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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kecurangan Pelaporan Keuangan 

Menurut ACFE (2016), kecurangan pelaporan keuangan adalah tindakan 

penipuan yang sengaja dilakukan oleh seorang pimpinan atau karyawan 

perusahaan dengan cara tidak melaporkan informasi keuangan perusahaan yang 

sebenarnya terhadap pihak yang berwenang. Tindakan kecurangan pelaporan 

keuangan dapat menurunkan nilai pasar karena secara perlahan dapat merusak 

kepercayaan para investor untuk berinvestasi di pasar global, dan hal ini secara 

langsung dapat membuat suatu perusahaan mengalami kondisi krisis, bahkan bisa 

mengalami kondisi kebangkrutan. 

Secara umum, mayoritas perusahaan yang sedang menjalankan kegiatan 

bisnis menginginkan sebuah pencapaian yang maksimal dalam bentuk laba atau 

keuntungan yang akan diterima perusahaan pada periode tertentu. Menurut Tarjo 

dan Herawati (2015), rata – rata jenis perusahaan yang memiliki kesempatan 

untuk melakukan manipulasi laba perusahaan di dalam laporan keuangan adalah 

perusahaan publik dan perusahaan swasta. 

Kecurangan dalam pelaporan keuangan selalu berhubungan dengan teori-

teori terdahulu yaitu pertama kali munculnya teori fraud triangle yang dicetuskan 

oleh Donald R. Cressey, yang merupakan salah satu seorang pendiri Association 

of Certified Fraud Examiner. Teori ini berisi tentang 3 (tiga) komponen 

pendukung untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan, yaitu adanya 

tekanan atau insentif, kesempatan atau peluang, dan rasionalisasi atau sikap 

(Cressey & Glencoe, 1953). 

Tekanan atau insentif berupa dorongan kepada seseorang untuk 

melakukan fraud. Tekanan bisa terjadi karena adanya masalah keuangan atau 

adanya rasa tidak puas atas apa yang sudah dimiliki (Priantara, 2013). Menurut 

Messier, Masykur, Prawitt, Glover, dan Puspita sari (2014), terdapat sejumlah 

faktor resiko yang berhubungan dengan tekanan untuk melaporkan tindakan 

kecurangan : 
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1.  Adanya profitabilitas keuangan yang terancam oleh kondisi ekonomi atau 

kondisi operasional perusahaan. 

2. Adanya tekanan berlebihan bagi pihak manajemen. 

3. Kondisi keuangan seorang dewan direksi atau pihak manajemen yang 

terganggu oleh kinerja keuangan perusahaan. 

Lalu, komponen kedua adalah kesempatan yang berupa sebuah peluang 

untuk memungkinkan terjadinya tindakan fraud dimana faktor kesempatan dapat 

terjadi ketika lemahnya pernyataan sanksi mata dan adanya ketidakmampuan 

untuk memberikan penilaian terhadap kualitas kinerja (Drs. Karyono, 2013). 

Menurut Priantara (2013), terdapat dua faktor untuk meningkatkan peluang 

melakukan tindakan fraud : 

1. Sistem pengendalian internal perusahaan yang kurang bagus. 

2. Adanya tata kelola perusahaan yang tidak terorganisir. 

Menurut Priantara (2013) dan Drs. Karyono (2013), komponen yang 

terakhir adalah rasionalisasi yang terjadi karena seseorang mencari dukungan dari 

pihak lain atas kegiatan fraud yang dilakukannya dimana : 

1. Pelaku menganggap tindakan yang dilakukannya adalah hal wajar. 

2. Pelaku menganggap tujuannya hanyalah untuk mengatasi masalah. 

3. Pelaku merasa telah berjasa terhadap perusahaan dan ia mempunyai 

pemikiran bahwa ia berhak mendapatkan yang lebih baik daripada yang 

sudah diterimanya. 

Selanjutnya, teori yang muncul atas dasar adanya tindakan fraud adalah 

teori fraud diamond yang dicetuskan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dimana 

teori ini merupakan lanjutan dari teori fraud triangle sehingga mempunyai satu 

komponen tambahan untuk meningkatkan pencegahan terhadap tindakan fraud 

yaitu capability, dengan arti mempertimbangkan kemampuan individual 

(Priantara, 2013; Wolfe & Hermanson, 2004). 

Kemudian, muncul lagi sebuah teori baru bernama fraud pentagon yang 

dicetuskan oleh Howarth (2011) dimana teori ini merupakan pengembangan dari 

dua teori sebelumnya, dengan adanya penambahan dua komponen baru yaitu 

arogansi dan kompetensi. Arogansi merupakan sebuah sikap menyombongkan diri 

atas hak yang telah dimiliki dan mempunyai mindset bahwa kontrol internal suatu 
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perusahaan tidak dapat diberlakukan bagi individu (Aprilia, 2017; Howarth, 

2011). Sedangkan, kompetensi merupakan tindakan seseorang untuk mengabaikan 

kontrol internal perusahaan serta memiliki kemampuan untuk mengontrol situasi 

sosial yang dapat membawa keuntungan pribadi (Howarth, 2011). 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Jumlah observasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti karena penelitian tentang topik fraud sangat penting 

bagi pihak manajemen, dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan, 

pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya di dalam perusahaan dengan 

tujuan untuk memahami indikasi tindakan fraud yang mungkin akan muncul di 

suatu perusahaan.  

Dari sekian banyak penelitian tentang kecurangan pelaporan keuangan 

yang sudah dilakukan antar peneliti, pasti akan menghasilkan sampel penelitian 

dan hasil penelitian yang berbeda karena setiap peneliti menggunakan variabel 

penelitian yang berbeda pula. Berikut merupakan sejumlah penelitian yang terkait 

dengan kecurangan pelaporan keuangan. 

Zainudin dan Hashim (2016) mengambil list perusahaan di Bursa Efek 

Malaysia dengan total akhir sampel perusahaan adalah sebanyak 30 sampel 

perusahaan selama periode 2007 hingga periode 2013. Total sampel perusahaan 

terdiri dari 15 jenis fraud dan 15 lainnya merupakan jenis non fraud dimana untuk 

pemilihan sampel untuk non fraud diperoleh dari periode waktu dan ukuran aset 

yang hampir sama dengan perusahaan yang terindikasi fraud. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas, komposisi aset, likuiditas, dan 

perputaran modal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. 
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Gambar 2.1 Detecting fraudulent financial reporting using financial ratio, 

sumber : Zainudin & Hashim (2016). 

Penelitian Yudhanti (2016) menggunakan list perusahaan yang terdapat 

di BEI periode 2013 - 2015 dan hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur. 

Hosseininia (2015) juga melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan 

list perusahaan di Bursa Efek Tehran dengan mengambil 134 sampel perusahaan 

fraud dan non fraud dari periode 2009 hingga periode 2014. Penelitian tersebut 

menggunakan metode analisis regresi logistik yaitu dengan menjalankan aplikasi 

SPSS versi 21 yang menunjukkan hasil bahwa financial leverage, profitabilitas, 

komposisi aset, likuiditas, dan perputaran modal berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan.  

 

  

 

Gambar 2.2 Financial ratios between fraudulent and non-fraudulent firms: 

Evidence from Tehran Stock Exchange, sumber : Hosseinini (2015). 

Penelitian Omoye dan Eragbhe (2014) menggunakan daftar perusahaan 

di Bursa Efek Nigeria dengan mengambil 30 sampel perusahaan di sektor 

keuangan dan non keuangan selama periode 2007 - 2011. Analisis regresi logistik 

yang digunakan menunjukkan hasil bahwa rasio leverage, profitabilitas, investasi 

dan pasar modal, rasio pemanfaatan aset, serta likuiditas terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Accounting Ratios and False Financial Statements Detection: 

Evidence from Nigerian Quoted Companies, sumber : Omoye & Eragbhe (2014). 
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Penelitian Subroto (2012) mengambil sampel perusahaan di website BEI 

selama periode 2005 – 2010 ini mempunyai total sampel perusahaan sebanyak 

182 perusahaan yang terdiri dari jenis fraud dan non fraud. Data - data perusahaan 

fraud selama periode 2005 – 2010 diperoleh dari press release Laporan Bapepam 

atau yang sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, 

kemudian data – data tersebut akan dipasangkan dengan data – data perusahaan 

non fraud yang terdaftar pada BEI selama periode 2005 – 2010. Pengujian data 

penelitian memakai analisis regresi logistik dan menunjukkan hasil bahwa 

leverage, perubahan total aset, dan financial distress berpengaruh signifikan 

positif, kemudian untuk profitabilitas yang menggunakan proksi ROA dan umur 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. 

Penelitian tersebut juga menggunakan karakteristik auditor eksternal 

berupa audit firm tenure dan status KAP sebagai variabel moderating. Hasil 

penelitian untuk jenis variabel ini menunjukkan bahwa pengukuran variabel 

tersebut masing - masing  memoderasi pengaruh lima variabel independen 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan.  

 

2.3  Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Perusahaan yang mempunyai kendala likuiditas akan cenderung mudah 

terpengaruh untuk melakukan tindakan fraud terhadap laporan keuangan 

(Kreutzfeldt & Wallace, 1996). Penelitian Zainudin dan Hashim (2016) serta 

Kanapickienė dan Grundienė (2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

Di sisi lain, penelitian yang telah dilakukan di salah satu universitas 

Negara Iran oleh Hosseininia (2015) menunjukkan bahwa likuiditas mempunyai 

pengaruh signifikan negatif. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh 

Omoye dan Eragbhe (2014) di salah satu universitas Kota Benin menunjukkan 

bahwa likuiditas juga memiliki korelasi bersifat signifikan negatif terhadap 

tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga 
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didukung oleh Perols dan Lougee (2011) dan Kirkos et al. (2007) yang 

menyatakan bahwa semakin rendah rasio likuiditas, maka terdapat kemungkinan 

bagi para pimpinan perusahaan untuk melakukan tindakan melebih – lebihkan 

nilai aset atau hutang perusahaan di dalam laporan keuangan. 

Penelitian Yudhanti (2016) dan Dalnial et al. (2014) menunjukkan bahwa 

likuiditas juga memiliki pengaruh signifikan negatif. Hal ini didukung oleh 

peneliti sebelumnya yang menyebutkan bahwa secara produktif, perusahaan yang 

menggunakan kekayaannya baik dalam bentuk aset maupun jenis sumber daya 

lainnya, dapat menghasilkan laba yang dapat dilihat sebagai indikasi kinerja 

perusahaan (Spathis, 2002). Berbeda dengan penelitian Kaminzki, Wetzel, dan 

Guan (2004) menyatakan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan  

terhadap kecurangan pelaporan keuangan.  

2.3.2  Pengaruh Rasio Leverage terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Nilai rasio leverage yang tinggi dapat memperbesar resiko terjadinya 

tindakan fraud terhadap laporan keuangan karena adanya pengalihan resiko dari 

pemegang saham dan manajer kepada kreditur atau biasa disebut sebagai pemilik 

hutang (Spathis, 2002). Menurut Rudyawan dan Badera (2009), besarnya 

presentase yang dihasilkan rasio leverage dapat berdampak buruk terhadap 

kondisi kinerja keuangan perusahaan serta dapat mempengaruhi going concern 

suatu perusahaan.  

Adanya kemungkinan pelanggaran atau kesalahan terhadap kontrak 

kredit dan minimnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh suntikan 

tambahan modal melalui pinjaman dari pihak lain dapat membuat rasio leverage 

mengalami peningkatan (Hosseininia, 2015). Peningkatan resiko kredit timbul 

karena suatu perusahaan dianggap kurang mampu untuk mengembalikan 

pinjaman modal yang telah dipinjam sebelumnya sehingga perusahaan tersebut 

akan melakukan segala tindakan yang benar maupun yang tidak benar agar 

perusahaan tetap dianggap mampu untuk mengembalikan pinjamannya (Indriani 

& Terzagh, 2017). 

Menurut Zainudin dan Hashim (2016), leverage mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan dimana penelitian 
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tersebut dilakukan di Negara Malaysia. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Wuerges dan Borba (2010), Kirkos et al. (2007), Dechow, Sloan, dan Sweeney 

(1996) yang menyatakan bahwa perusahaaan yang memiliki rasio leverage yang 

tinggi berkemungkinan untuk memanipulasi pendapatan suatu perusahaan dengan 

cara yang ilegal. 

Selanjutnya, penelitian yang masing – masing dilakukan oleh Omoye dan 

Eragbhe (2014), Subroto (2012), Dechow, Ge, Larson, dan Sloan (2011), Nelson 

(2011), George (2009), Smaili, Labelle, dan Stolowy (2009), dan Toit (2008) juga 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif. Sementara itu di sisi 

lain, Dani, Ismail, dan Kamarudin (2013) menemukan bahwa rasio leverage 

mempunyai dampak signifikan negatif. Berbeda hal dengan penelitian Hutomo 

(2012) dan Soselisa dan Mukhlasin (2008) menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan sebagai variabel 

dependen. 

2.3.3  Pengaruh Rasio Keuntungan Laba Kotor terhadap Kecurangan 

Pelaporan Keuangan 

 Berdasarkan SAS No. 99, ketika stabilitas keuangan seperti rasio 

keuntungan laba kotor, profitabilitas, serta rasio lainnya terancam oleh kondisi 

yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan maka terdapat kemungkinan seorang 

manajer mengalami berbagai  tekanan internal maupun eksternal sehingga mudah 

dipengaruhi oleh berbagai pihak untuk melakukan tindakan penipuan terhadap 

laporan keuangan. Di sisi lain, manajemen suatu perusahaan dapat memanfaatkan 

pertumbuhan ekonomi yang bergerak dengan cepat untuk memanipulasi laporan 

keuangan perusahaan agar dapat memberikan efek pertumbuhan perusahaan yang 

terlihat stabil. Atas dasar yang sudah dijelaskan di atas maka Beasley, Carcello, 

Hermanson, dan Lapides (2000), Summers dan Sweeney (1998) dan Beasley 

(1996) memilih pertumbuhan margin laba kotor, penjualan, dan aset untuk 

memberikan gambaran adanya tindakan kecurangan terhadap pelaporan keuangan.  

Penelitian Hutomo (2012) menunjukkan bahwa rasio keuntungan laba 

kotor mempunyai dampak signifikan positif dimana peneliti menggunakan ketiga 

proksi di atas untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan sehingga 
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dapat menciptakan tingkat pertumbuhan dan stabilitas keuangan perusahaan yang 

baik. 

2.3.4  Pengaruh Rasio Komposisi Aset terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

  Menurut Schilit (1993), akun – akun dalam akuntansi yang merupakan 

golongan aset memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak 

manajemen perusahaan seperti akun penjualan, piutang, penyisihan piutang ragu – 

ragu, dan persediaan. Pernyataan tersebut juga sependapat dengan Green (1991). 

Pihak manajemen perusahaan dapat memanipulasi nilai akun piutang perusahaan 

dengan cara terlebih dahulu mencatat nilai penjualan sebelum perusahaan 

menerima pembayaran dari pelanggan agar seolah – olah perusahaan memiliki 

tingkat presentase penjualan yang baik, padahal penjualan yang dilakukan 

perusahaan dengan pelanggan merupakan penjualan kredit (Feroz, Park, & 

Pastena, 1991). 

 Pada proses pemeriksaan terhadap tindakan kecurangan laporan 

keuangan oleh pihak perusahaan, komponen aset lancar seperti piutang dan 

persediaan berperan penting untuk membantu pihak manajemen dalam melacak 

adanya tindakan manipulasi laporan keuangan perusahaan (Spathis, 2002; 

Persons, 1995). 

  Penelitian Persons (1995) menunjukkan bahwa komposisi aset 

berpengaruh signifikan positif. Hal tersebut didukung dengan adanya tindakan 

pihak manajemen perusahaan yang dengan sengaja tidak mencatat nilai persediaan 

barang yang sudah rusak. Jika nilai persediaan barang yang sudah rusak tetap 

dicatat maka dapat membuat harga jual barang yang sudah ready akan menurun 

sehingga perusahaan akan memperoleh jumlah laba yang minimum. 

 Penelitian Persons (1995) juga memiliki hasil penelitian yang searah 

dengan Zainudin dan Hashim (2016), Hosseininia (2015), Kanapickienė dan 

Grundienė (2015), Dalnial et al. (2014) dan Soselisa dan Mukhlasin (2008) yang 

menunjukkan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan kecurangan 

pelaporan keuangan cenderung menyimpan jumlah persediaan dan harga pokok 

penjualan yang tinggi. Sementara itu Dani et al. (2013), Kaminzki, Wetzel, dan 
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Guan (2004), dan Spathis (2002) menyatakan bahwa komposisi aset tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

2.3.5  Pengaruh Rasio Perputaran Modal terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang menjelaskan seberapa besar 

penjualan aset yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan dan secara tidak 

langsung akan mengukur kemampuan pihak manajemen perusahaan dalam 

menghadapi situasi yang kompetitif (Persons, 1995). Pihak manajemen yang 

terlibat dalam tindakan fraud berkemungkinan akan sulit melakukan kerjasama 

dengan rekan sesama kerja dalam hal menggunakan aset perusahaan untuk 

menghasilkan peningkatan laba pada aktivitas penjualan sehingga hal tersebut 

secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pihak manajemen perusahaan 

untuk ikut dalam manipulasi laporan keuangan (Dani et al., 2013; Persons, 1995). 

Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan memperoleh laba atau keuntungan yang 

diperoleh dari transaksi pihak terkait seperti dari perusahaan pusat, anak 

perusahaan, dan perusahaan afiliasi. 

Penelitian Zainudin dan Hashim (2016) serta Kanapickienė dan 

Grundienė (2015) menyatakan bahwa perputaran modal memiliki dampak 

signifikan positif. Selanjutnya, penelitian Summers dan Sweeney (1998) 

menunjukkan bahwa perputaran modal juga berpengaruh signifikan positif. 

Sebuah laporan keuangan perusahaan yang berkemungkinan mengandung unsur 

tindakan kecurangan dapat dideteksi dengan cara melihat perilaku pihak 

manajemen perusahaan yang akan cenderung mengurangi pembelian saham biasa 

dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan perusahaan (Summers & Sweeney, 

1998).  

Bertolak belakang dengan penelitian Hosseininia (2015), Dani et al. 

(2013), dan Persons (1995) yang menunjukkan bahwa rasio ini berdampak 

signifikan negatif terhadap variabel dependen penelitian. Menurut Persons (1995), 

pihak manajemen perusahaan yang terdeteksi fraud akan besar kemungkinan 

kurang memiliki kemampuan bekerja sama dalam mengelola aset perusahaan 

untuk meraih jumlah laba dalam kondisi maksimal. Berbeda hal dengan penelitian 

Dalnial et al. (2014) dan Spathis (2002) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 
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dampak signifikan antara rasio perputaran modal dengan kecurangan pelaporan 

keuangan. 

2.3.6  Pengaruh Rasio Produktivitas terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

 Albrecht dan Zimbelman (2011) dan Wells (1997) menyatakan bahwa 

terdapat akun - akun tertentu di dalam akuntansi, yang jika muncul di dalam 

laporan neraca dan laba rugi maka bisa digunakan untuk melacak tindakan fraud 

di dalam laporan keuangan. Akun yang dimaksud adalah penjualan, piutang, dan 

persediaan. 

 Hasil penelitian Persons dalam Gagola (2011) menyatakan bahwa proksi 

penjualan terhadap piutang berpengaruh signifikan positif. Pernyataan tersebut 

didukung dengan alasan bahwa adanya penerimaan dari penjualan yang secara 

nyata tidak pernah terjadi dapat mempengaruhi kenaikan saldo akun piutang 

sehingga seolah – olah saldo pendapatan yang diterima perusahaan dari aktivitas 

penjualan akan ikut meningkat juga. 

2.3.7  Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan 

kesuksesan sebuah perusahaan dalam usahanya untuk menghasilkan laba rugi bagi 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang mempunyai laba dengan tingkat rendah 

berkemungkinan untuk terjadinya tindakan yang melebih-lebihkan pendapatan 

atau pengeluaran biaya dalam laporan keuangan (Wallace & Kreutzfeldt, 1996). 

Menurut Kulkarni, R.V dan Devale (2012), tindakan manipulasi terhadap rasio 

profitabilitas dilakukan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan tingkat 

kesejahteraan atau tingkat keuntungan yang dimiliki oleh pemegang saham 

perusahaan. 

Penelitian George (2009) menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dengan 

menggunakan proksi ROA mempunyai dampak signifikan positif. Penelitian 

tersebut didukung oleh beberapa peneliti lainnya seperti Zainudin dan Hashim 

(2016), Kanapickienė dan Grundienė (2015), Widarti (2015), serta Kreutzfeldt 

dan Wallace (1996). Selanjutnya penelitian Indriani dan Terzagh (2017) 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas juga memiliki dampak signifikan positif. 
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Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi nilai ROA yang ingin dicapai 

perusahaan, maka terdapat peluang yang besar bagi pihak manajemen untuk 

memanipulasi laba perusahaan. Namun menurut Huang, Green, dan Lee (2012), 

suatu perusahaan yang mempunyai nilai return on assets bernilai tinggi, maka 

akan kecil kemungkinan untuk memanipulasi laba perusahaan. 

Sementara itu, penelitian Subroto (2012) menunjukkan bahwa rasio 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif. Penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian Yudhanti (2016), Omoye dan Eragbhe (2014), Fimanaya dan 

Syafruddin (2014), Dechow et al. (2011), Suyanto (2009), serta Spathis (2002) 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas juga berdampak signifikan negatif. Hal ini 

didukung oleh E. I. Okoye, Okafor, dan Ijeoma (2009) serta Summers dan 

Sweeney (1998) yang menyatakan bahwa tingkat kinerja suatu perusahaan yang 

rendah dapat memperdaya para pimpinan perusahaan untuk melakukan tindakan 

yang ilegal dengan tujuan agar secara keseluruhan kinerja perusahaan dapat 

meningkat. Dari sejumlah penelitian yang telah dijelaskan, salah satunya 

penelitian Yudhanti (2016) bertentangan dengan penelitian Listyawati (2016), 

Iqbal dan Murtanto (2016), Dani et al. (2013), serta Toit (2008) yang 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

2.3.8  Pengaruh Hubungan Pihak Terkait terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

 Pernyataan Standar Akuntansi No. 07 mengenai pengungkapan pihak – 

pihak yang memiliki hubungan istimewa menyatakan bahwa pihak yang memiliki 

hubungan istimewa adalah individu atau organisasi yang terkait dengan 

perusahaan tertentu dalam hal penyajian laporan keuangan. Adanya hubungan 

pihak terkait di dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak manajemen karena memiliki tingkat resiko 

inheren yang tinggi. Resiko ini dapat dinyatakan sebagai adanya kerawanan 

penyajian laporan keuangan terhadap timbulnya salah saji material. Young (2005) 

menyatakan bahwa adanya sebuah kesempatan yang muncul dapat memberikan 

celah untuk melakukan tindakan fraud.  
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 Menurut Moyes, Lin, dan M (2005), kehadiran transaksi pihak terkait 

merupakan salah satu pengukuran yang dimiliki komponen peluang dalam teori 

fraud triangle untuk melakukan tindakan fraud dan merupakan hal paling sering 

yang ditemui dalam kasus fraud. Hal ini juga dinyatakan oleh Jian dan Wong 

(2003) dimana menggunakan transaksi pihak terkait sebagai sebuah proksi untuk 

mengukur adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.  

 Tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan yang melibatkan 

hubungan transaksi pihak terkait membuat pihak pemerintah mengalami rasa 

khawatir tentang bagaimana cara terbaik untuk memantau tindakan fraud pada 

suatu perusahaan (Dunn, 1999). Penelitian Hasnan, Rahman, dan Mahenthiran 

(2013) menunjukkan bahwa variabel hubungan pihak terkait berpengaruh 

signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

2.3.9   Pengaruh Persentase Kepemilikan Pendiri Perusahaan yang 

Menjabat sebagai Dewan Direksi  terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan 

 Pada sebuah negara berkembang, kepemilikan keluarga dan pendiri 

perusahaan yang menjabat sebagai anggota dewan direksi perusahaan merupakan 

suatu hal yang sangat umum dan hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

pendiri perusahaan yang menjabat sebagai anggota dewan direksi, maka dapat 

membuat budaya suatu perusahaan cenderung sama (Davidson, Worreti, & Lee, 

1994).  

 Sementara itu menurut Dunn (1999), kehadiran pendiri perusahaan yang 

menjabat sebagai anggota dewan direksi dapat menghambat pertumbuhan 

perusahaan karena mereka cenderung memiliki komitmen emosional yang kuat 

terhadap perusahaan sehingga mereka akan melakukan tindakan apapun untuk 

memastikan keberlangsungan hidup perusahaan mereka atau lebih dikenal dengan 

prinsip going concern yang termasuk melakukan tindakan manajemen laba dan 

kecurangan dalam pelaporan keuangan. Menurut Soselisa dan Mukhlasin (2008), 

seorang pendiri biasanya akan membentuk komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan yang telah ia dirikan dari awal. Dengan demikian maka hal tersebut 

dapat membuat pendiri perusahaan untuk berani melakukan hal apapun demi 
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keberlangsungan bisnis perusahaannnya, meskipun hal yang dilakukan 

menyimpang dari peraturan yang berlaku.  

Penelitian Christie dan Gerish (2010) menunjukkan bahwa presentase 

kepemilikan pendiri perusahaan sebagai dewan direksi memiliki dampak 

signifikan positif, sementara penelitian Soselisa dan Mukhlasin (2008) 

menyatakan bahwa variabel ini tidak mempunyai dampak signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

2.3.10  Pengaruh Gelar Akuntansi yang dimiliki oleh Dewan Direksi 

terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan 

Perusahaan yang merekrut seorang dewan direksi yang mempunyai 

keahlian akuntansi dapat membantu dan mempermudah perusahaan tersebut untuk 

melakukan proses penyesuaian budaya perusahaan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku (Christie & Gerish, 2010). Penelitian Soselisa dan 

Mukhlasin (2008) menyatakan bahwa variabel gelar akuntansi tidak berdampak 

signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.  

 Sementara itu, Christie dan Gerish (2010) menyatakan bahwa variabel 

gelar akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap dependen penelitian 

dimana jumlah akuntan yang menduduki posisi sebagai seorang dewan direksi 

pada suatu perusahaan memiliki pengaruh signifikan sehingga dapat mengukur 

tingkat kecurangan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari penjelasan mengenai model penelitian terdahulu dan hubungan antar 

variabel yang sudah dijelaskan masing – masing pada bagian 2.1 dan 2.3, maka 

muncul sebuah bentuk model penelitian untuk judul penelitian ini yaitu seperti di 

bawah ini: 
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Rasio Keuangan :  
   

 

 

 

  

 

 

Budaya Perusahaan : 
 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan uraian dan model penelitian yang telah dijelaskan per sub 

bab pada bab 2 di atas, maka timbul pengembangan hipotesis untuk judul 

penelitian ini yaitu: 

H1:  Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. 

H2:   Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. 

H3:   Keuntungan laba kotor berpengaruh signifikan positif terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

H4:  Komposisi aset berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. 

H5:  Perputaran modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. 

H6:  Produktivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. 
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H7: Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan. 

H8: Hubungan pihak terkait berpengaruh signifikan positif terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

H9:  Persentase kepemilikan pendiri perusahaan sebagai dewan direksi 

signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. 

H10:  Gelar akuntansi yang dimiliki dewan direksi signifikan negatif terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 
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