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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mengenai seberapa besar 

pengaruh fraud pentagon terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

Variabel independen yang dijadikan sebagai variabel penelitian adalah target 

keuangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, efektivitas pengawasan, kondisi 

industri, jumlah pergantian auditor, TATA, jumlah pergantian direktur dan frekuensi 

kemunculan foto CEO.  

Berdasarkan hasil uji yang terdapat, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: 

1. Target keuangan merupakan variabel pertama yang dijabarkan dari tekanan 

dengan menggunakan proksi rasio ROA. Hasil uji menyatakan bahwa target 

keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya kecurangan. 

Hasil uji ini mendukung hipotesis pertama. Hal tersebut membuktikan bahwa 

setiap kenaikan rasio ROA akan meningkatkan risiko kecurangan. Target 

keuangan dapat memicu manajemen untuk memikirkan cara ataupun ide 

dalam mendukung tercapainya target.  

2. Stabilitas keuangan merupakan variabel kedua yang dijabarkan dari tekanan 

dengan proksi rasio ACHANGE. Berdasarkan hasil uji, kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah stabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan. Hasil uji tersebut menolak hipotesis kedua. Meskipun kondisi 

keuangan sedang tidak stabil, manajemen tidak akan melakukan manipulasi 

karena dapat berdampak pada masa mendatang. Kenaikan maupun keturunan 

rasio ACHANGE tidak dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan 

kecurangan. 

3. Tekanan eksternal merupakan variabel ketiga yang dijabarkan dari tekanan 

dengan proksi rasio LEV yaitu debt to assets ratio. Hasil uji menjelaskan 

bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya 

kecurangan. Hasil uji ini mendukung hipotesis ketiga. Tingginya persentase 

kewajiban yang ada menandakan semakin tinggi juga persentase manajemen
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dalam memanipulasi laporan keuangan tersebut terlihat sehat agar dapat 

meredakan tekanan eksternal yang muncul. 

4. Efektivitas pengawasan merupakan variabel pertama yang dijabarkan dari 

kesempatan dengan menggunakan proksi rasio dewan komisaris independen. 

Hasil uji menyimpulkan  bahwa efektivitas pengawasan tidak berpengaruh 

pada terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil uji ini menolak hipotesis 

keempat. Walaupun suatu perusahaan terdapat banyak jumlah dewan 

komisaris independen, tidak mampu menjamin persentase kecurangan yang 

terjadi akan minim. Karena setiap dewan komisaris independen memiliki 

profil di beberapa perusahaan sehingga proses pengawasan pada suatu 

perusahaan dapat kurang efektif dan lalai. 

5. Kondisi industri merupakan variabel kedua yang dijabarkan dari kesempatan 

dengan menggunakan rasio piutang. Hasil uji menyatakan kondisi industri 

tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan. Hasil uji tersebut menolak 

hipotesis kelima. Penyebab tidak berpengaruhnya variabel kondisi industri 

adalah karena persentase yang terdapat pada rasio piutang baik itu kecil 

maupun besar tidak memiliki pengaruh terhadap kas yang digunakan pada 

kegiatan keseharian. 

6. Jumlah pergantian auditor merupakan variabel pertama yang dijabarkan dari 

rasionalisasi dimana hasil penelitian terbukti tidak berpengaruh pada 

terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini menolak hipotesis keenam. 

Pergantian auditor umumnya dilaksanakan demi menaati peraturan dari 

pemerintah terkait dengan kewajiban pergantian jasa kantor akuntan publik 

yaitu lima tahun sekali.  

7. Rasionalisasi sendiri dihitung dengan proksi rasio TATA dimana dari hasil uji 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pada terjadinya 

kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketujuh. Hal ini berarti 

bahwa manajemen menggunakan akrual untuk memanipulasi laporan 

keuangan.  

8. Jumlah pergantian direktur merupakan variabel dari kompetensi dimana dari 

hasil uji terbukti tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan. Hasil 
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penelitian ini menolak hipotesis kedelapan. Adanya pergantian direktur 

merupakan permintaan dari para pemegang saham. 

9. Frekuensi kemunculan foto CEO merupakan variabel dari arogansi dimana 

hasil uji terbukti tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan. Hasil 

penelitian ini menolak hipotesis kesembilan. Tujuan memunculkan foto CEO 

pada laporan tahunan adalah demi memperkenalkan kepada masyarakat siapa 

yang sedang memimpin perusahaan tersebut serta memberikan wawasan 

kepada masyarakat untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah diikut-serta 

oleh CEO tersebut sehingga masyarakat dapat menilai secara baik dan 

melakukan investasi pada perusahaannya. 

 

5.2. Keterbatasan 

Adapun keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Beberapa perusahaan terbuka tidak mempublikasikan data laporan tahunan 

secara lengkap untuk periode 2014-2018 sehingga jumlah sampel yang dapat 

diuji pada penelitian ini menjadi berkurang. 

2. Terdapat beberapa perusahaan terbuka yang menyajikan data laporan tahunan 

dalam mata uang selain Rupiah (Rp) sehingga menyebabkan jumlah sampel 

penelitian menjadi berkurang. 

3. Pada penelitian ini hanya menggunakan discretionary accrual dari earning 

management sebagai alat ukur kecurangan laporan keuangan.  

 

5.3. Rekomendasi 

Ada beberapa rekomendasi yang ingin dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

pada penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menguji dengan menggunakan 

proksi lain yaitu variabel-variabel independen lainnya dalam menguji 

pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran selain 

discretionary accrual sebagai alat ukur kecurangan laporan keuangan untuk 

memberikan pembahasan yang berbeda mengenai topik penelitian. 
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