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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja sebuah perusahaan tercermin dari laporan keuangan 

perusahaannya, dimana laporan keuangan dijadikan bahan tolak ukur oleh 

investor, pemegang saham, kreditur maupun bank dalam membuat keputusan. 

Pelaporan laporan keuangan dilakukan oleh akuntan perusahaan secara berkala 

dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan bermanfaat  

bagi para pemegang kepentingan (investor, pemegang saham, kreditur atau bank). 

Sebuah laporan keuangan yang baik, dapat memberikan informasi mengenai 

tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja suatu perusahaan kepada para pemegang 

kepentingan. Seperti halnya, seorang investor yang ingin menanamkan modalnya 

ke sebuah perusahaan. Investor akan mengkaji laporan keuangan perusahaan 

tersebut, apakah perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang 

signifikan dan bukan perusahaan yang sedang mengalami financial problem.  

Menurut SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No.1, tujuan 

dari laporan keuangan  adalah untuk menyediakan informasi yang  berguna untuk 

para investor  dan kreditor potensial dalam membuat  keputusan yang rasional 

mengenai investasi, kredit,  serta keputusan lain yang sejenis. Berdasarkan 

definisi tersebut laporan keuangan merupakan cerminan kinerja suatu perusahaan  

pada periode tertentu. Laporan keuangan yang berisi informasi-informasi  terkait 

operasi perusahaan  yang dapat digunakan bagi para  pemegang kepentingan 

dalam  mengambil keputusan dan juga laporan keuangan dari  hasil kinerja 

perusahaan yang baik dapat  meyakinkan investor untuk berinvestasi  dalam 

perusahaan, begitu juga sebaliknya dengan laporan keuangan yang  

mencerminkan hasil  kinerja yang kurang baik maka dapat  menurunkan nilai dan  

citra perusahaan dimata  investor, kreditur dan masyarakat.  

Pentingnya  informasi yang disajikan  oleh laporan keuangan bagi  

eksistensi suatu perusahaan. Informasi tersebut  berguna untuk memotivasi  para 

top level management   untuk giat dalam meningkatkan  kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan  laporan keuangan tahunan yang  dapat memberikan informasi  
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mengenai efisiensi dan efektifitas  perusahaan yang akan menjadi  penunjang 

dalam nilai dan  citra perusahaan dimata para  investor atau kreditur. Namun, 

dalam  beberapa kasus top level management  menyalahgunakan laporan 

keuangan dengan  melakukan kecurangan atau  manipulasi laporan keuangan  

sebagai jalan pintas untuk mengelabui  investor atau kreditur yang ingin  

menanamkan modalnya di  perusahaan. Hal ini  dapat terjadi ketika  kinerja suatu  

perusahaan kurang dalam  kegiatan operasionalnya, sehingga para  top level 

management melakukan kecurangan pada laporan keuangan dengan  

memanipulasi informasi perusahaan  agar investor atau kreditor tertarik dan 

memutuskan  untuk menanamkan modal di  perusahaannya. Terdapat kasus  lain, 

dimana para top level management, menggunakan laporan keuangan  untuk 

memberikan keuntungan  untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.  

Maraknya kecenderungan manipulasi  dan kecurangan dalam  laporan 

keuangan perusahaan, dibutuhkan  penilaian dari seorang ahli yang bersifat 

independen dalam  memeriksaan laporan keuangan. Seorang auditor independen  

memiliki peran yang sangat  signifikan dalam kemampuannya  untuk mendeteksi 

kecurangan yang  mungkin terjadi pada  laporan keuangan. Pada Standar Audit 

(SA) 240 Tanggung Jawab Auditor Terkait   Kecurangan dalam Suatu  Audit atas  

Laporan Keuangan adalah  (a) mengidentifikasi dan menilai risiko  kesalahan  

penyajian  material  dalam laporan keuangan yang diakibatkan  oleh kecurangan; 

(b) memperoleh  bukti audit  yang cukup  dan tepat terkait dengan penilaian risiko  

kesalahan penyajian  material yang diakibatkan  oleh kecurangan,  melalui 

perancangan  dan implementasi  respons yang tepat;  dan (c) memberikan respons  

terhadap  kecurangan atau dugaan  kecurangan yang diidentifikasi  selama audit. 

Dari penjabaran tanggung jawab auditor yang tertulis  pada SA 240, dapat  

disimpulkan  bahwa, tanggung  jawab auditor adalah  melakukan audit, menilai 

risiko  atas laporan keuangan  laporan keuangan dalam  suatu perusahaan untuk  

mendeteksi kecurangan  yang mungkin  terjadi  dan  mengimplementasi respon  

yang tepat  atas informasi  yang didapatkan dalam  laporan audit  yang 

diidentifikasi. 
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Menurut Karyono (2013:4-5), fraud  merupakan perbuatan yang  

dilakukan secara  sengaja dan melanggar  hukum dengan tujuan  untuk 

memberikan  kekeliruan pada  pihak lain yang  dilakukan secara sengaja oleh 

pihak-pihak  dalam perusahaan. Menurut  survei  yang dilakukan oleh ACFE 

(Association of Certified Fraud  Examiners) pada tahun 2016, terdapat  3 (tiga) 

jenis  kecurangan yang kerap  terjadi di Indonesia. Kecurangan  yang  pertama  

dengan persentase tertinggi  dipegang  oleh  kecurangan  akibat korupsi dengan  

persentase  sebesar 77%, dilanjutkan dengan  assets misappropriation  sebesar 

19% dan  pada posisi  terakhir adalah fraudulent financial reporting  yang 

menyumbang  kerugian sebesar 4% di  Indonesia. Walaupun memiliki  persentase 

kecurangan yang  terbilang kecil  dibandingkan dengan korupsi  ataupun assets 

misappropriation, kecurangan  yang dilakukan  akibat dari fraudulent financial 

reporting  dapat memberikan  kerugian yang signifikan  bagi perusahaan. 

Beberapa kasus nyata yang  melibatkan fraudulent financial reporting,  

yang  pertama  adalah kasus Enron yang terjadi di  Amerika Serikat. Enron  

merupakan sebuah  perusahaan yang  bergerak di bidang  energi yang didirikan 

pada  tahun 1895 di Nebraska,   AS. Enron memiliki  gelar yang diberikan  oleh 

Fortune  sebagai “Perusahaan  Amerika yang  paling  Inovatif”  selama  6 tahun  

berturut-turut  dan  pada tahun 2000, tercatat  bahwa  Enron  memiliki  

penghasilan  sebesar $101 miliar. Akan  tetapi, dibalik itu semua ada  sebuah 

operasi  yang sengaja  dilakukan oleh  top level management  yang 

mengakibatkan  skandal terbesar di  AS  pada saat itu. Top level management di 

perusahaan  Enron  melakukan  fraudulent financial reporting  dimana laporan 

keuangan perusahaan dimanipulasi sedemikian rupa dimana kas yang seharusnya  

digunakan untuk melunasi hutang-hutang  sengaja ditunda dan digunakan  untuk 

kepentingan pribadi  para top level management. Akibat dari  keserakahan para 

top level management  menyebabkan Enron  mengalami kebangkrutan  pada akhir 

tahun 2001, meninggalkan  kerugian $74 miliar, dan  sebanyak 4.000 pegawai  

Enron  kehilangan pekerjaannya. 

Selanjutnya, kasus fraudulent financial reporting terkait perusahaan 

manufaktur yang  terjadi di Indonesia,  merupakan kasus dari  PT Kimia Farma. 
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Kimia Farma  merupakan perusahaan  manufaktur yang bergerak  di bidang 

farmasi, pada  akhir tahun 2001 penghasilan laba bersih  dari Kimia Farma 

sebesar  132 milyar rupiah, laporan  keuangan perusahaan diaudit  oleh Hans 

Tuanakotta  dan Mustofa (HTM).  Dengan  penghasilan bersih   sebesar 132 

miliar rupiah,  membuat  kementerian  BUMN dan Bapepam  merasa adanya   

kejanggalan dalam  laporan keuangan tersebut,  sehingga dilakukan  audit ulang  

terhadap  laporan keuangan. Hasil dari audit ulang,  ditemukan bahwa  adanya 

overstated terhadap  penghasilan laba bersih  perusahaan. Laba bersih  sebenarnya 

sebesar  99,56 miliar rupiah,  dimana terdapat  perbedaan  sebesar 32,6 miliar 

rupiah. Dimana 32,6 miliar rupiah  merupakan  hasil dari overstated  penjualan 

pada unit  Industri Bahan Baku  sebesar 2,7 miliar rupiah, pada unit Logistik  

Sentral terjadi overstated  persediaan barang  sebesar 23,9  miliar rupiah, pada 

unit  pedagang  besar  farmasi  terjadi overstated  persediaan barang  sebesar 8,1 

miliar rupiah  dan overstated atas  penjualan sebesar  10,7 miliar rupiah.  Dari 

fraudulent financial reporting  yang terjadi pada PT Kimia Farma,  PT Kimia 

Farma  diberikan sanksi  administratif berupa denda  sebesar 500 juta rupiah, 

direksi PT Kimia  Farma (1998-2002) diwajibkan  membayar sebesar 1  miliar 

rupiah dan  diserahkan kepada  kas negara,  karena melakukan praktik  overstated 

pada laporan  keuangan dan  Rekan  KAP   Hans Tuanakotta dan Mustofa  selaku 

auditor PT Kimia Farma  diwajibkan membayar  100  juta rupiah untuk  disetor ke 

kas negara, karena tidak  berhasil  mendeteksi  adanya perlakuan  overstated  yang  

dilakukan oleh  PT Kimia Farma.   

Pertumbuhan bisnis di bidang industri manufaktur  merupakan salah satu 

pertumbuhan bisnis yang  paling cepat berkembang.  Hal ini  dipengaruhi oleh 

tingginya  minat konsumen terhadap  berbagai jenis barang yang  dihasilkan dan 

industri manufaktur  memiliki peran untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Perusahaan harus mampu  mengimbangi permintaan tersebut  dalam 

menghasilkan berbagai  jenis barang. Hal ini  juga  memunculkan faktor lain, 

yaitu persaingan  yang ketat dalam  industri manufaktur dalam  menghasilkan 

berbagai  jenis barang yang dibutuhkan  konsumen. Oleh karena itu,  

kemungkinan bagi perusahaan  manufaktur untuk melakukan  fraud dalam 
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memenuhi  kewajiban sebagai perusahaan  manufaktur sangatlah tinggi.  Hal ini 

disebabkan, karena  adanya tekanan eksternal,  yang memicu pergerakan dan  

perputaran bisnis dalam industri  yang menyebabkan adanya persaingan  antar 

perusahaan di industri  manufaktur dan  kemungkinan perebutan calon-calon  

investor dan kreditor untuk  menanamkan modalnya  dalam  perusahaan agar  

kinerja perusahaan dapat  berjalan dengan  optimal. Salah satu   contohnya adalah  

dengan timbulnya financial  technology atau yang  biasa disebut  fintech,  

perkembangannya mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Hal ini 

menyebabkan  perusahaan-perusahaan  yang bergerak di bidang industri  

manufaktur harus menyesuaikan  diri dengan keberadaan  financial technology 

ini,  karena kemudahan yang diberikan oleh  financial technology  menarik 

konsumen untuk bertransaksi di perusahaan yang menyediakan  layanan financial 

technology  (Go-Pay, OVO), dan adanya kemungkinan  yang cukup tinggi bagi 

perusahaan  yang tidak  menerapkan fintech akan mengalami kerugian dan kalah  

bersaing dalam industri manufaktur,  karena peralihan konsumen yang  mencari 

efisiensi  dalam  melakukan  transaksi-transaksi.  

Menurut Donald R. Cressey (1950),  terdapat 3 faktor utama bagi  

seseorang untuk  melakukan kecurangan dalam  laporan keuangan yang biasa  

disebut dengan fraud triangle.  fraud triangle terdiri dari,  pressure (tekanan) 

merupakan suatu  keadaan dimana kebutuhan  finansial merupakan salah satu 

faktor yang menjadi penyebab seseorang untuk melakukan kecurangan demi 

memenuhi kepentingan diri sendiri.  Opportunity (kesempatan)  dapat terjadi 

ketika  adanya kesempatan untuk melakukan  kecurangan, seperti lemahnya 

internal control dalam  perusahaan, kurangnya pengawasan atau  tingginya posisi 

seseorang  karyawan dalam perusahaan (top level management). Rationalization 

(rasionalisasi) merupakan aksi yang dilakukan oleh individu pelaku kecurangan 

untuk membenarkan tindakan yang telah  mereka lakukan, contohnya (a) guna 

memberikan  kehidupan yang layak bagi sanak saudara  dan keluarganya,  (b) 

untuk mendapatkan  kedudukan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dan (c) 

pelaku merasa dengan mengambil atau melakukan sedikit kecurangan pada kas 
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perusahaan tidak akan bermasalah, karena perusahaan telah  mendapatkan 

keuntungan  yang sangat besar. 

Seiring berjalannya waktu, Donald R. Cressey  menambahkan satu faktor, 

yaitu  capability (kemampuan). Capability menjadi suatu faktor  baru yang perlu 

dipertimbangkan  saat seseorang melakukan kecurangan.  Berbedanya kapabilitas  

seseorang dalam perusahaan  dapat memperluas akses yang dimiliki, sehingga 

kapabilitas seseorang dalam  kemampuannya melakukan kecurangan dalam  

perusahaan juga berbeda.  Sebagai contoh, seorang top level management  

memiliki akses yang  lebih mudah  ke laporan keuangan,  jika ia ingin melakukan  

manipulasi laporan keuangan, seorang  top level management  akan lebih  

memahami di sektor atau unit  mana ia bisa melakukan  manipulasi dan memiliki  

risiko  minimal atas tindakan kecurangannya. Dengan ditambahkannya faktor 

capability (kemampuan), fraud triangle berevolusi menjadi fraud diamond. 

Perkembangan model  kecurangan tidak berhenti hingga di fraud diamond, Crowe 

(2011) juga turut  menyempurnakan teori yang  dicetuskan oleh Cressey.  Crowe 

menemukan sebuah penelitian  bahwa elemen arrogance (arogansi) juga turut 

berpengaruh terhadap terjadinya fraud.  Penelitian yang dikemukakan  Crowe ini 

turut menyertakan  fraud triangle,  fraud diamond serta elemen tambahan  yang 

dikemukakan Crowe,  yaitu competence (kompetensi)  ke dalamnya. Sehingga, 

model fraud  yang ditemukan oleh Crowe  terdiri dari lima elemen  indikator yaitu 

pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), 

competence (kompetensi), dan arrogance (arogansi). Teori yang dipaparkan oleh 

Crowe pada tahun 2011  ini dinamakan  dengan Crowe’s Fraud  Pentagon 

Theory. 

Penelitian terkait dengan  fraud triangle dan  fraud diamond  sudah 

banyak dilakukan  oleh para akademisi lainnya.  Maka dari itu, peneliti  tertarik 

menggunakan Fraud Pentagon  Theory sebagai bagian  dari penelitian ini, karena 

teori  ini merupakan hasil  perkembangan  terbaru dari  fraud triangle dan fraud 

diamond.  Maka daripada itu,  dalam penelitian ini  peneliti menggunakan fraud 

pentagon untuk menganalisis kecurangan dalam laporan  keuangan dengan 

menggunakan beneish model. Unsur-unsur yang terkandung  dalam fraud 
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pentagon,  yang pertama adalah pressure,  dengan variabel  financial  stability  

dan external pressure. Financial stability  menggambarkan stabilitas  keuangan 

yang dapat   dilihat dari pergerakan aset.  Jika, stabilitas keuangan perusahaan  

bergerak secara stabil  maka, perusahaan memiliki tingkat ketahanan yang lebih 

tinggi terhadap guncangan  ekonomi. Apabila stabilitas keuangan  perusahaan 

tidak pergerakan secara  stabil maka terdapat kemungkinan perusahaan  akan 

mengalami financial distress.  Menurut SAS No.99  (Skousen et al., 2008), 

manajer cenderung  mengalami tekanan untuk  melakukan kecurangan  laporan 

keuangan ketika  stabilitas keuangan perusahaan  terancam oleh kondisi ekonomi,  

industri atau kondisi entitas yang beroperasi. Variabel financial stability 

diproksikan menggunakan asset growth (AGROW) untuk  melihat pergerakan 

aset dari perusahaan tersebut.  Variabel  berikutnya,  External  Pressure yang  

merupakan tekanan  berlebihan  yang didapatkan oleh  manajemen dalam  

memenuhi ekspektasi  dari perusahaan ataupun  pihak ketiga.  Manajemen  

perusahaan dapat melakukan berbagai hal untuk memanipulasi laporan keuangan 

demi menarik investor, hal ini termasuk dalam melakukan  kecurangan pada 

laporan keuangan. Variabel  external pressure diproksikan menggunakan leverage 

debt to equity (LEV)  sebagai cerminan dari  kinerja perusahaan.  

Unsur kedua adalah opportunity,  dimana variabel yang digunakan  adalah 

ineffective  monitoring dan related party transaction (RPT). Ineffective 

monitoring merupakan suatu keadaan  yang menggambarkan tidak adanya  

pengawasan yang efektif dalam  memantau kinerja  perusahaan. Variabel ini  

diproksikan menggunakan  jumlah komisaris independen (BDOUT). Proksi ini 

digunakan untuk memantau dan  mengawasi kinerja para dewan komisaris, 

dimana sistem perusahaan  dapat dinilai melalui pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan  komisaris independen. Dengan adanya pengawasan  yang dilakukan oleh 

dewan  komisaris independen  dapat meminimalisir  kemungkinan fraud dalam 

perusahaan,  karena memiliki sifat independen dan  pengawasan internal yang 

efektif.  Selanjutnya, related party    transaction, dimana variabel in memiliki 

hubungan yang rumit dan memiliki resiko tinggi,  karena  adanya keterlibatan 

kuat oleh  manajemen dalam  pengambilan keputusan dapat  menimbulkan risiko 
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salah saji  material karena rentan terhadap  manipulasi manajemen. Proksi ini 

dihitung  dengan melihat total piutang  pada pihak  hubungan istimewa dengan  

total piutang perusahaan, apabila persentase tinggi maka perusahaan akan 

menemukan  probabilitas yang  lebih besar  terhadap kecurangan. 

Unsur ketiga adalah rationalization, variabel ini memiliki penilaian  

subjektif bagi   perusahaan, penilaian serta pengambilan  keputusan yang subjektif 

tersebut  akan tercermin   pada nilai akrual perusahaan (Skousen et al., 2008).  

Rationalization diproksikan dengan   rasio total accruals  to total assets (TATA). 

Total akrual yang  dihitung sebagai perubahan   akun modal kerja selain  uang 

tunai dan depresiasi, merupakan  perkiraan jangka pendek  ramalan aktivitas 

pemasukan  dan  pengeluaran dari sebuah perusahaan.  Akrual memberikan 

kesempatan secara konsisten  untuk melakukan kecurangan. Sehingga, potensi 

manipulasi  laba dalam laporan  keuangan dapat dilihat. 

Unsur yang keempat adalah competence. Dimana posisi CEO, direksi,   

maupun kepala divisi lainnya dapat menjadi faktor penentu terjadinya kecurangan, 

dengan   memanfaatkan posisinya yang dapat  mempengaruhi orang lain guna  

memperlancar tindakan  kecurangannya. Proksi yang digunakan adalah change in 

board of director (DCHANGE). Wolfe dan Hermanson, 2004, (dalam Yusroniah, 

2017) mengemukakan  bahwa perubahan direksi akan  dapat menyebabkan stress 

period  yang berdampak pada  semakin terbukanya peluang untuk  melakukan 

fraud. Sehingga perubahan  direktur dapat  mengindikasikan terjadinya  

kecurangan laporan keuangan.  

Unsur yang terakhir adalah arrogance yang diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial (OSHIP). Merupakan kondisi dimana pihak  manajemen 

memiliki  saham di perusahaan tempat ia bekerja. Pihak manajemen yang 

memiliki saham dalam perusahaan akan ikut campur dalam pengambilan 

keputusan, sehingga tercipta kontrol yang lebih baik dan untuk menghindari 

terkenanya kasus fraud, pihak manajemen akan melakukan earning management 

yang sesuai dengan standar akuntansi. Kepemilikan manajerial ini juga akan 

mengatasi masalah agensi karena pihak manajemen juga merupakan pihak 

shareholder dimana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Sehingga 



 

9 
 

semakin tinggi kepemilikan saham manajemen maka tingkat fraudulent financial 

statement akan semakin rendah. Dengan menggunakan rasio OSHIP dapat dilihat 

jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial dari jumlah saham perusahaan 

secara keseluruhan. 

Kecurangan pada laporan keuangan dapat diukur menggunakan beneish 

model. Beneish model merupakan model perhitungan yang membantu mendeteksi 

pergerakan yang tidak wajar pada laporan keuangan. Model ini menggunakan 8 

(delapan) rasio perhitungan keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan 

perusahaan dalam melakukan manipulasi pendapatan pada laporan keuangan. 

Rasio tersebut meliputi, Days Sales in Receivable Index (DSRI), Gross Margin 

Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation 

Index (DEPI), Sales and General Administration Expenses Index (SGAI), 

Leverage Index (LVGI), dan Total Accrual (TATA). Jika hasil dari perhitungan 

beneish model terindikasi  < -2.22, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang 

tidak terindikasi fraud. Sedangkan, jika hasil dari perhitungan beneish model 

terindikasi >-2.22, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang terindikasi 

fraud. 

Maraknya kecurangan yang melibatkan manipulasi laporan keuangan 

dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri, menyebabkan 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kecurangan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan meneliti perusahaan 

yang bergerak di bidang manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Menurut peneliti, industri manufaktur memiliki risiko yang cukup besar 

terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. 

Industri manufaktur merupakan industri dimana kegiatan utamanya adalah 

mengolah bahan mentah menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual dan dapat 

dipasarkan dalam skala besar kepada konsumen. Sehingga dapat menghasilkan 

suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi, industri manufaktur 

didesak untuk terus berinovasi seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga, 

dapat menghasilkan barang atau jasa yang tetap memiliki nilai jual tinggi di mata 

konsumen, untuk memenuhi kebutuhan konsumen seiring berkembangnya zaman. 
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Pada industri manufaktur, biasanya terdapat target yang harus dipenuhi dalam 

setiap tahunnya. Hal ini dapat memberikan tekanan yang sangat besar kepada top 

level management dalam menjalankan perusahaan. Sehingga, ketika perusahaan 

tidak mampu mencapai target di tahun bersangkutan, top level management 

kemungkinan melakukan memanipulasi laporan keuangan agar mencerminkan 

kinerja perusahaan berada dalam kondisi yang baik, sehingga top level 

management dapat mempertahankan kedudukan perusahaan di mata investor. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul yang dipilih oleh peneliti adalah 

“ANALISIS PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP 

FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING MENGGUNAKAN BENEISH 

MODEL” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018) 

 

1.2 Masalah Penelitian  

 Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang 

dapat dibentuk adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Financial Stability dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan ?   

2. Apakah variabel External Pressure dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan ?   

3. Apakah variabel Ineffective Monitoring dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan?   

4. Apakah variabel Related Party Transactions dapat digunakan untuk 

mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan? 

5. Apakah variabel Total Accruals to Total Assets dapat digunakan untuk 

mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan?   

6. Apakah variabel Change in Board of Director dapat digunakan untuk 

mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan?   

7. Apakah variabel Kepemilikan Manajerial dapat digunakan untuk 

mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris 

tentang pengaruh faktor-faktor Fraud Pentagon terhadap Fraudulent Financial 

Reporting. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Financial Stability dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan. 

2. Variabel External Pressure dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan 

pada laporan keuangan. 

3. Variabel Ineffective Monitoring dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan.  

4. Variabel Related Party Transactions dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan.  

5. Variabel Total Accruals to Total Assets dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan.  

6. Variabel Change in Board of Director dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan. 

7. Variabel Kepemilikan Manajerial dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan pada laporan keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi profesi akuntan 

publik mengenai indikasi-indikasi dalam sebuah perusahaan terhadap 

kemungkinan adanya fraudulent financial reporting. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan wawasan 

mengenai indikasi-indikasi dalam sebuah perusahaan terhadap 

kemungkinan adanya fraudulent financial reporting. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi dan 

evaluasi untuk membantu penelitian selanjutnya mengenai pembahasan 

indikasi-indikasi dalam sebuah perusahaan terhadap kemungkinan adanya 

fraudulent financial reporting. 

 

1.5 Batasan masalah 

 Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan memiliki batasan-batasan 

sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang diambil merupakan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang 

bergerak di industri manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015-2018. 

3. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Fraudulent 

Financial Reporting. 

4. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah Fraud 

Pentagon. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I:  Pendahuluan 

Pada bab ini membahas mengenai ringkasan permasalahan 

penelitian yang terdiri dari latar belakang, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini membahas mengenai kajian teori-teori yang 

berkaitan dengan topik penulisan, penelitian terdahulu yang 
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relevan dengan topik, penelitian terdahulu, model 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai populasi, sampel, teknik 

pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi 

variabel operasional, dan metode analisis data. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil pengolahan analisis 

data dan pembahasan mengenai analisis pengaruh Fraud 

Pentagon terhadap Fraudulent Financial Reporting 

menggunakan Beneish Model. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari penelitian, 

implikasi hasil penelitian, keterbatasan, dan saran yang 

ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


