
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Akuntansi memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah sebagai penyedia 

informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Investor selaku pengambil 

keputusan membutuhkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Demi 

mendapatkan informasi yang dapat diandalkan tentunya tidak bisa lepas dari 

laporan keuangan (Faramarzi & Ashrafi, 2016). Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 tahun 2015 menyatakan bahwa penyediaan informasi dimana 

melibatkan kemampuan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

merupakan tujuan dari adanya sebuah laporan keuangan (Hafizah, Wening, Respati, 

& Chairina, 2016). 

Keberadaan laporan keuangan sangat memudahkan pihak yang 

berkepentingan untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengambil aksi (Rich, Jones, 

Heitger, Mowen, & Hansen, 2011). Pihak yang berkepentingan dapat menganalisis 

laporan keuangannya untuk mengukur kesanggupan perusahaan dalam meraih 

keuntungan, kinerja manajemen serta gambaran perusahaan di masa yang akan 

mendatang (Fatmasari, Sulistyo, & Mustikowati, 2016). Pengambilan sebuah aksi 

terutama bagi para investor biasanya lebih fokus dalam mengakses pada 

kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas masuk yang sudah bersih dan 

kemampuan manajemen dalam melindungi dan meningkatkan nilai investasi yang 

telah diinvestasikan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014).  

Keinginan perusahaan untuk dapat memicu perhatian investor dapat 

memunculkan ide dari pihak manajemen untuk membuat laporan keuangannya 

terkesan baik. Hal tersebut memicu terjadinya manipulasi dalam penyajian laporan 

keuangan. Kecurangan berupa memanipulasi laporan keuangan disebut fraud, 

sedangkan laporan keuangan yang sengaja ataupun lalai dibuat tidak sinkron 

dengan ketentuan ataupun prinsip akuntansi pada umumnya merupakan sebuah 

praktik kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement). Kelalaian
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ataupun kesengajaan yang bersifat material tersebut dapat berpengaruh pada 

tindakan yang akan dilakukan oleh para pengguna (Sihombing & Rahardjo, 2014). 

Kelalaian tersebut akan menyebabkan para investor merasa dirugikan sebab 

informasi yang diberikan itu menyimpang dari yang sebenarnya. Informasi yang 

menyimpang ini digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan karena tidak 

sesuai dengan informasi yang sebenarnya (Arisandi & Verawaty, 2017). Peluang 

adanya fraud dapat dicegah oleh auditor dimana auditor harus mampu meninjau 

dari berbagai sudut pandang, salah satunya seperti menggunakan pengujian teori 

fraud pentagon. Teori fraud pentagon berkembang dari teori fraud triangle dan 

fraud diamond (Bayagub, Zulfa, & Mustoffa, 2018). 

Penulis beranggapan bahwa penelitian mengenai kecurangan masih menjadi 

topik yang menarik untuk diteliti mengingat sebuah laporan keuangan yang 

bermanfaat merupakan sebuah laporan keuangan yang akurat dan tidak memiliki 

kecurangan. Laporan yang akurat tersebut dapat dipercaya oleh para investor dalam 

melakukan sebuah keputusan. Dasar tersebut mebuat penulis tertarik melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Teori Fraud Pentagon dalam Mendeteksi 

Kecurangan Laporan Keuangan” (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar 

pada BEI Periode 2014-2018).  

 

1.2. Urgensi Penelitian 

Praktik kecurangan laporan keuangan sampai sekarang masih menjadi 

persoalan yang tidak dapat diremehkan sebab setiap saat maupun setiap waktu, 

kecurangan tetap ditemukan dalam laporan keuangan. Salah satu contoh skandal 

praktik kecurangan yang terjadi di Indonesia pada saat ini yaitu skandal Deloitte 

Indonesia. Deloitte termasuk dalam salah satu anggota dari empat besar Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang menawarkan jasa profesional di dunia. Jasa yang dapat 

ditawarkan Deloitte tidak hanya mengaudit, melainkan jasa strategi manajemen dan 

operasional juga ditawarkan pada perusahaan yang terdaftar dalam Fortune 500 

(CNN, 2018). 

Deloitte di Indonsia diwakili oleh Osman Bing Satrio dan Eny. Belakangan 

ini, KAP dibawah entitas Deloitte Indonesia ini terkait dengan kasus adanya gagal 

pembayaran surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh PT Sunprima 
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Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), dimana perusahaan ini bergerak di bidang 

penawaran pembelian barang rumah tangga secara kredit. Hal tersebut terjadi 

karena Deloitte Indonesia digugat oleh PT Bank Mandiri Tbk karena dari hasil 

pengauditan Deloitte Indonesia dinilai tidak sesuai dengan sebenarnya (CNN, 

2018). 

Tanggapan Steve Aditya selaku ketua Marketing dan Communications 

Deloitte Indonesia pada kasus ini menyampaikan bahwa KAP SBE menerbitkan 

opini atas laporan keuangan perusahaan SNP yang terakhir kali itu untuk periode 

tahun 2016. Audit tersebut tidak berhubungan dengan adanya keperluan penerbitan 

surat utang jangka menengah yang dilakukan SNP pada tahun 2017 sampai 2018. 

SBE menyatakan bahwa tidak terdapat persetujuan ataupun pemberitahuan dari 

perusahaan SNP terkait dengan opini dari audit tersebut akan dijadikan sebagai 

rujukan dalam menerbitkan surat utang jangka pendek. Steve Aditya juga 

menyatakan bahwa sesuai dengan perikatan audit, apabila pihak SNP ingin 

menyertakan nama KAP pada dokumen apa pun wajib meminta izin terlebih dahulu 

(Purnomo, 2018). 

Steve juga menambahkan bahwa untuk laporan keuangan SNP tahun 2017, 

SBE pada tahap awal prosedur audit dan belum menyatakan opini audit. SBE sulit 

untuk menghubungi pihak manajemen SNP ketika Izin SNP dibekukan, sehingga 

prosedur audit tidak dapat dilanjutkan. Proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan 

membuat bendahara negara menyatakan bahwa SBE memiliki kelengahan dalam 

proses pengauditan laporan keuangan perusahaan SNP yaitu seperti skeptisme yang 

merupakan sikap yang wajib dipunyai oleh auditor, pemahaman terhadap sistem 

pencatatan perusahaan yang diaudit, serta pengujian yang dilakukan tidak serinci 

mungkin akibat SBE sudah lama memegang PT SNP sebagai kliennya (Purnomo, 

2018). 

Kasus di atas merupakan salah satu contoh dari skandal praktik kecurangan, 

selain itu banyak juga terdapat praktik kecurangan laporan keuangan di kalangan 

masyarakat baik yang sudah dikemukakan maupun tidak. Hal ini sangat 

dikhawatirkan bagi para pemegang kepentingan suatu perusahaan jika perusahaan 

tersebut terdapat praktik kecurangan keuangan sebab kepemilikannya akan 

terancam. Para investor juga sangat membutuhkan informasi terbaru terhadap 
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adanya kecurangan pada laporan keuangan sehingga dapat melakukan sebuah aksi 

yang tepat terhadap perusahaan yang akan diinvestasi. Pendeteksian kecurangan 

laporan keuangan sangat penting untuk diteliti dengan tujuan memberikan 

gambaran bagi para kepentingan informasi mengenai persentase terjadinya 

kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan 

menggunakan analisis teori fraud pentagon.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Setiap perusahaan pasti ingin menunjukkan sebuah laporan keuangan yang 

mempunyai performa yang baik khususnya perusahaan go public untuk menarik 

berbagai investor maupun kreditor untuk turut bekerjasama dalam perusahaan 

tersebut. Keinginan untuk menunjukkan laporan keuangan yang terbaik akan 

menyebabkan manajemen perusahaan tersebut membuat kecurangan. Berdasarkan 

permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang dapat disusun pada penelitian 

ini yaitu: 

1. Apakah target keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya 

kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

2. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap 

terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

3. Apakah tekanan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya 

kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

4. Apakah efektivitas pengawasan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

5. Apakah kondisi industri berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya 

kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

6. Apakah jumlah pergantian auditor signifikan positif berpengaruh terhadap 

terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

7. Apakah rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya 

kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 

8. Apakah jumlah pergantian direktur berpengaruh signifikan negatif terhadap 

terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan? 
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9. Apakah frekuensi kemunculan foto CEO di laporan tahunan berpengaruh 

signifikan positif terhadap terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan 

keuangan? 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisa apakah target keuangan berpengaruh signifikan positif 

pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

2. Untuk menganalisa apakah stabilitas keuangan berpengaruh signifikan positif 

pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

3. Untuk menganalisa apakah tekanan eksternal berpengaruh signifikan positif 

pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

4. Untuk menganalisa apakah efektivitas pengawasan berpengaruh signifikan 

negatif pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

5. Untuk menganalisa apakah kondisi industri berpengaruh signifikan positif 

pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

6. Untuk menganalisa apakah jumlah pergantian auditor berpengaruh signifikan 

positif pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

7. Untuk menganalisa apakah rasionalisasi berpengaruh signifikan positif pada 

terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. 

8. Untuk menganalisa apakah jumlah pergantian direktur berpengaruh 

signifikan negatif pada terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan 

keuangan. 

9. Untuk menganalisa apakah frekuensi kemunculan foto CEO di laporan 

tahunan berpengaruh signifikan positif pada terjadinya kecurangan dalam 

sebuah laporan keuangan. 
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1.4.2. Manfaat Penelitian 

1.4.2.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermaksud untuk dijadikan sebagai sumber, referensi, 

masukan maupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta menambah 

wawasan dalam bidang perekonomian. 

 

1.4.2.2. Manfaat Praktis 

1. Pengguna laporan keuangan 

Penelitian ini bermaksud agar mampu menyediakan manfaat berupa 

bertambahnya pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya wawasan tentang 

mendeteksi kecurangan dalam sebuah laporan keuangan dengan pengujian teori 

fraud pentagon. 

2. Investor 

Penelitian ini berharap agar mampu menyediakan manfaat pada investor 

saat mengidentifikasi keakuratan laporan keuangan suatu perusahaan, serta sebagai 

referensi dalam pemilihan perusahaan yang akan diinvestasi. 

3. Kreditor 

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi kreditor-kreditor dalam 

menjadi patokan untuk membuat keputusan dalam peminjaman dana kepada debitur 

(perusahaan). 

4. Manajemen 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai peringatan sebelum 

melaksanakan sebuah kecurangan pada laporan keuangan serta lebih berhati-hati 

untuk menghindari terjadinya kecurangan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada pendahuluan ini mendeskripsikan alasan kenapa suatu permasalahan 

terjadi, perumusan masalah yang telah terjadi, tujuan dan manfaat adanya penelitian, 

beserta sistematika penulisan yang terdapat. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka terdapat teori-teori yang mendukung penelitian yang 

sedang diteliti dan hasil sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

Penjelasan mengenai kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memuat mengenai metode penelitian yang digunakan pada 

saat melaksanakan penelitian ini. Pembahasan juga menyangkut tentang jenis 

penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada analisis dan pembahasan dideskripsikan mengenai objek penelitian yang 

dipilih, analisis kuantitatif yang telah dilakukan, interpretasi hasil dan juga 

argumentasi yang serasi dengan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada kesimpulan dan saran ini memuat mengenai rangkuman beserta 

keterbatasan penelitian. mengetahui keterbatasan yang dimiliki penelitian dengan  

mencantumkan saran bagi penelitian selanjutnya.  
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