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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

2.1.1. Kecurangan (Fraud) 

Fraud merupakan istilah yang meliputi berbagai metode yang mampu 

dijangkau oleh kecerdikan manusia, dimana dilakukan oleh seseorang demi 

mendapatkan manfaat dengan representasi yang palsu (Albrecht, Albrecht, 

Albrecht, & Zimbelman, 2012). Menurut Statement on Auditing Standards No. 99, 

fraud berarti aksi sengaja yang akan menimbulkan kesalahsajian secara material 

didalam sebuah laporan keuangan dimana merupakan subjek audit. Kesimpulan 

yang didapatkan mengenai fraud adalah fraud merupakan penyimpangan yang 

dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok dengan sengaja dalam hal menipu, 

mengajak dan memperoleh manfaat dari pihak lain dengan representasi palsu. 

 

2.1.2. Jenis-Jenis Kecurangan (Fraud) 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan 

terbagi atas tiga cabang utama sebagai berikut: 

2.1.2.1. Korupsi (Corruption) 

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak jujur seperti transaksi 

suap, manipulasi, pencucian uang dan lainnya yang dilakukan oleh orang yang 

memegang kekuasaan. Negara dengan sistem penegakan hukum yang lemah serta 

pengetahuan yang minim tentang tata pemerintahan yang baik sering terdapat 

tindakan penipuan ini. Korupsi biasanya sulit terdeteksi karena biasanya melibatkan 

kooperasi antar pihak seperti suap dan korupsi yang saling menguntungkan. 

Tindakan korupsi merupakan praktik yang tidak etis. Korupsi keuangan dapat 

mencakup hal-hal sebagai berikut (Albrecht et al., 2012):  

a. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) 

Konflik ini merupakan sebuah situasi dimana kepentingan pribadi 

seseorang bertentangan dengan kepentingan pengusaha, profesi atau bisnis. Situasi 

tersebut dapat membuat orang yang bersalah biasanya memilih kepentingan pribadi 

di atas kewajiban atau tugasnya.
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b. Penyuapan (Bribery) 

Penyuapan merupakan tindakan memberi atau menerima hadiah yang 

tidak pantas ataupun uang tunai dengan niat jahat, seperti mempengaruhi penerima 

hadiah untuk menguntungkan pihak yang memberikan suap. 

c. Gratifikasi Ilegal (Illegal Gratuties) 

Gratifikasi ilegal merupakan sebuah nilai dimana seseorang memberikan 

penawaran atau janji untuk tujuan mempengaruhi tindakan orang yang berkuasa 

dalam melaksanakan tugas publik atau tugas hukumnya. 

d. Pemerasan Ekonomi (Economic Extortion) 

Pemerasan ekonomi merupakan sebuah situasi dimana seorang karyawan 

menuntut uang atau pembayaran dari pemasok untuk membuat sebuah keputusan 

demi pemasok. Pemasok yang menolak untuk membayar akan memunculkan 

kemungkinan terdapat bahaya bagi pemasok oleh pemeras. 

 

2.1.2.2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Penyalahgunaan aset merupakan praktik penipuan yang sering terjadi di 

dalam perusahaan dimana melibatkan penyalahgunaan atau pencurian aset 

perusahaan maupun properti pihak lain. Menurut ACFE, lebih dari 91% penipuan 

internal termasuk penyalahgunaan aset dan bentuk penipuan ini mudah terdeteksi 

karena berwujud dan dapat diukur. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh pekerja 

kerah putih. Aset yang sering disalahgunakan adalah uang tunai. Penipuan ini dapat 

diperluas hingga mencakup data perusahaan maupun kekayaan intelektual. Dampak 

langsung dari penipuan adalah hilangnya dana serta moral dan reputasi staf 

organisasi (A. Hall, 2016). 

 

2.1.2.3. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

Kecurangan laporan keuangan merupakan kesengajaan kesalahpahaman, 

kesalahan penyajian, manipulasi maupun kekeliruan data dalam laporan keuangan 

dengan maksud menyimpangkan atau membangun pandangan yang salah tentang 

perusahaan dan kinerjanya pada para pengguna informasi keuangan. Pelaku yang 

melakukan kecurangan laporan keuangan biasanya merupakan orang-orang dalam 

manajemen tingkat atas perusahaan bisnis. Kecurangan laporan keuangan dapat 
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dilakukan dalam berbagai bentuk, namun sekali praktik kecurangan dimulai, 

berbagai bentuk manipulasi akan digunakan untuk membela performa selanjutnya. 

Strategi umum demi memperbaiki tampilan laporan keuangan meliputi: membesar-

besarkan penghasilan, menggelembungkan kekayaan aset, mengecilkan biaya, 

mengkapitalisasi biaya operasi, dan menyembunyikan kewajiban dari neraca 

perusahaan (A. Hall, 2016). 

 

2.1.3. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

ACFE mengemukakan bahwa sesuatu yang disengajakan, disalahsajikan, 

dilalaikan dari fakta material maupun menyimpang dari data akuntansi yang ada, 

serta saat dibandingkan dengan informasi yang ada mampu mengakibatkan 

pengguna mengevaluasi keputusannya dinyatakan sebagai kecurangan laporan 

keuangan. 

Menurut SAS No. 99, Berikut merupakan beberapa metode terjadinya 

kecurangan laporan keuangan, seperti: 

1. Manipulasi, pemalsuan serta merubah pencatatan akuntansi maupun 

dokumen-dokumen yang mendukung sebuah laporan keuangan. 

2. Penghapusan yang bersifat kesengajaan pada laporan keuangan mengenai 

sebuah peristiwa, transaksi ataupun informasi lainnya. 

3. Kesengajaan menerapkan prinsip akuntansi yang salah dalam hal jumlah, 

klasifikasi, metode penyajian maupun pengungkapan. 

 

2.1.4. Teori Fraud Pentagon 

Fraud pentagon dikembangkan dari teori fraud triangle dan fraud diamond. 

Teori fraud triangle dicetuskan oleh Cressey pada tahun 1953, dimana Cressey 

menyampaikan penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan berhubungan 

dengan tiga situasi ini yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Pada tahun 2004, 

Wolfe dan Hermanson menambahkan satu unsur kedalam teori fraud triangle 

sehingga menjadi teori fraud diamond yaitu capability. Pengembangan teori fraud 

tidak berhenti di teori fraud diamond, pada tahun 2011, Crowe mengembangkan 

kedua teori tersebut menjadi teori fraud pentagon dengan mengubah risk factor 

fraud berupa capability menjadi competence yang mempunyai arti sama dan juga 
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menambahkan risk factor berupa arrogance (arogansi). Teori fraud pentagon 

terdiri dari: 

2.1.4.1. Tekanan (Pressure) 

Tekanan termasuk salah satu kondisi yang terdapat dalam berbagai kasus 

kecurangan. Penelitian yang menyatakan tekanan termasuk salah satu penyebab 

terjadinya kecurangan laporan keuangan juga banyak ditemukan di Indonesia 

(Maghfiroh, Ardiyani, & Syafnita, 2015; Sihombing & Rahardjo, 2014). Tekanan 

terkadang berasal dari akses adanya kepentingan keuangan, kepentingan ini diduga 

sulit untuk diceritakan kepada orang lain untuk dipecahkan bersama sehingga harus 

dipecahkan secara diam-diam (Maghfiroh et al., 2015). 

Kadang-kadang pelaku kecurangan menemukan motivasi di beberapa 

insentif lain. Kebanyakan kecurangan laporan keuangan dimotivasi oleh beberapa 

dorongan seperti berhubungan dengan harga saham, bonus kinerja maupun 

keduanya. Keserakahan terkadang juga dapat menyebabkan orang-orang yang 

tergolong kaya melakukan pencurangan (Singleton & Singleton, 2010). Menurut 

SAS No 99, manajemen cenderung memiliki tekanan untuk membuat suatu 

kecurangan saat terjadi ancaman pada stabilitas keuangan baik disebabkan oleh 

keadaan ekonomi, industri maupun kondisi entitas yang beroperasi. 

 

2.1.4.2. Kesempatan (Opportunity) 

Penyebab kedua pada terjadinya kecurangan laporan keuangan adalah 

peluang. Lemahnya pengendalian internal pada sebuah perusahaan memiliki 

peluang yang besar bagi pihak manajemen dalam memanipulasi transaksi atau akun. 

Biasanya individu akan melakukan manajemen setelah orang tersebut memegang 

posisi kepercayaan dan memperoleh pemahaman yang cukup mengenai cara untuk 

berhasil melakukan kejahatan (Singleton & Singleton, 2010). Beberapa penelitian 

di Indonesia sebelumnya turut menyatakan bahwa peluang dapat berpengaruh pada 

terjadinya kecurangan laporan keuangan (Sihombing & Rahardjo, 2014; Tiffani & 

Marfuah, 2015). 
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2.1.4.3. Rasionalisasi (Rationalization) 

Konsep ini menunjukkan bahwa dalam proses melakukan kecurangan, 

seorang pelaku kecurangan harus menyampaikan berbagai jenis perilaku yang dapat 

diterima secara moral yang akan digunakan untuk merasionalisasi idenya sebelum 

melanggar kepercayaan. Rasionalisasi mengacu pada keyakinan pelaku bahwa 

perilaku tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan adalah sesuatu yang lain bukan 

aktivitas kriminal (Abdullahi & Mansor, 2016). Beberapa penelitian di Indonesia 

menunjukan bahwa rasionalisasi mampu mengarah pada terjadinya kecurangan 

laporan keuangan (Sihombing & Rahardjo, 2014; Tiffani & Marfuah, 2015). 

 

2.1.4.4. Kompetensi (Competence) 

Menurut Wolfe dan Hermanson, kecurangan hanya dapat terjadi jika orang 

yang tepat mempunyai kapabilitas yang tepat. Kompetensi juga termasuk suatu 

unsur yang mengakibatkan adanya kecurangan laporan keuangan. Seorang 

pemimpin dapat menjadi faktor penipuan karena pemimpin tersebut mampu 

mempergunakan jabatannya atau kompetensinya dalam memaksa orang lain untuk 

melaksanakan penipuan (Saputra & Kesumaningrum, 2017). 

 

2.1.4.5.  Arogansi (Arrogance) 

Menurut Crowe (2011), penelitian dari Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) menyimpulkan bahwa 70% 

dari orang yang melakukan suatu kecurangan memiliki profil yang dapat 

menyombongkan diri dan serakah. Rata-rata dari kasus kecurangan yang ada, 

terdapat 89% yang melibatkan CEO. Crowe juga mengatakan bahwa arogansi 

adalah suatu sifat yang menunjukkan rasa keunggulan dan minimnya kesadaran 

yang muncul dari keserakahan dan pemikiran bahwa peraturan-peraturan yang ada 

tidak berlaku bagi CEO secara pribadi (Horwath, 2012). 

 

2.2. Model Penelitian Terdahulu 

2.2.1. Fraud Triangle 

Cressey merupakan ilmuwan yang mencetuskan adanya teori fraud triangle 

dimana mendasari adanya penelitian ini dengan tiga unsur yaitu tekanan, 
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kesempatan dan rasionalisasi. Unsur tekanan dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu 

target keuangan, stabilitas keuangan dan tekanan eksternal. Variabel target 

keuangan memiliki perbedaan opini dari beberapa penelitian dimana Utomo (2018), 

Aprillia et al. (2015), Cicilia dan Sergius (2015), Tiffani dan Marfuah (2015) 

menyatakan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan, sedangkan 

Rachmania (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap 

kecurangan. 

Penelitian Utomo (2018), Rachmania (2017), Aprillia et al. (2015) yang 

menganalisa dengan menggunakan fraud triangle mengemukakan bahwa stabilitas 

keuangan tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan. Hasil tersebut berlawanan 

dengan penelitian dari Kusumawardhani (2014) yang menyatakan terdapat 

pengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan serta Tiffani dan Marfuah (2015) 

yang menyatakan terdapat pengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan 

keuangan. Variabel tekanan eksternal, penelitian dari Rachmania (2017), Tiffani 

dan Marfuah (2015) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap terjadinya 

laporan keuangan dimana tidak sejalan dengan hasil penelitian Utomo (2018) yang 

menunjukkan pengaruh negatif. 

Unsur yang kedua yaitu kesempatan yang berhubungan dengan efektivitas 

pengawasan. Hasil penelitian dari Utomo (2018), Kusumawardhani (2014), Aprillia 

et al. (2015), Tiffani dan Marfuah (2015) menunjukkan efektivitas pengawasan 

berpengaruh negatif pada terjadinya kecurangan, sedangkan menurut Rachmania 

(2017), efektivitas pengawasan tidak akan menyebabkan terjadinya kecurangan 

laporan keuangan. Unsur yang terakhir dari fraud triangle yaitu rasionalisasi yang 

dijabarkan menjadi dua yaitu kondisi industri dan rasionalisasi itu sendiri. Hasil 

penelitian dari Utomo (2018), Aprillia et al. (2015), Tiffani dan Marfuah (2015) 

menyimpulkan variabel rasionalisasi tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan, 

sedangkan menurut Rachmania (2017), rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap 

terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

 

2.2.2. Fraud Diamond 

Wolfe dan Hermanson mengembangkan fraud triangle menjadi fraud 

diamond dengan tambahan satu unsur yaitu unsur kapabilitas. Hasil penelitian dari 
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Oktarigusta (2017), Indriani dan Terzaghi (2017), Annisya, Lindrianasari, dan 

Asmaranti (2016) menujukkan tidak terdapat pengaruh pada terjadinya kecurangan. 

Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian Putriasih, Herawati, dan Wahyuni 

(2016), Achmad dan Pamungkas (2018) yang menyatakan bahwa target keuangan 

berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.  

Variabel stabilitas keuangan, penelitian-penelitian dari Indriani dan Terzaghi 

(2017), Putriasih et al. (2016), Achmad dan Pamungkas (2018) menyimpulkan 

adanya pengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan. Hasil ini berbeda 

pendapat dengan Annisya et al. (2016), Inayanti dan Sukirman (2016), Prasastie 

dan Gamayuni (2015) yang menyatakan stabilitas keuangan berpengaruh positif 

terhadap terjadinya kecurangan serta Pardosi, Lindrianasari, dan Susilowati (2015), 

Oktarigusta (2017) yang menyatakan tidak berpengaruh pada terjadinya 

kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian Oktarigusta (2017), Indriani dan 

Terzaghi (2017), Pardosi et al. (2015) menyimpulkan bahwa tekanan eksternal 

tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan. Penelitian tersebut berlawanan 

dengan Putriasih et al. (2016), Achmad dan Pamungkas (2018), Annisya et al. 

(2016) yang mengemukakan adanya pengaruh tekanan eksternal terhadap 

terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

Hasil penelitian Indriani dan Terzaghi (2017), Achmad dan Pamungkas 

(2018), Pardosi et al. (2015) mengemukakan bahwa efektivitas pengawasan tidak 

berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Menurut Oktarigusta (2017), 

Putriasih et al. (2016), Prasastie dan Gamayuni (2015) efektivitas pengawasan 

berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Variabel kondisi 

industri, dari penelitian Putriasih et al. (2016), Inayanti dan Sukirman (2016), 

Pardosi et al. (2015) berpendapat bahwa ada pengaruh positif terhadap kecurangan. 

Menurut Oktarigusta (2017) dan Annisya et al. (2016) berpendapat kondisi industri 

tidak berpengaruh terhadap kecurangan serta penelitian dari Indriani dan Terzaghi 

(2017) yang menyatakan adanya pengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan 

laporan keuangan. 

Variabel rasionalisasi, hasil penelitian Oktarigusta (2017), Putriasih et al. 

(2016), Inayanti dan Sukirman (2016) menyatakan bahwa ada pengaruh positif 

terhadap kecurangan. Penelitian dari Achmad dan Pamungkas (2018), Prasastie dan 
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Gamayuni (2015), Pardosi et al. (2015) mengemukakan bahwa rasionalisasi tidak 

berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.  

Hasil penelitian untuk unsur kapabilitas dari Oktarigusta (2017), Indriani dan 

Terzaghi (2017), Annisya et al. (2016), Inayanti dan Sukirman (2016), Prasastie 

dan Gamayuni (2015) menyatakan tidak adanya pengaruh terhadap kecurangan. 

Menurut Putriasih et al. (2016), Achmad dan Pamungkas (2018), Pardosi et al. 

(2015) berpendapat bahwa kapabilitas berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan 

laporan keuangan. 

 

2.2.3. Fraud Pentagon 

Tahun 2011, Crowe mengembangkan kedua teori tersebut menjadi teori fraud 

pentagon dengan mengubah kapabilitas menjadi kompetensi dan menambahkan 

unsur arogansi. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu: 

Tessa dan Harto (2016) melakukan penelitian tentang pengujian fraud 

pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasilnya menyatakan hanya 

tekanan eksternal dan frekuensi kemunculan foto CEO berpengaruh signifikan 

positif terhadap kecurangan. Stabilitas keuangan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kecurangan. Sisa variabel yaitu target keuangan, kepemilikan saham 

institusi, efektivitas pengawasan, kualitas auditor eksternal, jumlah pergantian 

auditor dan jumlah pergantian direktur tidak berpengaruh pada terjadinya 

kecurangan laporan keuangan.   

Ulfah, Nuraina, dan Wijaya (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

fraud pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa perubahan dalam auditor dan opini auditor 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Target keuangan, stabilitas keuangan, 

tekanan eksternal, kepemilikan saham institusi, efektivitas pengawasan, kualitas 

auditor eksternal, perubahan dalam direksi dan frekuensi kemunculan foto CEO 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Akbar (2017) melakukan penelitian tentang penentuan terjadinya kecurangan 

laporan keuangan dengan menggunakan fraud pentagon. Kesimpulan dari 

penelitiannya menerangkan bahwa hanya target keuangan, stabilitas keuangan dan 

kepemilikan saham institusi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Variabel 

Elva Derista. Analisis Teori Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. 
UIB Repository©2020



16 

 

  Universitas Internasional Batam 

seperti tekanan eksternal, kondisi industri, jumlah pergantian auditor, jumlah 

anggota komite audit, jumlah pergantian direktur, opini auditor, proporsi komisaris 

independen, frekuensi kemunculan foto CEO dan dualitas CEO tidak berpengaruh 

pada terjadinya kecurangan laporan keuangan.  

Junardi (2018) juga meneliti pengaruh fraud pentagon terhadap terjadinya 

laporan keuangan. Hasil penelitian Junardi menyatakan bahwa hanya variabel 

target keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap terjadinya 

kecurangan. Sisa sembilan variabel yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, 

kepemilikan saham institusi, efektivitas pengawasan, kualitas auditor eksternal, 

jumlah pergantian auditor, opini auditor, jumlah pergantian direktur dan frekuensi 

kemunculan foto CEO dinyatakan tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan 

laporan keuangan. 

Septriani dan Handayani (2018) juga melakukan penelitian yang berjudul 

analisis fraud pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa ada lima variabel berpengaruh terhadap terjadinya 

kecurangan yaitu variabel target keuangan, rasionalisasi berpengaruh positif dan 

stabilitas keuangan, efektivitas pengawasan, kondisi industri berpengaruh negatif. 

Sisa variabel berupa tekanan eksternal, jumlah pergantian auditor, jumlah 

pergantian direktur dan frekuensi kemunculan foto CEO tidak berpengaruh pada 

kecurangan laporan keuangan. 

Penelitian Bawekes, Simanjuntak, dan Daat (2018) yang menggunakan topik 

pengujian teori fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menyatakan 

bahwa hanya stabilitas keuangan dan frekuensi kemunculan foto CEO yang 

berpengaruh positif pada kecurangan. Sisa variabel yang diteliti dinyatakan tidak 

berpengaruh pada terjadinya kecurangan laporan keuangan. Setiawati dan 

Baningrum (2018) yang membahas mengenai pendeteksian kecurangan laporan 

keuangan dengan menggunakan fraud pentagon menyimpulkan bahwa hanya target 

keuangan sendiri yang berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan. Sisa 

sembilan variabel lainnya disimpulkan tidak berpengaruh terhadap terjadinya 

kecurangan laporan keuangan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Husmawati, Septriani, Rosita, dan 

Handayani (2017) yaitu analisis fraud pentagon dalam kemungkinan terjadinya 
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kecurangan laporan keuangan. Hasil dari penelitiannya menyatakan terdapat 

beberapa variabel yang berpengaruh pada terjadinya kecurangan, antara lain 

variabel stabilitas keuangan yang memiliki pengaruh positif, variabel tekanan 

eksternal, jumlah pergantian auditor dan jumlah pergantian direktur yang memiliki 

pengaruh negatif. Sebaliknya, target keuangan, efektivitas pengawasan, kondisi 

industri, rasionalisasi, frekuensi kemunculan foto CEO tidak memiliki pengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

 

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variabel Independen terhadap 

Variabel Dependen 

2.3.1. Target Keuangan sebagai Variabel untuk Mendeteksi Kecurangan 

Laporan Keuangan 

Target keuangan terkadang selalu dikenal dengan target jangka pendek 

didalam sebuah badan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu 

(Akbar, 2017). Manajemen biasanya diberikan sebuah misi untuk dicapai demi 

mendapatkan sebuah penghargaan atau bonus yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan (Husmawati, 2017). Timbulnya niat dari manajer untuk mencapai misi 

tersebut akan memunculkan berbagai cara maupun ide untuk mendukung 

tercapainya misi tersebut (Zelin, 2018).  

Rasio Return on Asset (ROA) dapat memberi gambaran bagi perusahaan 

dalam melihat bagaimana aset yang digunakan memperoleh hasil yang setara. 

Ketika hasil dari ROA semakin tinggi, maka menunjukkan tanda bahwa sistem 

internal perusahaan atau manajemen telah bekerja dengan efektif dan efisien 

(Skousen, Smith, & Wright, 2009). Tetapi juga, ketika hasil ROA dinyatakan tinggi, 

maka kesempatan terjadinya kecurangan didalam perusahaan juga semakin tinggi. 

Hasil penelitian Akbar (2017), Junardi (2018), Septriani dan Handayani (2018) juga 

menunjukkan bahwa target keuangan terbukti berpengaruh pada terjadinya 

kecurangan laporan keuangan. Beralaskan penjelasan diatas, maka hipotesis yang 

dapat dirincikan yakni: 

H1:  Target keuangan berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 
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2.3.2. Stabilitas Keuangan sebagai Variabel untuk Mendeteksi Kecurangan 

Laporan Keuangan 

Stabilitas keuangan mencerminkan seberapa stabil keuangan suatu 

perusahaan. Saat perusahaan berada di keadaan stabil, maka akan menarik banyak 

investor dan kreditor dalam mendukung proses kegiatan perusahaan tersebut 

(Apriliana & Agustina, 2017). Sebaliknya, jika keadaan keuangan suatu perusahaan 

dinyatakan tidak stabil, maka akan muncul suatu tekanan bagi pihak manajemen 

dimana terganggunya proses kegiatan sehari-hari ataupun terhambatnya dana untuk 

menginvestasi di bidang yang telah dirancang sebelumya (Zelin, 2018).  

Pihak manajemen akan memunculkan berbagai ide demi kondisi keuangan 

perusahaan terkesan stabil, salah satu ide yang dimunculkan yaitu dengan 

memanipulasi informasi aset yang dimiliki agar laporan keuangan yang ditunjukkan 

kepada pihak eksternal terlihat lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hasil 

penelitian dari Apriliana dan Agustina (2017), Aprilia (2018), Akbar (2017), Siddiq, 

Achyani, dan Zulfikar (2017), Bawekes et al. (2018), Nindito (2018) menyatakan 

bahwa stabilitas keuangan dengan proksi perubahan aset (ACHANGE) berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat 

dirincikan yaitu: 

H2:  Stabilitas keuangan berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 

 

2.3.3. Tekanan Eksternal sebagai Variabel untuk Mendeteksi Kecurangan 

Laporan Keuangan 

Tekanan eksternal berupa suatu desakan dari luar perusahaan yang ditujukan 

pada manajemen perusahaan agar mencapai permintaan eksternal baik dalam hal 

pembayaran hutang maupun perolehan dana investasi (Tessa & Harto, 2016). 

Adanya tekanan tersebut, membuat para manajer memikirkan cara-cara ataupun ide 

agar laporan keuangannya terlihat baik dan sehat.  

Tekanan eksternal dengan proksi leverage dimana berasal dari perbandingan 

total kewajiban dengan total aset. Rasio leverage dapat menunjukkan persentase 

kewajiban dibanding dengan total aset yang ada. Hasil persentase kewajiban yang 

lebih tinggi menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut kurang sehat 
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(Achmad & Pamungkas, 2018). Penelitian Putriasih et al. (2016), Tessa dan Harto 

(2016), Quraini dan Rimawati (2018), Achmad dan Pamungkas (2018) juga 

mendukung bahwa tekanan eksternal terdapat pengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan. Beralaskan penjelasan ini, hipotesis yang dapat dirincikan yakni: 

H3:  Tekanan eksternal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 

 

2.3.4. Efektivitas Pengawasan sebagai Variabel untuk Mendeteksi Kecurangan 

Laporan Keuangan 

Efektivitas pengawasan menunjukkan keadaan seberapa efektif sistem 

pengendalian internal suatu perusahaan. Adanya sebuah kelemahan dalam 

pengendalian internal, memicu adanya peluang bagi para manajer dalam melakukan 

kecurangan (Nurmulina & Sasongko, 2018). Pemantauan yang efektif sangat 

diperlukan didalam sebuah perusahaan. Dewan komisaris dipercayakan untuk 

memperhatikan kegiatan perusahaan, orientasi perusahaan serta memonitor 

manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 

Efektivitas pengawasan ini diproksi dengan perbandingan jumlah komisaris 

independen pada total dewan komisaris yang terdapat pada sebuah perusahaan. 

Proksi ini menyatakan bahwa tinggi rendahnya sebuah efektivitas pengawasan 

bergantung pada sedikit banyaknya dewan komisaris independen yang terdapat 

pada sebuah perusahaan. Semakin banyak komisaris independen yang terdapat, 

maka pengawasan perusahaan tersebut semakin efektif (Tiffani & Marfuah, 2015). 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nurmulina dan Sasongko (2018), Apriyuliana 

(2017), Septriani dan Handayani (2018) dimana menyatakan bahwa efektivitas 

pengawasan dapat berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan laporan 

keuangan. Penjelasan tersebut memunculkan hipotesis yakni: 

H4:  Efektivitas pengawasan berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 
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2.3.5. Kondisi industri sebagai Variabel untuk Mendeteksi Kecurangan 

Laporan Keuangan 

Kondisi industri berarti suatu situasi yang sesuai bagi perusahaan pada 

perindustrian tertentu. Perusahaan dapat dinilai sehat jika piutang perusahaan 

tersebut jauh ditekan dibanding dengan penjualan, semakin kecil angka piutang 

akan merendahkan adanya manipulasi. Kebalikannya, angka piutang yang besar 

akan cenderung memiliki potensi kecurangan didalamnya karena pihak manajer 

akan mencoba memanipulasi laporan keuangan agar angka piutangnya menjadi 

kecil dan terlihat sehat di hadapan para pengguna laporan keuangan (Husmawati, 

2017). 

Kondisi industri ini diproksi dengan RECEIVABLE yang merupakan 

perbandingan antara kondisi piutang dan penjualan tahun ini dengan tahun 

sebelumnya. Hasil penelitian dari Putriasih et al. (2016), Pardosi et al. (2015), 

Inayanti dan Sukirman (2016) menunjukkan bahwa kondisi industri berpengaruh 

terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Penjelasan tersebut 

memunculkan hipotesis yakni: 

H5:  Kondisi industri berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 

 

2.3.6. Jumlah Pergantian Auditor sebagai Variabel untuk Mendeteksi 

Kecurangan Laporan Keuangan 

Pergantian auditor juga termasuk salah-satu cara pihak perusahaan dalam 

melakukan kecurangan. Pergantian kantor akuntan publik yang mengaudit 

perusahaan tersebut bertujuan menghapus tanda manipulasi yang telah diketahui 

oleh auditor yang telah mengaudit (Husmawati, 2017). Sesering mungkin terdapat 

pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan yang akan mengaudit laporan 

keuangan, berarti semakin tinggi kemungkinan adanya kecurangan dalam 

perusahaan tersebut. Pergantian auditor ini diproksi dengan frekuensi penggantian 

kantor akuntan publik dalam periode yang diteliti. Penelitian Ulfah et al. (2017), 

Siddiq et al. (2017), Saputra dan Kesumaningrum (2017) berpendapat bahwa 

jumlah pergantian auditor berpengaruh pada terjadinya kecurangan laporan 

keuangan. Hipotesis yang dapat dihasilkan sebagai berikut: 
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H6:  Jumlah pergantian auditor berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 

 

2.3.7. Rasionalisasi sebagai Variabel untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan 

Keuangan 

Rasionalisasi merupakan suatu cara pembelaan oleh manajemen atas 

kegiatan-kegiatan penipuan yang sudah dilakukan. Rasionalisasi dapat memberikan 

suatu penilaian yang bias pada suatu perusahaan dan keputusan yang diambil 

berdasarkan nilai akrual yang telah dihasilkan (Skousen et al., 2009). Nilai akrual 

yang ditampilkan dari suatu perusahaan bukan berbentuk nilai riil, jadi dapat 

dimainkan oleh pihak manajemen demi menghasilkan suatu nilai yang sesuai 

dengan keinginan perusahaan. Akrual dapat dijadikan sebagai salah satu alasan oleh 

pihak perusahaan manajemen dalam membela maupun membenarkan tindak 

kecurangan yang telah dilakukan (Husmawati, 2017). 

Rasionalisasi ini diproksi dengan Total Accrual to Total Asset (TATA) yang 

menghitung tentang total akrual yang ada dibanding dengan total aset yang terdapat 

pada sebuah perusahaan. Hasil penelitian dari Oktarigusta (2017), Putriasih et al. 

(2016), Inayanti dan Sukirman (2016), Septriani dan Handayani (2018) juga 

mendukung bahwa rasionalisasi yang diproksi dengan TATA memiliki pengaruh 

terhadap terjadinya kecurangan. Hipotesis yang didapatkan yakni: 

H7:  Rasionalisasi berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 

 

2.3.8. Jumlah Pergantian Direktur sebagai Variabel untuk Mendeteksi 

Kecurangan Laporan Keuangan 

Wolfe dan Hermanson menyatakan bahwa terjadinya suatu kecurangan juga 

mampu dipengaruhi oleh seseorang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. 

Dewan direksi merupakan pihak yang paling berkuasa didalam sebuah khususnya 

dalam merancang strategi untuk masa depan perusahaan serta mengetahui setiap 

rincian informasi mengenai perusahaan tersebut. Posisi dewan direksi dapat 

menjadi suatu dasar dimana jika direktur ingin melakukan suatu kecurangan, 

direktur dapat menggerakkan karyawan-karyawan dibawahnya (Husmawati, 2017).  
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Kapabilitas yang diproksi dengan jumlah pergantian direktur bertujuan untuk 

dapat mengurangi adanya kecurangan dalam sebuah perusahaan. Pergantian 

tersebut dilakukan untuk dapat menyingkirkan dewan direksi yang diduga 

melakukan kecurangan. Menurut hasil penelitian Husmawati et al. (2017), Siddiq 

et al. (2017), Sasongko dan Wijayantika (2019) kapabilitas yang diproksi dengan 

jumlah pergantian direktur memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan 

keuangan. Hipotesis yang didapatkan yakni: 

H8:  Jumlah pergantian direktur berpengaruh negatif dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 

 

2.3.9. Frekuensi Kemunculan Foto CEO sebagai Variabel untuk Mendeteksi 

Kecurangan Laporan Keuangan 

Seorang CEO memiliki peran yang penting bagi suksesnya sebuah 

perusahaan. CEO yang baik bukanlah CEO yang hanya ingin dihormati dan 

disegani oleh semua orang, melainkan CEO yang dapat ikut serta bersama 

karyawannya dalam membangun kesuksesan perusahaannya. Menurut Crowe yang 

mencetuskan adanya tambahan unsur baru yaitu arogansi yang diproksi dengan 

frekuensi kemunculan foto CEO didalam laporan tahunan. Jumlah foto CEO yang 

terdapat didalam sebuah laporan tahunan jika tergolong banyak, menggambarkan 

bahwa CEO tersebut memiliki sifat kesombongan yang tinggi dan arogan 

(Husmawati, 2017). Penelitian dari Tessa dan Harto (2016), Apriliana dan Agustina 

(2017), Nurmulina dan Sasongko (2018), serta Bawekes et al. (2018) mendukung 

bahwa arogansi yang diproksi dengan frekuensi kemunculan foto CEO berpengaruh 

pada terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil hipotesis dari penjelasan diatas 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

H9:  Frekuensi kemunculan foto CEO berpengaruh positif dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1. Model Penelitian 

Teori fraud pentagon digunakan dalam menguji apakah suatu perusahaan 

tergolong memanipulasi ataupun tidak melakukan manipulasi dimana terdiri atas 
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sembilan variabel sebagaimana yang dikemukakan oleh Crowe, antara lain tekanan 

yang dapat diukur melalui target keuangan, stabilitas keuangan dan tekanan 

eksternal, kesempatan yang dapat diukur dengan efektivitas pengawasan, kondisi 

industri, rasionalisasi yang dapat diukur dengan jumlah perubahan auditor, total 

akrual terhadap total aset, kompetensi yang dapat diukur dengan jumlah pergantian 

direktur, dan arogansi yang dapat diukur melalui frekuensi kemunculan foto CEO 

di laporan tahunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Model Penelitian, sumber: Peneliti, 2019. 

 

2.4.2. Perumusan Hipotesis 

H1:  Target keuangan berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 

H2:  Stabilitas keuangan berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 

H3:  Tekanan eksternal berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 

H4:  Efektivitas pengawasan berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 

H5:  Kondisi industri berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan. 
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H6:  Jumlah pergantian auditor berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 

H7:  Rasionalisasi dengan TATA berpengaruh positif dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 

H8:  Jumlah pergantian direktur berpengaruh negatif dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 

H9:  Frekuensi kemunculan foto CEO berpengaruh positif dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 
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