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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Seseorang melakukan tindakan ilegal secara sengaja atau terencana 

terlebih dahulu yang bisa menyebabkan pihak lain dirugikan maupun diuntungkan 

disebut kecurangan. Pada masa kini, sudah sangat banyak contoh kasus yang ada 

kaitan dengan prilaku kecurangan (fraud), sama halnya dalam proses penyusunan 

suatu laporan keuangan. Mempublikasikan dengan sengaja informasi yang palsu 

atau telah melakukan manipulasi pada laporan keuangan merupakan suatu 

tindakkan kecurangan terhadap laporan keuangan.      

 Berdasarkan penjelasan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), bagian dari 

proses pelaporan keuangan perusahaan disebut laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap mencakup neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan 

posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan dan dapat diakses melalui www.idx.id. 

 Suatu perusahaan jika telah melaporkan hasil pendapatan yang lebih 

tinggi dari yang hasil sebenarnya atau melaporkan kewajiban dan beban nya lebih 

rendah maka hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kecurangan. Biasanya 

para investor dan karyawan tidak memahami hal ketidakjelasan terhadap nilai aset 

maupun kewajiban perusahaan ketika terjadi kecurangan.  

 Seseorang yang dengan sengaja maupun kecerobohan dalam 

pemberitahuan yang dimana disajikan tidak sesuai dengan dasar akuntansi 

berterima umum merupakan suatu kecurangan laporan keuangan. Kelalaian atau 

kesengajaan ini yang bisa memengaruhi keputusan seseorang atau sekelompok 
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dalam pengambilan suatu keputusan yang penting (Sihombing, 2014). Dapat 

dikatakan bahwa kecurangan akan selalu terjadi dan tidak ada akan hentinya jika 

tidak ada solusi dalam mendangani atau melakukan tindakan pencegahan. 

Sehingga terdapat sejumlah cara yang prospek dalam meninjau dan mendeteksi 

kecurangan, maka segiempat kecurangan (fraud diamond) menjadi salah satu 

prospek tersebut.        

 Fraud diamond membentuk sebuah pendirian dan persepsi baru tentang 

petunjuk fraud yang dikemukakan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori fraud 

triangle ditemukan oleh (Cressey, 1953) yang kemudian membentuk 

penyempurnaan sebagai teori fraud diamond. fraud triangle terdapat tiga elemen 

yaitu dorongan, peluang, dan rasionalisasi, kemudian didalam fraud diamond 

diberi tambahan satu elemen yang dikatakan signifikan mempengaruhi melakukan 

tindakkan kecurangan, yaitu kemampuan (capability) (Sihombing, 2014).  

 Bank Lippo (BL) menjadi contoh kasus yang terjadi pada tahun 2002,  

saat tepat pada 28 November 2002 BL menerbitkan laporan untuk periode 

September 2002. Laporan jelas tercatat bahwa aktiva yang dimiliki BL dengan 

total sebesar Rp 24.000.000.000.000 dan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp 

98.000.000.000. Disamping dinyatakan bahwa laporan tersebut telah selesai 

diaudit oleh KAP, akan tetapi keraguan muncul pada saat BL melaporkan pada 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang isi nya terdapat perbedaan dari hasil terbitan 

sendiri oleh pihak BL. Hasil tertera total aktiva Rp 22.800.000.000.000 

(berkurang hingga Rp 1.200.000.000.000) dan seharusnya BL mencatat kerugian 

Rp 1.300.000.000.000 pada awal publikasi oleh pihak BL ini malahan mencatat 

memperoleh laba. Kemudian hal tersebut langsung di tanggapi oleh KAP yang 
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mengaudit laporan BL Ernst and Young, Sarwoko dan Sanjaya, dan menerangkan 

bahwa hasil dari publikasi sendiri oleh pihak BL ialah hasil yang belum diaudit 

dan hasil yang dilaporkan ke BEJ lah yang merupakan hasil sebenarnya (setelah 

diaudit). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa BL telah melakukan manipulasi 

laporan dan prilaku tersebut dapat membuat banyak kerugian terhadap para 

investor yang telah berinvestasi (Syahputra, 2017).     

 PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang mendapati adanya prilaku 

kecurangan, pata tahun 2005 diduga terjadi manipulasi data yang mencatat 

mendapat keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal perusahaan ini justru 

mengalami kerugian sebesar Rp 63 Miliar. Maka dalam kesimpulan perusahaan 

ini telah melakukan manipulasi data dan menipu atau menyesatkan para investor 

akan keuntungan yang sebesar Rp 6.9 Miliar tersebut. Hal tersebut bisa membuat 

kerugian sangat besar bagi para investor yang tidak mengetahui keadaaan laporan 

keuangan perusahaan yang sebenarnya (Rosyada, 2017).    

 Laporan keuangan yang sudah tejadi kecurangan, maka manajer yang 

harus bertanggung jawab atas kecurangan serta menjadi pihak yang dipersalahkan. 

Tidak terkecuali dengan management dan auditor, yang memiliki kewajiban dalam 

keharusan bertanggung jawab atas kecurangan laporan serta harus mendeteksi 

laporan keuangan agar kecurangan tidak terjadi. Maka berdasarkan latar belakang 

penelitian ini, tujuan utama atas penelitian yang dilakukan agar diteliti kembali 

tentang faktor yang mana dapat berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada perusahaan di BEI. Faktor penelitian berupa stabilitas keuangan 

(financial stability), target keuangan (financial target), tekanan eksternal (external 

pressure), ketidakefektif pengawasan (ineffective monitoring), kondisi industri 
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(nature of industry), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (capability). Dan 

penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap 

Kecurangan Laporan Keuangan”. 

1.2 Permasalahan Penelitian       

 Permasalahan dapat disimpulkan menjadi : 

1. Apakah stabilitas keuangan (financial stability) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan?  

2. Apakah tekanan eksternal (external pressure) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 

3. Apakah target keuangan (financial target) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 

4. Apakah ketidakefektif pengawasan (ineffecting monitoring) berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan? 

5. Apakah kondisi industri (nature of industry) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 

6. Apakah rasionalisasi (rationalization) berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan? 

7. Apakah kemampuan (capability) berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian: 

1. Untuk mengetahui stabilitas keuangan (financial stability) berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 
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2. Untuk mengetahui target keuangan (financial target) berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui tekanan eksternal (external pressure) berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

4. Untuk mengetahui ketidakefektifif pengawasan (ineffecting monitoring) 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

5. Untuk mengetahui kondisi industri (nature of industry) berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

6. Untuk mengetahui rasionalisasi (rationalization) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

7. Untuk mengetahui kemampuan (capability) berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajemen 

Mengandung harapan dapat memberikan informasi mengenai penyebab 

apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu kecurangan yang bisa 

membuat orang lain mengalami kerugian dan dapat mencari solusi untuk 

mencegah kecurangan yang akan terjadi . 

2. Bagi Investor 

Berharap bisa memberikan informasi faktor yang menyebabkan manajer 

melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan sehingga bagi para 

investor yang ingin berinvestasi dapat mengambil keputusan secara tepat. 

3.           Bagi Akademisi                                                                                           

Harapan    dari   manfaat   penelitian   ini   kepada   akademisi  agar dapat  
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dijadikan sebagai salah satu referensi maupun bahan pendukung. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan terdiri dar ipendahuluan, kerangka teoritis dan 

perumusan hipotesis, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta 

kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi. Isi perincian penelitian sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini merupakan berisi tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS   

 Bab yang akan membahas tentang teori yang relevan tentang penelitian, 

uraian mengenai temuan dari penelitian yang sebelumnya, pengaruh 

variabel independen terhadap variable kecuranga nlaporan keuangan 

yang merupakan variabel dependen, model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab yang akan menjelaskan tentang metode penelitian, berisi tentang 

penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan 

metode analisis. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN           

Bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 
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deskripsi obyek penelitian dan pengujian berupa uji outlier, uji 

multikolinearitas, uji t, uji f, dan uji hosmer. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Pada bab terakhir ini ialah bagian dari penutup yang berisi kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran. 
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