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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Fraudulent financial statement (Manipulasi laporan keuangan) 

 Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori Fraudulent financial 

statement, penulis akan membahas mengenai teori fraud. Menurut Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan (fraud) merupakan tindakan 

penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang 

mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat 

yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Sukirman, 2013).  

 Dechow et al., (1996) mendifinisikan kecurangan “Fraud is criminal 

deception intended to financially benefit the deceiver” yaitu kecurangan adalah 

penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si 

penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan 

dengan maksud jahat. Dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan 

merugikan korbannya secara finansial. Biasanya kecurangan mencakup tiga 

langkah yaitu (1) tindakan/ the act, (2) Penyembunyian/ the concealment dan (3) 

konversi/ the conversion. Sedangkan Razaee (2013), mendefinisikan fraud 

sebagai tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna 

ketidakjujuran. Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak 

pidana kerak putih (white collar crime), antara lain pencurian, penggelapan asset, 

penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau 

penyembunyian fakta, rekayasa fakta termasuk korupsi. 
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 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan secara 

skematis occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini menggambarkan 

cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja. Occupational fraud tree ini 

mempunyai tiga cabang utama yaitu: corruption, asset misappropriation, dan 

fraudulent statements (Tuanakotta, 2010).  

a. Corruption 

Istilah “corruption” di sini serupa tapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam 

ketentuan perundang-undangan kita. Istilah korupsi menurut Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi, dan bukan empat 

bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting-ranting fraud tree: conflict  of 

interest (perbedaan kepentingan), brilbery (penyuapan), illegal gratuities 

(penerimaan hadiah yang illegal), economic extortion (pemerasan secara 

ekonomis). 

b. Asset Misappropriation 

Asset misappropriation atau pengambilan asset milik perusahaan secara illegal 

(penggelapan). Hal yang sering menjadi sasaran adalah uang (baik di kas maupun 

uang di bank berupa; giro, tabungan, maupun deposito). Asset misappropriation 

dalam bentuk penjarahan cash atau cash misappropriation dilakukan dalam tiga 

bentuk: skimming, larceny, dan fraudulent disbursements. Klasifikasi dalam 

penjarahan kas dalam tiga bentuk disesuaikan dengan arus uang masuk. Dalam 

skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. 

Cara ini terlihat dalam fraud yang sangat dikenal oleh para auditor, yakni lapping. 

Apanila uang sudah masuk ke perusahaan kemudian baru dijarah, maka fraud ini 

disebut larceny atau pencurian. 
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c. Fraudulent Statements 

Fraudulent Statement didefinisikan oleh Statement on Auditing Standards No. 99 

(SAS No. 99) sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna 

laporan keuangan. Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan 

general audit (opinion audit). Fraud yang berkenaan dengan penyajian laporan 

keuangan sangat menjadi perhatian auditor, masyarakat atau para LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat). Cabang dan ranting yang menggambarkan fraudulent 

statements menjadi dua bagian yaitu: Ranting pertama menggambarkan fraud 

dalam menyusun laporan nonkeuangan (non financial fraud). Fraud ini berupa 

penyampaian laporan nonkeuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan 

yang sebenarnya, dan sering kali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan 

keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern 

maupun ekstern. Contoh: perusahaan minyak besar di dunia yang mencantumkan 

cadangan minyaknya lebih besar secara signifikan dari keadaan yang sebenarnya 

apabila diukur dengan standar industrinya, atau; perusahaan yang alat produksinya 

atau limbahnya membawa bencana bagi masyarakat, tetapi secara terbuka 

(misalnya melalui iklan) mengklaim keadaan sebaliknya. Ranting kedua 

menggambahkan fraud dalam menyusun laporan keuangan (financial statements 

fraud). Fraud ini berupa salah saji (misstatements baik overstatements maupun 

understatements). 

 Koeswayo (2016), mengutarakan bahwa langkah kecurangan atau 

manipulasi laporan keuangan adalah hasil laporan keuangan yang menyesatkan 

yang dilakukan dengan kesengajaan. Fraudulent financial statement yang terjadi 
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dalam suatu perusahaan perlu perhatian yang khusus dari auditor independen. 

Salah satu faktor dapat terjadinya fraudulent financial statement yaitu adanya kolusi 

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan auditor. Rotasi auditor 

independen dapat dilakukan demi mencegah adanya kolusi tersebut. Penyebab 

fraudulent financial statement umumnya terdapat 3 (tiga) hal sebagai berikut : 

1. Beberapa dokumen pendukung dan catatan akuntansi atas laporan keuangan 

yang ditampilkan dimanipulasi secara sengaja. 

2. Pada saat laporan diterbitkan dapat terjadi salah penyajian atau diberikannya 

informasi yang salah. 

3. Dilakukannya salah penerapan prinsip akuntansi pada jumlah, klasifikasi, 

penyajian dan pengungkapan. 

 Meningkatkan penjualan lalu menekan sekecil-kecilnya biaya merupakan 

cara pemaksimalan laba yang dilakukan perusahaan. Dengan menunjukkan laba 

yang maksimal, perusahaan ingin menunjukkan bahwa memiliki kinerja yang baik. 

Kecurigaan atas fraudulent financial statement yang dilakukan perusahaan dapat 

dibangun dari dasar tersebut. Dengan kata lain, internal perusahaan merupakan 

sumber motif untuk melakukan fraud. Biaya dari financial statement fraud sangat 

tinggi, ditinjau baik dari sisi keuangan maupun goodwill dari suatu organisasi dan 

negara terkait. Dalam rangka mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, 

sejumlah peneliti telah menggunakan berbagai teknik dari bidang statistika, 

kecerdasan buatan dan juga data mining (Gupta & Gill, 2012).  
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 Pelaku kecurangan dapat dikategorikan menjadi empat kelompok (Suprajadi, 

2009): 

1. First-time offenders  

Merupakan tipe pelaku tanpa latar belakang kriminal. Pelaku memiliki tekanan 

dalam kehidupannya atau pelaku merasionalisasi perilakunya bahwa penggelapan 

merupakan hal yang biasa. Jika faktor tekanan dan rasionalisasi tidak terdeteksi, 

maka seseorang akan mencari kelemahan pengendalian internal atau kesempatan 

untuk melakukan kecurangan.  

2. Repeat offenders  

Hasil statistik menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan 

internal memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari 

satu kali. Faktor tekanan dan rasionalisasi akan kurang dominan dibandingkan 

dengan tipe first-time offenders. Faktor kesempatan akan menjadi pemicu untuk 

melakukan kecurangan.  

3. Organized crime groups  

Kelompok kecurangan tipe ini termasuk kelompok profesional, bisa juga secara 

individu, yang biasanya melakukan kecurangan dengan tipe khusus. Faktor utama 

kecurangan tipe ini bisa terlaksana karena adanya kesempatan, yaitu lemahnya 

pengendalian internal, penyuapan atau pemerasan oleh pengendalian internal, 

penyuapan atau pemerasan oleh karyawan, atau melalui kolusi dengan pemasok 

atau pelanggan.  

4. Internally committed for the perceived benefit of the corporation  

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa tindakan kecurangan 

yang dilakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Secara khusus, dominasi 
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faktor tekanan dan rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe 

first-time offenders maupun repeat offenders. 

2.1.2 Fraud Triangle 

 Salah satu konsep dasar dari pencegahan dan pendeteksian Fraud adalah 

Fraud triangle. Buku yang berjudul “Auditing and Forensic Accounting, 

Singleton, Tommie” menceritakan bahwa pada tahun 1950, Donald Cressey 

didorong oleh Edwin Sutherland, yang melayani di komite disertasinya, 

menggunakan tesis “why a person in a position of trust would become a violator 

of that trust” (mengapa seseorang dalam posisi kepercayaan akan menjadi 

pelanggar kepercayaan itu). Sutherland dan Cressey memutuskan untuk 

mewawancarai penipu yang dihukum karena penggelapan. Cressey 

mewawancarai sekitar 200 penggelap di penjara. Salah satu kesimpulan utamanya 

adalah upaya bahwa setiap penipuan memiliki tiga hal yang sama (Tuannakotta, 

2010): 

1. tekanan (kadang-kadang disebut sebagai motivasi, dan biasanya '' kebutuhan 

nonshareable ''); 

2. rasionalisasi (dari etika pribadi); dan pengetahuan 

3. dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

Ketiga poin adalah sudut segitiga penipuan. 

 Dalam penelitian ini membahas model pendekatan fraud triangle yang 

diproksikan ke dalam berbagai kondisi. Kondisi pertama yang melatarbelakangi 

terjadinya kecurangan laporan keuangan adalah tekanan. Suatu perusahaan 

melakukan manipulasi laba, ketika berada dalam kondisi, antara lain: stabilitas 

keuangan (financial stability) yang tidak baik, mendapat tekanan dari pihak luar 
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(external pressure), demi kebutuhan pribadi (personal financial need), dan untuk 

mencapai target keuangan (financial target) yang telah ditentukan. Analisis fraud 

triangle terbagi menjadi 3 situasi yaitu pressure, opportunity dan rationalization. 

Masing-masing situasi terbagi ke dalam beberapa variabel yaitu pressure 

(financial stability, external pressure, personal financial need & financial target), 

Opportunity (nature of industry & ineffective monitoring) dan rationalization. 

 Buku Akuntansi Forensik dan Audit investigatif menjelaskan fraud triangle 

terdiri dari tiga elemen, sudut pertama dari segi tiga itu diberi judul pressure yang 

merupakan perceived non-shareable financial need. Sudut keduanya disebut 

perceived opportunity, dan ketiga disebut rationalization. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari ketiga konsep tersebut dalam Tuannakotta, (2010): 

a. Pressure (Tekanan) 

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan 

(pressure) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang 

mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting 

di sini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), 

padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang lain. Konsep ini dalam 

bahasa inggris disebut perceived non-shareable financial need (Kusumawardhani, 

2011). Bagi pelaku (embezzler), ia tidak bisa berbagi masalah (keuangannya) 

dengan orang lain, padahal sebenarnya “berbagi masalah dengan orang lain” dapat 

membantunya mencari pemecahan. Apa yang bisa diceritakan kepada orang lain 

tentunya bergantung kepada orang tersebut. Ada orang yang kehilangan uang 

dalam jumlah besar di meja judi dan ia menyadarinya sebagai suatu masalah, 

tetapi bukan masalah yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Orang lain 
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dengan pengalaman yang sama menganggap masalah itu harus dirahasiakan dan 

bersifat pribadi. Juga masalah gagal bayar yang dihadapi suatu bank, bagi bankir 

tertentu merupakan masalah yang dapat didiskusikan dengan orang lain, 

sedangkan bagi bankir lain masalah itu harus ditutup rapat-rapat, atau menjadi 

masalah yang non-shareable baginya. Masalah tadi digambarkan sebagai masalah 

keuangan karena masalah ini “dapat dipecahkan” dengan mencuri uang atau asset 

lainnya. Seorang penjudi yang kalah habis-habisan, (merasa) harus menutupi 

kekalahannya dengan mencuri. Contoh: kasir yang mencuri uang perusahaan 

sebagai balas dendam atas perlakuan tidak adil yang dirasakan. Menurut 

Martyanta (2013), terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan 

yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas 

keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan. 

b. Opportunity (Peluang) 

Menurut Tuanakotta (2010), berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi 

tentang peluang. Pertama, general information yang merupakan bahwa kedudukan 

yang mengandung kepercayaan, dapat dilanggar tanpa ada konsekuensi. 

Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari 

pengalaman orang lain yang melakukan fraud dan tidak ketahuan, tidak dihukum 

maupun tidak diberi sanksi. Kedua, technical skill atau keahlian/keterampilan 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian 

atau keterampilan yang dimiliki orang tersebut yang menyebabkan ia 

mendapatkan kedudukan. Orang yang dipercayakan untuk mengisi cek yang akan 

ditandatangani atasannya, membuat fraud yang berkaitan dengan pengisian cek. 
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Tidak hanya kedua komponen tersebut, fraud dapat dilakukan apabila terdapat 

peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang 

dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi (Kurniawati & 

Surya ,2012).  

Menurut Albrecht et al., (2010) ada enam faktor yang dapat meningkatkan 

peluang bagi individu untuk melakukan Fraud, antara lain : 

1. Kurangnya control untuk mencegah dan atau mendeteksi Fraud. 

2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja 30 

3. Kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku Fraud 

4. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi 

5. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi Fraud 

6. Kurangnya jejak audit (audit trail) 

Peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para pelaku fraud 

percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi 

karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang 

baik, dan atau melalui penggunaan posisi. Kegagalan untuk menetapkan prosedur 

yang memadai untuk mendeteksi aktivitas fraud juga meningkatkan kesempatan 

terjadinya kecurangan. SAS no. 99 menyebutkan bahwa peluang pada financial 

statement fraud dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah kondisi 

industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional (Martyanta, 

2013). 

c. Rationalization (Rasionalisasi) 

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku 

mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari 
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fraud triangle yang paling sulit diukur (Skousen et al, 2008). Hampir semua fraud 

dilatarbelakangi oleh rationalization. Rasionalisasi membuat seseorang yang 

awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi 

merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi (karena ada faktor lain) dapat  

membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu sebenarnya salah. Rasionalisasi 

merupakan suatu sikap di mana pelaku melakukan pembenaran sebelum 

melakukan kejahatan. Albrecht et al., (2010) mengemukakan bahwa rasionalisasi 

yang sering terjadi ketika melakukan fraud antara lain : 

1. Aset itu sebenarnya milik saya (perpetrator’s fraud), 

2. Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali, 

3. Tidak ada pihak yang dirugikan, 

4. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, 

5. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai, 

6. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat 

meningkatkan standar hidup saya. 

Molida (2011), berpendapat Integritas manajemen (sikap) merupakan penentu 

utama dari kualitas laporan keuangan. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, 

mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Pelaku fraud selalu 

mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang fraudulent financial statement (manipulasi laporan 

keuangan) telah banyak dilakukan. Manurung dan Hadian (2013), melakukan 

penelitian mengenai analisa segitiga kecurangan (fraud triangle) terhadap 

manipulasi laporan keuangan pada perusahaan di Australia dengan menggunakan 

segitiga kecurangan sebagai variabel independen nya. Segitiga kecurangan terbagi 

jadi 3 yaitu faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Hasil uji penelitian dari 

3 faktor tersebut yaitu signifikan positif.  

Astuti, Zuhrohtun, dan Kusharyanti (2015) melakukan penelitian mengenai 

analisa segitiga kecurangan (fraud triangle) dan tanggung jawab auditor terhadap 

manipulasi laporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia dengan 

menggunakan segitiga kecurangan dan tanggung jawab auditor sebagai variabel 

independen nya. Segitiga kecurangan dapat menggunakan 8 proksi yaitu dari 

faktor tekanan menggunakan gross profit margin (GPM), changes of asset 

(ACHANGE), sales to asset (SALTA), inventory to asset (INVSAL), dan net 

operating cash flow (NCFO). Dalam NCFO memberikan hasil signifikan negatif, 

selain dari NCFO memberikan hasil signifikan positif. Faktor kesempatan 

menggunakan proksi  nature of industry dan ineffective monitoring. Faktor 

rasionalisasi menggunakan proksi dari change of auditors (AUDCHANGE). Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa selain dari proksi change of auditor dapat 

memberikan hasil signifikan positif.  

Kurniawati dan Raharja (2011) melakukan analisis yang berhubungan 

dengan apa saja faktor yang mempengaruhi manipulasi laporan keuangan melalui 

sudut pandang teori fraud triangle. Variabel dependen yang digunakan yaitu 
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restatement financial reporting, variabel independen yang digunakan yaitu growth 

of the company, profit or loss, free cash flow, leverage, change of auditors, 

transaksi pihak istimewa, dan size of the company. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa growth, profit or loss, leverage, dan transaksi pihak istimewa 

memiliki pengaruh secara signifikan , lalu untuk free cash flow dan change of 

auditors menghasilkan tidak signifikan.  

  Yusof, Khair dan Simon (2015) melakukan penelitian mengenai An 

application of fraud models to Malaysian public listed companies. Penelitian ini 

menggunakan fraud sebagai variabel dependen, variabel independen nya dapat di 

proksi kan yaitu growth of the company (GROWTH), leverage (LEV), 

composition of board of directors (COMBODs), turnover on Head of Internal 

Auditor (ΔHIA), historical financial restatements times (HFRTs), frequent 

changes in Malaysian PLC accounting policies (ΔACCPOL), undeclared policies 

on doubtful debts (UNDPOL), limited access on the special purpose vehicles 

financial reports (SPVACC), accumulation of title as the CEO and BOD 

(CEODUAL), politician who is as CEO or president (POLCEO), dan frequent 

number of CEOs pictures (CEOPIC). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

dari semua faktor memberikan hasil yang signifikan positif.  

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Financial stability pressure terhadap fraudulent financial 

statement 

  Martantya dan Daljono (2013) mengatakan bahwa seseorang yang 

memiliki bentuk tekanan dan motivasi tersendiri, dapat melakukan kecurangan 

dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan kecurangan. 
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Alasan utama seseorang melakukan fraud termasuk alasan karena tuntutan 

ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. Kebutuhan ekonomi yang mendesak 

seringkali dianggap kebutuhan yang tidak bisa dibagi atau di selesaikan secara 

bersama-sama, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara tersembunyi dan pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. 

 Menurut Annisya, Lindrianasari dan Asmaranti (2016) yaitu suatu keadaan 

yang memaksa suatu perusahaan untuk menunjukkan kondisi finansial perusahaan 

dalam posisi yang stabil. Dalam kondisi seperti ini ada beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya seperti, ketika stabilitas perusahaan 

terancam oleh kondisi ekonomi yang semakin menurun, perusahaan akan 

melakukan segala cara untuk membuat laporan keuangan nampak baik namun 

melalui manipulasi laba yang secara aturan itu melanggar hukum. Financial 

stability ditunjukkan dengan persentase perubahan total aset (ACHANGE) yang 

berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Persentase perubahan 

total aset mengindikasikan terjadinya financial statement fraud pada perusahaan. 

Tingkat financial statement fraud akan tinggi jika persentase perubahan total aset 

juga semakin tinggi. 

2.3.2 Pengaruh Financial targets terhadap fraudulent financial statement 

 Dalam penelitian Manurung dan Hadian (2013) menjelaskan bahwa dalam 

target yang diberikan perusahaan dapat menimbulkan tekanan yang berlebihan 

dalam mencapai target tersebut. Tekanan yang berlebihan dapat mempengaruhi 

kinerja manajemen, sehingga dapat menimbulkan suatu faktor risiko. Misalnya 

seperti, dalam memenuhi tolak ukur perusahaan mungkin akan melakukan 

manipulasi laba dalam pemenuhan target seperti laba tahun sebelumnya. Pada 
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penelitian ini menghasilkan pengaruh signifikan terhadap financial statement 

fraud. 

2.3.3 Pengaruh Personal financial need terhadap fraudulent financial 

statement 

  Nguyen (2008) mengutarakan pengertian personal financial need yaitu 

dimana kondisi keuangan perusahaan dapat terpengaruh oleh kondisi eksekutif 

perusahaan. Personal financial need dijabarkan dengan proksi persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh orang dalam (OSHIP) berpengaruh 

signifikan positif terhadap financial statement fraud. Hal ini berarti dapat 

diartikan jika terjadinya financial statement fraud pada perusahaan dipengaruhi 

oleh kepemilikan saham yang dimilki oleh orang dalam. Terjadinya financial 

statement fraud akan berkurang  jika nilai OSHIP semakin tinggi. 

 Faisal (2013) menjelaskan external pressure yaitu tekanan yang datang dari 

pihak ketiga manajemen dalam memenuhi semua target perusahaan. Misalnya 

seperti, ketika manajemen perusahaan menerima tingkat harapan yang tinggi dari 

petinggi perusahaan ataupun dari para investor, tingkat tekanan yang dihadapi 

pasti sangat tinggi dan ingin memberikan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memang layak. Dengan adanya tekanan dari pihak luar dan 

demi memenuhi keinginan pribadi, maka variabel ini memberikan hasil yang 

signifikan terhadap terjadinya manipulasi laporan keuangan. 

2.3.4 Pengaruh Nature of industry terhadap fraudulent financial statement 

 Turner et al. (2003) mengungkapkan bahwa penyalahgunaan posisi untuk 

melakukan kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukannya. 

Kesempatan ini ada ketika pengendalian internal perusahaan yang lemah, 
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pengawasan manajemen yang kurang baik. Penetapan prosedur atau peraturan 

yang kurang tegas dapat memberikan suatu peluang bagi perusahaan itu sendiri 

maupun karyawan yang ingin melakukan kecurangan. Selain adanya tekanan 

untuk melakukan kecurangan, sebuah peluang menjadi alasan yang kuat terhadap 

terjadinya kecurangan tersebut.  

 Nature of Industry ini sendiri dapat dikatakan sebagai sifat alamiah 

perusahaan atau industry itu sendiri. Sebuah estimasi dan pertimbangan perlu 

dilakukan ketika risiko perusahaan muncul dari sebuah aktifitas operasional. 

Contoh nya seperti, pada sebuah perusahaan yang ketika persediaannya tersebar di 

banyak lokasi, maka disitu mengandung risiko salah penyajian yang dapat 

memberikan pengaruh besar bagi perusahaan. Persediaan barang bisa saja menjadi 

usang, ketika hal itu terjadi maka risiko salah penyajian untuk menutupi barang 

usang akan semakin meningkat. 

2.3.5 Pengaruh Ineffective monitoring terhadap fraudulent financial statement 

 Martantya dan Daljono (2013) mengutarakan bahwa komunikasi antar 

manajemen sangat penting untuk menghindari salah saji atau pun jenis 

kecurangan lainnya. Unit pengawas yang mempunyai kemampuan untuk 

mengawasi jalannya operasional perusahaan sangat dibutuhkan untuk 

menghindari adanya praktik fraud dalam perusahaan. Lemahnya pengawasan 

yang dilakukan perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk 

melakukan kecurangan atau manipulasi sesuai kehendak pribadinya. Seseorang 

akan merasa tidak diawasi dengan ketat jika memang dalam perusahaan tersebut 

lemah atas monitoring dan tidak memiliki ketentuan atau petugas pengawas yang 

mempunyai kemampuan tinggi. Dengan begitu, seseorang akan memanfaatkan hal 
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itu untuk melakukan manipulasi dan semakin leluasa untuk memaksimalkan 

keuntungan pribadinya. Dalam pencegahan terjadinya kecurangan, pihak lain 

sangat dibutuhkan yaitu seperti dewan komisaris yang independen. 

 Braun (2000) mengemukakan bahwa, ineffective monitoring adalah jika 

perusahaan tidak memiliki bentuk pengawasan yang cukup dan efektif dalam 

mengawasi sistem operasional perusahaan. Misalnya seperti, terdapat orang yang 

mendominasi suatu manajemen tanpa adanya control, pengawasan yang efektif 

dari dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan 

pengendalian internal nya.  

2.3.6 Pengaruh rationalization terhadap fraudulent financial statement 

 Ardiyani dan Utaminingsih (2015) mengungkapkan bahwa sebelum 

melakukan kejahatan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas tindakan 

tersebut. Pelaku yang mencari kebenaran tersebut memiliki suatu sikap, atau nilai-

nilai etika yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, 

atau mereka sedang mendapatkan tekanan yang cukup besar dari lingkungan 

sehingga mennyebabkan mereka dapat membenarkan tindakan mereka yang tidak 

jujur. Sikap manajemen menentukan kualitas yang dihasilkan dari laporan 

keuangan tersebut. Ketika tingkat integritas atau independensi seorang manajer 

dipertanyakan atau diragukan, kualitas laporan keuangan juga ikut diragukan. 

Contoh nya, jika manajer top level terus mengeluarkan suatu estimasi atau 

budgetting yang terlalu optimistik, maka tindakan kecurangan pada pelaporan 

keuangan akan lebih mungkin terjadi. Penilaian melalui rasionalisasi dapat diukur 

dengan melakukan pergantian auditor, karena opini audit yang didapat perusahaan 
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tersebut serta keadaan perusahaan jika menggunakan auditor yang sama lebih dari 

5 tahun memberikan hasil penelitian yang menunjukkan hasil signifikan. 

2.4 Model Penelitian 

 Model penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Daniel dan Haiden (2013).  

Model penelitian ini menggabungkan faktor-faktor fraud triangle terhadap 

manipulasi laporan keuangan (fraudulent dinancial statement). Model penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian faktor yang mempengaruhi fraud triangle, sumber: 

Daniel dan Haiden (2013). 
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2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan teori yang disebutkan di atas, dan berdasarkan dari penelitian yang 

telah lalu, hipotesis yang akan diajukan yaitu: 

H1  : Financial stability berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

H2 : Personal financial need berpengaruh signifikan positif terhadap 

kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

H3 : Financial target berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

H4 : Nature of Industry berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

H5 : Ineffective monitoring berpengaruh signifikan positif terhadap 

kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

H6 : Rationalization berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 
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