

menunjukkan terdapat beberapa variabel yang berpengaruh secara signifikan 

dalam mendeteksi fraudulent financial reporting. Terdapat tiga variabel yang 

berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi fraudulent financial reporting 

yaitu financial stability, external pressure, dan freequent number of CEO’s 

picture. 
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Persamaan pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Variabel financial stability, external pressure, financial target dan 

ineffective monitoring sebagai variabel independen. 

b. Variabel kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen 

c. Pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang, yaitu: 

a. Pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel institutional 

ownership, Kualitas auditor ekternal, change in auditor, Pergantian 

direksi perusahaan, dan freequent number of CEO’s picture 

b. Periode sampel yang digunakan untuk penelitian terdahulu yaitu tahun 

2012-2014. 

c. Teknik analisis data penelitian saat ini tidak menggunakan analisis regresi 

logistik. 

5. Selni Triponika Sari (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang keefektifan 

fraud triangle yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi dalam mendeteksi 

penipuan laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu financial stability, external pressure, financial target, 

ineffective monitoring, dan rationalization, sedangkan variabel dependen 

menggunakan financial statement fraud. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu metode purposive sampling, dan populasi 

dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014 dengan total sampel sebanyak 35 
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perusahaan perbankan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu satistik deksriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial stability, external 

pressure, dan rationalization berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud, sedangan variabel financial target dan ineffective monitoring 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 

Persamaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Variabel financial stability, external pressure, financial target dan 

ineffective monitoring sebagai variabel independen 

b. Variabel financial statement fraud sebagai variabel dependen. 

c. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling 

d.  Populasi yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

e. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji 

normalitas, dan regresi linear berganda dengan menggunakan uji t dan uji 

f, dan 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Tidak menggunakan variabelrationalization sebagai variabel independen 

b. Periode yang digunakan bukan tahun 2012-2014. 

6. Merissa Yesiariani dan Isti Rahayu (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang 

memiliki dampak merugikan yang memungkinkan terjadinya kecurangan (fraud). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu financial stability, 
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external pressure, personal financial need, financial target, nature of industry, 

ineffective monitoring, change in auditor, rationalization, dan capability 

sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu financial statement fraud. 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan yaitu purposive sampling dengan 

menggunakan 22 perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

regresi linear berganda, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

external pressure, rationalization,financial stability, financial target berpengaruh 

secara signifikan terhadap financial statement fraud, sedangkan variabel personal 

financial need, nature of industry, ineffective monitoring, change in auditor, dan 

variabel capability tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud. 

Persamaan penelitiaan sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Menggunakan variabel financial stability, external pressure, financial 

target, dan ineffective monitoring sebagai variabel independen. 

b. Variabel financial statement fraud sebagai variabel dependen.  

c. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 

d. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda,  dan 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Tidak menggunakan variabel personal financial need, nature of industry, 

change in auditor, rationalization, dan capability sebagai variabel 

independen 

b. Periode sampel yang diambil tidak lagi tahun 2010-2014. 
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7. Arie Winda Yulia dan Basuki (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stabilias keuangan, 

tekanan eksternal, sasaran keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan 

pemantauan tidak efektif untuk kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini 

menggunakan sampel yang dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan menggunakan tiga puluh perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2013. Metode analisis data 

menggunakan regresi multivariat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

stabilitas keuangan, tekanan eksternal, sasaran keuangan, dan pemantauan tidak 

efektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan, sedangkan kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Menggunakan variabel sasaran keuangan dan pemantauan tidak efektif 

sebagai variabel independen 

b. Kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen.  

c. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive 

sampling dengan mengunakan laporan keuangan perusahan perbankan 

yang terdaftar di BEI, dan 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

a. Tidak menggunakan variabel kebutuhan keuangan pribadi sebagai variabel 

independen.  

b. Periode tahun yang digunakan bukan tahun 2008-2013. 
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c. Teknik analisis data pada penelitian sekarang tidak menggunakan analisis 

data regresi multivariat. 

8. Heikal Muhammad Zakaria dan Annisa Nurbaiti (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud risk factor terhadap 

pendeteksian kemungkinan fraudulent financial statement. Variabel external 

pressure, opportunity, dan rationalization digunakan sebagai variabel independen, 

dan variabel fraudulent financial statement digunakan sebagai variabel dependen. 

Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi logit dengan jumlah sampel 22 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2014. Metode penelitian sampel menggunakan purposive sampling. Hasil 

penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tidak seluruh indikator dalam 

fraud risk factor dapat mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan dalam 

laporan keuangan. Hal ini terlihat pada hasil statistik bahwa external pressure dan 

opportunity tidak berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan laporan 

keuangan, dan rationalization berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Variabel external pressure sebagai variabel independen. 

b. Variabel kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. 

c. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling, dan 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Tidak menggunakan variabel opportunity, dan rationalization sebagai 

variabel independen. 
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b. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian saat ini tidak 

menggunakan metode regresi logit. 

c. Sampel yang digunakan pada penelitian saat ini tidak menggunakan 

perusahaan manufaktur. 

d. Periode waktu sampel yang digunakan tidak menggunakan tahun 2012-

2014. 

9. Dianne M. Roden, Steven R. Cox, Joung Yeon Kim (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji elemen fraud triangle dengan 

corporate behavior. Variabel external pressure, opportunity, dan rationalization 

sebagai variabel independen, dan variabel fraud sebagai variabel dependen. 

Sampel yang digunakan akuntan dan penegak audit dari tahun 2003-2012 dengan 

menggunkan 103 perusahaan AAERS yang terdaftar di SEC. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel external pressure, opportunity, dan 

rationalization berpengaruh terhadap kecurangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Variabel external pressure sebagai variabel independen. 

b. Variabel fraud sebagai variabel dependen, dan 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Tidak menggunakan variabel opportunity, dan rationalization sebagai 

variabel independen. 

b. Tidak menggunakan perusahaan AAERS. 

c. Tidak menggunakan periode tahun 2003-2012. 
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10. Daniel T.H. Manurung dan Andhika Ligar Hardika (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan dengan fraud perspective diamond. Variabel 

penelitian ini menggunakan tekanan yang diproksi dengan financial stability, 

external pressure, dan financial target; peluang diproksikan dengan ineffective 

monitoring dan nature of the industry; rasionalisasi diproksikan dengan change in 

auditor dan capability diproksikan dengan the change of director sebaagai 

variabel independen dan variabel financial statement fraud sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini menguji bukti empiris untuk mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan dengan fraud perspective diamond. Metode pengambilan 

sampel yang dilakukan yaitu purposive sampling dengan menggunakan 

perusahaan perbankan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2012-2014, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear 

berganda uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

financial stability, external pressure, financial target, ineffective monitoring, 

nature of the industry, dan change in auditor tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Sedangkan variabel the change of director 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Menggunakan variabel financial stability, external pressure, financial 

target, dan ineffective monitoring sebagai variabel independen. 

b. Menggunakan variabel financial statemen fraud sebagai variabel 

dependen. 
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c. Metode pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling. 

d. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

e. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda 

dan uji asumsi klasik. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu: 

a. Tidak menggunakan variabel nature of the industry, change in auditor, 

dan change of director sebagai variabel independen. 

b. Periode laporan keuangan tidak menggunakan tahun 2012-2014. 

 

  



25 
 

 
 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 

Sumber : Diolah 

Keterangan :  

TS : Tidak Signifikan  

S : Signifikan 

 

 

 

Nama Peneliti Tahun 
Variabel independen 

Financial 
Stability 

Exsternal 
Pressure  

Financial 
Target 

Ineffective 
Monitoring 

Yosi Septriani dan 
Desi Handayani 

2018 S S TS S 

Handy Nugroho 2017 S S TS S 

M. Aditya Rizky 
saputra dan Ninuk 

Dewi 
Kesumaningrum 

2017 S S TS TS 

Chyntia Tessa dan 
Puji Harto 

2016 S S TS TS 

Selni Triponika Sari 2016 S S TS TS 

Arie Winda Yulia 
dan Basuki 

2016 TS TS TS TS 

Merissa Yesiariani 
dan Isti Rahayu 

2016 S S S TS 

Heikal 
Muhammad 

Zakaria dan Annisa 
Nurbaiti 

2016   TS     

Dianne M. 

Roden, Steven R. 

Cox, Jong Yeon 

Kin 

2016   S     

Daniel T.H. 

Manurung dan 

Andhika Ligar 

Hardika 

2015 TS TS TS TS 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Fraud Triangle Theory 

Teori fraud triangle merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab 

terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey pada 

tahun 1953, penelitiannya membahas tentang apa saja faktor yang mendorong 

seseorang untuk mengingkari kepercayaan yang telah diberikan. Cressey secara 

khusus tertarik kepada hal-hal yang menyebabkan seseorang menyerah terhadap 

godaan. Perkembangan selanjutnya hipotesa ini lebih dikenal sebagai fraud 

triangle atau segitiga kecurangan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan 

terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yaitu 

pressure (tekanan), Opportunity (peluang), dan rationalization (pembenaran).  

Cressey menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi dasar timbulnya tekanan 

yang serius bagi seseorang yaitu, kegagalan memenuhi harapan yang diwajibkan, 

kebiasaan pribadi yang tidak baik, kegagalan bisnis, diisolasi (terpisah) secara 

fisik, gaya hidup di luar kebiasaan, hubungan pegawai-bos yang tidak baik 

(Tjahjono, 2013;28). Tekanan paling sering datang dari adanya kebutuhan 

keuangan yang meningkat (Kusumawardhani, 2016), selain kebutuhan tekanan 

muncul karena suatu keserakahan (Nugroho, 2017). Bukan hanya faktor-faktor 

tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan, dalam penelitiannya ada 

aspek lain yang menjadi penyebab munculnya fraud yang berkaitan dengan 

peluang yaitu, informasi umum dan kemampuan teknis untuk melakukan fraud. 

Peluang yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan terjadinya 

kecurangan (Yulia dan Basuki, 2016). Faktor-faktor lain seseorang melakukan 
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fraud adalah langkanya pengawasan yang mencegah dan mendeteksi perilaku 

kecurangan, ketidak mampuan untuk memutuskan kualitas kerja, kegagalan untuk 

mendisiplinkan pelaku kecurangan, langkanya akses informasi, ketidaktahuan dan 

sikap apatis, dan langkanya tindakan pemeriksaan (Wilopo, Romanus 2014;281). 

Menurut Cressey, pembenaran terjadi karena sebagian besar pelaku merasa 

dirinya tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi melakukan sesuatu yang wajar 

dilakukan oleh mereka. Pembenaran dilakukan oleh para pelaku agar dapat 

menciptakan persepsi bahwa mereka orang yang jujur dan dapat dipercaya, dan 

seolah-olah menjadi korban keadaan (Tjahjono, 2013;31). Para pelaku meyakini 

dan merasa bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan suatu fraud tetapi 

suatu yang merupakan haknya dan merasa telah berjasa karena telah berbuat 

banyak untuk perusahaan atau organisasi (Nugroho, 2017). 

Financial Stability adalah suatu keadaan yang menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan terlihat dalam kondisi stabil, dimana manajemen perusahaan 

merasa tertekan dan melakukan tindakan kecurangan ketika stabilitas keuangan 

perusahaan terancam oleh keadaan ekonomi (Kusumawardhani, 2016). External 

Pessure adalah tekanan berlebih yang dialami manajemen untuk memenuhi 

harapan dan persyaratan dari pihak luar perusahaan, seperti menghadapi tren 

tingkat ekspektasi para nasabah, tekanan untuk memberikan kinerja terbaik untuk 

para investor secara signifikan bagi perusahaan atau bagi pihak eksternal. 

Financial target adalah tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai 

target keuangan yang dipatok oleh jajaran direksi atau manajemen, seperti 

perusahaan memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolok ukur para 
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analis seperti laba pada tahun sebelumnya. Ineffective monitoring adalah keadaan 

dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawasan yang efektif untuk memantau 

kinerja perusahaan, seperti adanya dominasi manajemen oleh satu atau kelompok 

orang tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan 

komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal 

(Kusumawardhani, 2016). 

Semua kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam perusahaan perbankan tertentu 

telah diatur sebaik mungkin agar tindakan kecurangan atau hal-hal yang tidak 

diinginkan tidak dapat terjadi, walaupun masih banyak orang yang berniat untuk 

melakukan tindakan kecurangan. Adapun peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia di dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 

Bank Umum 

 Pada UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebut sebagai 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensioal dan berdasarkan prinsip 

syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kegiatan Usaha Bank Umum 

 Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum: 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, bangunan, dan bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 



29 
 

 
 

2) Memberikan kredit. 

3) Menerbitkan surat pengakuan utang. 

4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

 Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud. 

 Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah. 

 Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

 Obligasi. 

 Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun. 

 Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

satu tahun. 

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6) Menempatkan dana pada meminjam dana kepada bank lain dengan 

menggunakan surat, saran telekomunikasi maupun wesel dengan 

menunjukkan cek atau sarana lainnya. 

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan antar pihak ketiga. 

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 
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10)  Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat 

berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

11)  Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

12)  Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

13)  Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Selain itu Bank Umum dapat pula: 

1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan 

dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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4) Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pension 

yang berlaku. 

2.2.2. Financial Statement Fraud 

Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan 

terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji 

terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan terhadap pengungkapan (Elder et 

al., 2011). (Diaz, 2013) Financial Statement fraud biasanya dilakukan karena 

tekanan berupa ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Elliot and 

Willingham (2002), mendefinisikan financial statement fraud merupakan suatu 

management fraud karena pelaporan keuangan yang secara sengaja dibuat salah 

dan mengelabui pengguna sering kali dicetuskan untuk kepentingan manajemen. 

Dengan demikian istilah management fraud dan financial statement fraud sering 

digunakan secara bergantian, namun secara umum fraud adalah tindakan yang 

disengaja untuk merugikan pihak lain. Kepemilikan saham publik diproaksikan 

melalui perbandingan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik (pihak 

lain di luar manajemen yang tidak memiliki hubungan istimewa) dengan yang 

dimiliki oleh perusahaan (Nugraheni, 2009;356). Apabila jumlah pemegang 

saham publik semakin besar, maka publik akan menuntut perusahaan untuk 

melaporkan kondisi perusahaan secara detail dan mengungkapkan item-item 

informasi yang semakin banyak dalam laporan tahunan sehingga diharapkan 

asimetri informasi tidak muncul. Pada perusahaan non publik kecurangan 
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mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Fraud 

sebenarnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak 

lain. Kecurangan dapat tercapai melalui pemalsuan terhadap barang atau benda 

(Nugroho,2017). Fraud di dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai 

tingkatan mulai dari karyawan level menengah dan level bawah, sampaipihak 

manajemen sampai pemilik (Anugerah, 2014). Karyawan level menengah dan 

level rendah bertanggungjawab pada pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain 

dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk 

melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus 

berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi (Wells, 2005).  

Menurut SAS No. 99, terdapat dua jenis kesengajaan salah saji yang relevan 

dengan audit atas laporan keuangan dan pertimbangan auditor atas terjadinya 

fraud, yaitu: 

a. Fraudulent financial reporting: salah saji yang disengaja atau kelalaian 

dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain 

untuk merugikan pengguna laporan keuangan. 

b. Misappropriation of assets: penyalahgunaan aset yang dilakukan dalam 

beberapa cara (termasuk penggelapan atas penerimaan, mencuri aset 

berwujud dan aset tidak berwujud, atau menyebabkan organisasi 

membayar untuk barang dan jasa yang tidak diterima). 
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2.2.3. Financial Stability 

Financial stability adalah kondisi yang menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan dalam kondisi stabil (Sari, 2016). Ketika suatu perusahan berada 

dalam kondisi stabil maka nilai perusahaan akan naik dalam pandangan investor, 

kreditor, dan publik. Menurut SAS No.99dalam Molida (2011) financial stability 

merupakan salah satu kondisi penyebab tekanan terjadi bagi seseorang untuk 

melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan. Manajer menghadapi tekanan 

untuk melakukan kecurangan laporan keuangan ketika stabilitas keuangan 

dan/atau profitabilitas yang terancam oleh keadaan ekonomi, industri, atau situasi 

entitas yang beroperasi. Bentuk manipulasi pada laporan keuangan yang 

dilakukan oleh manajemen berkaitan dengan pertumbuhan asset perusahaan.  

Banyaknya total aset yang dimiliki suatu perusahaan menjadi daya tarik bagi 

investor, kreditor, dan para pemegang keputusan lainnya. Jika total aset yang 

dimiliki perusahaan cukup tinggi, maka perusahaan dianggap mampu untuk 

memberikan return yang maksimal bagi para investor. Sebaliknya, jika total aset 

suatu perusahaan mengalami penurunan maka membuat para pemegang keputusan 

menjadi tidak tertarik karena, kondisi perusahaan dianggap tidak stabil, 

perusahaan tidak mampu beroperasi dengan baik (Tessa, Chyntia dan Puji, 2016). 

Oleh karena itu, pihak manajemen melakukan tindakan manipulasi pada laporan 

keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas perusahaan yang kurang 

baik. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Skousen et al. 

(2009) membuktikan bahwa semakin tinggi tindakan kecurangan pada laporan 

keuangan perusahaan tersebut maka semakin besar rasio perubahan total aset 
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suatu perusahaan. Oleh karena itu, rasio perubahan total aset dijadikan proksi 

pada variabel stabilitas keuangan (financial stability).Financial stability dapat 

diukur dengan menggunakan ACHANGE, ACHANGE merupakan rasio 

perubahan aset selama dua tahun. ACHANGE dapat dihitung menggunakan 

rumus rumus: 

𝐴𝐶𝐻𝐴𝑁𝐺𝐸 =
(Total Asset(t) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡(𝑡 − 1)

Total Asset(t)
 

2.2.4. External Pressure 

External pressure adalah tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk 

memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga (Yesiariani, Merissa dan 

Isti, 2016). Salah satu tekanan yang dialami manajemen perusahaan adalah 

kebutuhan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan ekternal 

agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluran pembangunan 

atau modal (Skousen et al., 2009). Apabila perusahaan memiliki leverage yang 

tinggi, maka perusahan dianggap memiliki hutang yang besar dan risiko kredit 

yang dimiliki juga tinggi.Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi 

perusahaan dan memungkinkan menjadi salah satu penyebab terjadinya 

kecurangan laporan keuangan. Leverage yang lebih besar dapat dikaitkan dengan 

kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian 

kredit dan kemampuan lebih rendah untuk memeroleh tambahan modal melalui 

pinjaman. 

Menurut penelitian Arie dan Basuki (2016), external pressure diproksikan 

dengan rasio arus kas bebas (FREEC) yang dihitung dengan rumus: 
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(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝐾𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Sedangkan menurut peneliti lainnya, external pressure dihitung dengan 

menggunakan leverage, karena kebutuhan pembiayaan pihak eksternal terkait 

dengan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan investasi. Rasio leverage 

dapat dihitung dengan rumus: 

𝐿𝐸𝑉 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2.2.5. Financial Target 

Financial target adalah resiko adanya tekanan berlebihan pada manajemen 

untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen, 

termasuk tujuan-tujuan penerimaan insentif dari penjualan maupun keuntungan 

(Yesiariani, Merissa dan Isti, 2016). Semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk mencapai target finansialnya dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan 

semakin baik. Namun ada faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dikendalikan 

perusahaan sehingga membuat target finansial tersebut tidak tercapai dan 

eksistensi perusahaan akan diragukan (Tessa, Chyntia dan Puji, 2016). Menurut 

penelitian Carlson dan Bathala (1997) membuktikan bahwa perusahaan yang 

melakukan kecurangan laporan keuangan memiliki laba yang tinggi (diukur 

dengan menggunakan ROA) dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba 

rendah. 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset 

yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan 
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dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin 

efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset 

yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar. ROA dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aset
 

2.2.6. Ineffective Monitoring 

Ineffective monitoring merupakan dampak dari kelemahan pengawasan, hal ini 

memberikan kesempatan terhadap agen perusahaan yaitu manajer berperilaku 

menyimpang dengan melakukan kecurangan laporan keuangan (Andayani, 2010). 

Hal ini 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). Kurangnya kontrol dari pihak internal 

perusahaan menjadi suatu kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak untuk 

memanipulasi data laporan keuangan (Tessa, Chyntia dan Puji, 2016). Peluang 

seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya dapat terjadi 

karena meluasnya skandal akuntansi dan praktik kecurangan yang merupakan 

salah satu dampak dari lemahnya pengawasan yang dilaukan perusahaan (Sari, 

2016). Salah satu cara yang dapat meminimalkan praktik kecurangan atau fraud 

yaitu dengan mekanisme pengawasan yang baik. Dewan komisaris independen 

dipercaya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Penelitian 

Beasley (1996) menyimpulkan bahwa mencegah terjadinya kecurangan laporan 

keuangan yaitu dengan cara memasukkan dewan komisaris yang berasal dari luar 
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perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi 

manajemen. 

Ineffective monitoring dapat dihitung menggunakan BDOUT, BDOUT 

merupakan jumlah dewan komisaris yang dapat diukur menggunakan rumus: 

𝐵𝐷𝑂𝑈𝑇 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

Jumlah Total Dewan Komisaris
 

2.2.7.  Pengaruh Financial Stability terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Stabilitas keuangan dijelaskan bahwa manajer menghadapi tekanan untuk 

melakukan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan ketika stabilitas 

keuangan dan profitabilitas perusahaannya terancam kondisi ekonomi, industri, 

dan situasi lainnya. Loebbecke et.al. (Skousen et.al, 2009) mengindikasikan 

bahwa memanipulasi laporan keungan untuk meningkatkan performa perusahaan 

disaat perusahaan sedang dalam masa pertumbuhan di bawah rata-rata industri. 

Manajemen seringkali mendapatkan tekanan untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan telah mampu mengelola aset dengan baik, sehingga laba yang 

dihasilkan tercapai dan menghasilkan return yang tinggi untuk investor. 

Menurut Hanum (2014) untuk menarik minat investor dalam menanamkan 

modalnya, perusahaan harus berusaha memperindah tampilan total asset yang 

dimiliki. Besarnya total aset yang dimiliki perusahaan menjadi daya tarik bagi 

para investor dan pemegang keputusan lainnya. Namun kecilnya total aset yang 

dimiliki dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi manajemen karena kinerja 

perusahaan terlihat menurun sehingga akan mengurangi aliran dana investasi, 

sehingga pihak manajemen melakukan manipulasi pada laporan keuangan sebagai 

alat untuk menutupi kondisi stabilitas perusahaan yang kurang baik. Oleh karena 
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itu, rasio perubahan total aset dijadikan proksi pada variabel stabilitas keuangan. 

Maka, semakin tinggi stabilitas keuangan perusahaan tingkat terjadinya tindakan 

kecurangan laporan keuangan akan semakin rendah. 

Hasil dari penelitian Arie dan Basuki (2016) menunjukkan bahwa financial 

stability tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal ini disebabkan 

oleh aset perusahaan meningkat yang disebabkan dari perkembangan aset, dana 

pihak ketiga dan kredit pada sektor perbankan mengalami kenaikan. 

2.2.8. Pengaruh External Pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. 

External pressure merupakan tekanan berlebih bagi manajemen untuk 

memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Saat tekanan berlebih dari 

pihak eksternal sebagai wujud adanya tambahan utang atau sumber pembiayaan 

eksternal agar tetap kompetitif (Skousen et al.,2009), maka terdapat resiko 

kecurangan laporan keuangan. Tekanan eksternal diproaksikan dengan 

menggunakan leverage yaitu perbandingan antara total liabilitas dan total aset. 

Apabila perusahaan memiliki leverage yang tinggi, maka perusahaan dianggap 

memiliki hutang yang besar dan risiko kredit yang dimiliki juga tinggi.  

SAS No. 99 mengatakan, terdapat resiko kecurangan terhadap laporan 

keuangan saat tekanan yang berlebihan dari pihak ekstenal terjadi. Beberapa  

contoh yang dapat dilihat: 

1. Tingkat profitabilitas atau ekspektasi tinggi dari para analisis investasi, 

lembaga-lembaga investasi, kreditor yang berpengaruh, atau pihak 

eksternal lainnya, termasuk ekpektasi yang dibuat manajemen terlalu 

optimis dalam siaran pers atau laporan keuangan. 
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2. Perusahaan sedang membutuhkan tambahan hutang atau pendanaan modal 

untuk dapat kompetitif termasuk untuk pendanaan penelitian dan 

pengembangan yang besar. 

3. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan di bursa atau persyaratan 

peminjaman atau pembayaran hutang. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi external pressure yang diterima 

perusahaan tingkat terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan akan 

semakin meningkat. 

Hasil dari penelitian Arie dan Basuki (2016) menunjukkan bahwa variabel 

external pressure tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Hal ini 

dapat ditunjukkanmelaluibanyaknya kantor dalam sektor perbankandan teknologi 

perbankan yang semakin canggih memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

2.2.9. Pengaruh Financial Target (ROA) terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

Menjalankan kinerja sebagai seorang manajer perusahaan, tuntutan untuk 

melakukan performa terbaik sehingga dapat mencapai target keuangan yang telah 

direncanakan. Perbandingan laba terhadap jumlah aktiva atau Return on Asset 

(ROA) adalah ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk 

menunjukkan seberapa efisien aktiva telah bekerja (Skousen et al., 2009). Return 

On Asset digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang diperoleh, semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin 
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baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 

2005). 

Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mencapai target finansialnya 

dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Namun terkadang ada 

faktor-faktor tertentu yang tidak dapat dikendalikan perusahaan sehingga 

membuat target finansial tersebut tidak tercapai dan ekstensi perusahaan akan 

diragukan. Tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan 

yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Maka, semakin tinggi financial target 

suatu perusahaan tingkat terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan akan 

meningkat. Menurut Merissa Yesiariani dan Isti Rahayu (2016) menunjukkan 

financial target berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan dalam laporan 

keuangan pada sektor perbankan. Namun peneliti lainnya menunjukkan bahwa 

financial target tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan dalam 

laporan keuangan pada sektor perbankan. 

2.2.10. Pengaruh Ineffective Monitoring terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada perbankan 

Ineffective Monitoring merupakan kondisi dimana tidak adanya keefektifan 

sistem pengawasan internal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi 

karena ada yang mendominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, 

tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan direksi dan komite audit 

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

Sehingga, mereka akan merasa tidak di awasi atau tidak diperhatikan kinerjanya 
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dan dapat melakukan tindakan kecurangan secara leluasa tanpa ada rasa khawatir 

telah melakukan tindakan fraud dan tidak merasa bersalah akan perbuatannya. 

Hal itu diakibatkan karena kurangnya kontrol dari pihak internal perusahaan 

yang menjadi kesempatan atau peluang tersendiri bagi beberapa pihak untuk 

memanipulasi data pada laporan keuangan. Suatu keadaan dimana perusahaan 

tidak memiliki unit pengawasan yang efektif dalam memantau kinerja perusahaan. 

Praktik kecurangan atau fraud dapat diminimalkan dengan cara menerapkan 

mekanisme pengawasan yang baik. Dewan komisaris dipercaya dapat 

meningkatkan efektifitas perusahaan. Masuknya dewan komisaris dari luar 

perusahaan dapat mengawasi manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan 

laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan Decow et al (1996) dan 

Dunn (2004) kecurangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang memiliki 

sedikit anggota dewan komisaris independen. Maka, semakin tinggi ineffective 

monitoring suatu perusahaan tingkat terjadinya tindakan kecurangan laporan 

keuangan akan meningkat. Menurut Handy Nugroho (2017) menunjukkan bahwa 

Ineffective Monitoring berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada perbankan, sedangkan menurut peneliti lainnya menunjukkan 

bahwa Ineffective Monitoring tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan pada perbankan. 
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Financial Stability 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hubungan antar variabel, maka dapat digambarkan dalam 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian diatas, maka variabel 

independen penelitian adalah Financial Stanility, External Pressure, Financial 

Target, dan Ineffective Monitoring, sedangkan variabel dependennya adalah 

Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) pada bank umum 

swasta nasional devisa yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan disertai dengan landasan teori, maka 

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Financial Stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada bank umum swasta devisa. 

Financial 

Statement Fraud 

External  Pressure 

Financial Target 

Ineffective 

Monitoring 



43 
 

 
 

H2 : External Pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 

pada bank umum swasta devisa. 

H3 : Financial Target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 

pada bank umum swasta devisa. 

H4 : Ineffective Monitoring berpengauh terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada bank umum swasta devisa. 
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