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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu memberikan gambaran informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang dapat bermanfaat 

bagi pemakai (user) baik eksternal maupun internal. Atas penggunaan sumber 

daya juga dapat ditunjukkan dan dipertanggung jawabkan oleh manajemen 

melalui laporan keuangan. Semakin baik laporan keuangan dibuat, maka akan 

semakin relevan informasi yang dihasilkan (Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, 

Z.M., & Khairuddin, K.S., 2014).  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan standar bagi perusahan-

perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan 

menggambarkan informasi akuntansi dari segi ekonomi. Laporan keuangan 

menjadi sangat penting di dalam operasional perusahaan. Laporan keuangan dapat 

mengartikan bahwa perusahaan akan mempertahankan aktivitas operasional di 

masa mendatang. Laporan keuangan bisa menjadi gambaran keadaan perusahaan 

yang sebenarnya, atau bisa disebut juga sebagai sumber informasi mengenai 

posisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

oleh pihak manajemen perusahaan. Komponen utama dalam laporan suatu 

perusahaan yaitu angka laba yang digunakan oleh pihak luar untuk mengambil 

keputusan juga (Marai & Pavlovic, 2013).  

Demi menarik calon investor baru untuk menanamkan modal dan upaya nya 

dalam mempertahankan eksistensi nya, perusahaan berupaya memberikan dan 

menampilkan fungsi laporan keuangan dalam kondisi yang stabil dalam 
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persaingan pasar. Seiring dengan perkembangan pasar, keinginan untuk menjadi 

yang teratas akan semakin meningkat, lalu akan menimbulkan situasi dimana 

perusahaan tersebut untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Baik 

karyawan ataupun manajemen perusahaan dapat melakukan manipulasi laporan 

keuangan. Tindakan illegal ini dilatar belakangi oleh kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi. Secara sadar ataupun tidak, fraud ini dapat 

memberikan dampak yang negatif atau dapat mempengaruhi reputasi perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Banyak ditemukan kasus fraud 

ini pun melibatkan laporan keuangan sebagai alat untuk melakukan penipuan. 

Terjadinya salah saji secara material dapat menyebabkan kekeliruan dan 

kecurangan dalam konteks pelaporan keuangan, hal ini dapat dikatakan seperti  

tindak kejahatan dibidang ekonomi atau terdapat jalinan hubungan antar dua pihak 

yang menjalankan usaha yang akan menimbulkan asymmetric information baik 

melewati suatu perusahaan, manajemen ataupun individu (Rahman, 2000). Teori 

keagenan (Agency theory) menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena 

adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan menggunakan metode 

pendelegasian antara yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Dengan 

adanya kontrak tersebut, dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan 

berpihak pada agen. Dalam praktik, perusahaan yang berperan sebagai agen 

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemilik 

saham, tapi manajer juga memiliki wewenang untuk meningkatkan atau 

memaksimumkan kesejahteraannya. Bahkan terkadang terdapat konflik antara 

manajemen dan pemegang saham (Jensen & meckling , 1976).  
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Kondisi terbaik merupakan salah satu target dari sebuah perusahaan dalam 

menampilkan laporan keuangannya. Untuk menggambarkan laporan keuangan 

perusahaan dalam keadaan terbaik, manajemen seringkali melakukan langkah 

yang salah yaitu manipulasi laba (earning manipulation). Langkah tersebut 

dilakukan karena adanya faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Banyak 

perusahaan di semua negara yang mengalami kasus kecurangan, hampir 

seluruhnya mengalami kasus masalah keuangan, sehingga harus melakukan 

kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Mereka cenderung menutupi 

kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut, agar laporan keuangan 

seolah-olah terlihat baik (Suryana & Sadeli, 2004).  

Kecurangan akuntansi merupakan salah satu unsur yang utama dalam 

korupsi, diperlukan adanya punishment yang tegas untuk setiap pelanggaran 

peraturan dan ketidaktertiban yang dilakukan semua pegawai baik atasan maupun 

bawahan (Kuria dan Muturi, 2016). Kecurangan menyebabkan kerugian besar 

bagi dunia usaha dan menciptakan masalah moral di tempat kerja. Kerugian ini 

merupakan masalah serius bagi organisasi untuk dikelola, dikendalikan dan 

dipantau. Dalam kondisi ini, auditor memiliki pengaruh berupa tanggung jawab 

untuk melaksanakan audit demi mendapatkan sebuah keyakinan yang cukup 

bahwa laporan keuangan yang di audit dapat terbebas dari salah saji material, baik 

itu yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau kecurangan dikarenakan bukti audit 

memiliki sifat dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memberikan opini 

wajar tapi tidak dapat memberikan jaminan bahwa opini tersebut mutlak bebas 

dari salah saji material (Salem, 2012).  
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Terjadinya fraud dapat dipicu oleh faktor risiko keuangan yang berdasarkan 

pada teori segitiga kecurangan (fraud triangle) yang berisikan tekanan/motif, 

kesempatan, dan juga sikap/rasionalisasi. Dalam menerapkan penelitian ini, 

langkah mengidentifikasi, menyelidiki dan melakukan pemantauan dapat 

dilakukan oleh supervisor perusahaan demi terhindarnya kasus manipulasi. Pada 

awalnya, auditor menilai adanya keterlibatan klien, suatu kecurigaan dapat 

diterapkan untuk mengetahui suatu kemungkinan adanya laporan keuangan 

manipulasi. Teori ini digunakan untuk melihat dan menilai apakah adanya 

hubungan variabel antara fraud triangle dan terjadinya financial statement fraud 

(manipulasi dalam laporan keuangan). Faktor-faktor pada fraud triangle akan 

selalu muncul pada setiap kasus manipulasi, dalam penelitian ini faktor fraud 

triangle harus di analisis untuk menjelaskan hubungan antar variabel (Lou & 

Wang , 2009). 

Kecurangan disebut sebagai perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh 

oknum tertentu yang dapat menyebabkan laporan keuangan menampilkan salah 

saji material. Kecurangan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu 

penyalahgunaan aset (misappropriation assets), kecurangan dalam laporan 

keuangan (fraudulent of fiinancial statements), dan korupsi (corruption). 

Penyalahgunaan aset perusahaan merupakan kecurangan yang paling mudah 

terdeteksi. Tindakan manipulasi ini memiliki tujuan yaitu demi mendapatkan 

keuntungan atas pribadi nya. Kecurangan bukan saja bisa dilakukan oleh 

manajemen ataupun karyawan, namun pejabat atau eksekutif perusahaan (petinggi 

perusahaan) pun dapat melakukan memanipulasi laporan keuangan. Korupsi yaitu 

semata-mata untuk memperkaya diri dengan melakukan hal yang melanggar 
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aturan. Kondisi kecurangan seperti ini dapat menimbulkan teori tindakan yang 

beralasan (theory of reasoned action) dan juga teori perilaku yang direncanakan 

(theory of planned behaviour) yang dapat menjelaskan seseorang dalam 

melakukan tindakan tertentu (Ajzen, 1991).  

Karyawan bisa terus melakukan kecurangan meskipun perusahaan tempat 

mereka bekerja dalam kondisi internal control yang baik , hal tersebut dilakukan 

demi keuntungan pribadi mereka (Jefri, 2014). Kasus manipulasi laporan 

keuangan mengalami peningkatan hingga 83%, seperti kasus manipulasi yang 

dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dewan direksi dan bahkan lebih dari 50% 

dilakukan oleh manajemen (Brennan & McGrath, 2007).  

Sejauh ini masih terdapat celah bagi orang-orang tertentu untuk melakukan 

kecurangan pada laporan keuangan yang efektif pada umumnya (Kyalo, kalio & 

ngahu, 2014). Tes yang dilakukan secara rinci dapat dilakukan oleh pengguna 

laporan keuangan yang profesional untuk melakukan pengembangan kesehatan 

keuangan, sebagai bagian dari pengenalan program anti-fraud ke dalam sistem 

kontrol internal mereka berdasarkan laporan keuangan yang diajukan. Kelompok 

pengguna profesional yang berkualitas termasuk auditor internal atau eksternal, 

pemilik, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (corporate governance) 

atau pemangku kepentingan administrasi (Drábková, 2016). Dalam penelitian 

yang dilakukan Diany dan Ratmono (2014), hanya terdapat dua variabel yang 

dapat mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan yaitu variabel tekanan dan 

kesempatan saja. Standar akuntansi harus menentukan batas-batas tertentu dari 

penerapan berbagai metode dan prosedur akuntansi (Drábková, 2013).  
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Penelitian ini berfokus untuk meneliti faktor yang dapat mendeteksi 

kecurangan yang ada di laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, judul yang 

diambil dalam penelitian ini adalah Analisis Fraud Triangle Terhadap 

Manipulasi Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah financial stability berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan?  

2. Apakah personal financial need berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan?  

3. Apakah financial target berpengaruh signifikan positif terhadap manipulasi 

laporan keuangan?  

4. Apakah nature industry berpengaruh signifikan positif terhadap manipulasi 

laporan keuangan?  

5. Apakah ineffective monitoring berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan?  

6. Apakah rationalization berpengaruh signifikan positif terhadap manipulasi 

laporan keuangan?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui financial stability berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan 

2. Untuk mengetahui personal financial need berpengaruh signifikan positif 

terhadap manipulasi laporan keuangan 

3. Untuk mengetahui financial target berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan 

4. Untuk mengetahui nature industry berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan 

5. Untuk mengetahui ineffective monitoring berpengaruh signifikan positif 

terhadap manipulasi laporan keuangan 

6. Untuk mengetahui rationalization berpengaruh signifikan positif terhadap 

manipulasi laporan keuangan 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitiian yang akan diilakukan dapat diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

  Diharapkan direktur, manajer, ataupun dewan komisaris pada 

perusahaan dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada 

suatu kemungkinan orang untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

Selain itu, melalui faktor yang telah diketahui diharapkan pula pihak 

perusahaan mampu membuat keputusan terkait usaha untuk meminimalisir 

terjadinya manipulasi laporan keuangan. 

Herry Afrialdi. Analisis Fraud Triangle Terhadap Manipulasi Laporan Keuangan  pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016, 2019. 
UIB Repository©2019



8 
 

Universitas Internasional Batam 

2. Bagi akademisi 

  Diharapkan dalam penelitian ini mampu memperkaya 

pengembangan akuntansi dan ilmu teori kecenderungan manipulasi dalam 

laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi 

pada penelitian selanjutnya. 

1.4  Sistematika Pembahasan 

Setiap isi dan pembahasan setiap bab akan diuraikan pada sistematika 

pembahasan ini. Dalam penelitian ini, sistematika disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang 

akan dijelaskan pada bab ini. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menyajikan uraian dengan sistematis mengenai penelitian 

terdahulu dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas 

pada penyusunan skripsi ini, model penelitian yang dikembangkan 

penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan, objek penelitian, 

definisi operasional variable yang akan diuji dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis 

data. 
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BAB IV:   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari uji data melalui sistem SPSS versi 21 dan penjelasan 

atas setiap hipotesis yang telah diuji juga akan dibahas pada bab ini. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh penulis dan 

keterbatasan penulis dalam penelitian ini, serta rekomendasi yang 

diberikan penulis kepada peneliti selanjutnya. 
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