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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan sarana penting bagi perusahaan, dimana 

digunakan sebagai sarana penghubung antara data keuangan dengan pihak-pihak 

yang menggunakannya. Menurut PSAK No. 1 (2015), ditulis bahwa untuk 

menjelaskan informasi tentang kinerja dan arus kas perusahaan dapat melalui 

laporan posisi keuangan yang bertujuan untuk pembuatan keputusan eknonomi 

bagi pengguna. Pentingnya kandungan informasi keuangan sehingga tidak boleh 

ada terjadi kekeliruan ataupun kecurangan bagi pelapor atau pembuat laporan. 

Apabila terdapat kecurangan laporan keuangan walaupun sedikit saja, maka 

kepercayaan para kreditor, investor akan berkurang dan akan menyebabkan 

kerugian terhadap entitas. 

 Menurut McKinsey (2007) direktur perempuan memiliki sifat 

kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

empiris dapat dilihat bahwa perusahaan dengan direktur wanita dapat 

meningkatkan laba atas ekuitas perusahaan, sehingga keberadaan wanita dalam 

manajemen menjadi hal yang tertarik untuk di kaji karena secara umum di 

lingkungan masyarakat tetap ada pandangan bahwa pria lebih cocok memangku 

kursi pemimpin di perusahaan. 

Menurut Peni dan Vahamaa (2010), pria dan wanita mempunyai tindakan 

yang berbeda seperti kepemimpinan, komunikasi, konservatisme, menghindari 

risiko dan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi yang berbeda. 

Beberapa tahun terakhir ini terdapat isu mengenai tata kelola perusahaan yang 

tidak lain berhubungan dengan isu gender diversity.  Mutmainah (2007), 

menyatakan gender yaitu sebuah prinsip tentang pria dan wanita yang berbeda 

dan dilihat berdasarkan pandangan non biologis seperti dari bagian prilaku, 

kebiasaan dan sosial budaya. Asas perbedaan gender dapat dilihat dari perbedaan 

pola pikir, pria dan wanita masing-masing memiliki perbedaan baik dalam hal 

emosional maupun intelektual. Pria mempunyai sifat yang mandiri, selalu penuh 

pertimbangan, rasional dan suka bersaing. Kebalikannya wanita yang memiliki 
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sifat feminim dengan ciri sensitif, ayomi dan perhatian serta menggantungkan. 

Hal ini menimbulkan perbedaan dalam setiap hasil yang di ambil oleh pria 

ataupun wanita. Hal ini pula yang membuat terjadinya perbedaan dalam teknik 

pengambilan keputusan masing–masing kepemimpinan yang dilandaskan pada 

dasar kepribadian sehingga menimbulkan perbedaan dalam cara menilai suatu 

masalah ataupun cara menyelesaikannya. 

Keberadaan gender untuk tiap manusia, membuat munculnya beberapa 

filosofi yang meyakini bahwa akan ada pengaruh kuat terhadap kinerja perusahan. 

Hal ini pun telah dibuktikan oleh hasil uji Catalyst (2004) yang dikutip oleh 

Faizah (2009). Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa terdapat 

hubungan antara kinerja korporasi dengan keragaman gender. Penelitiannya 

sendiri dengan sampel data 353 perusahaan selama 5 tahun dari tahun 1996-2000 

sebagai bahan dasar data dalam penelitiannya. Adapun tolak ukur yang digunakan 

merupakan kinerja perusahaan di ukur dengan menggunakan Return on Equity 

(ROE) dan Total Return to Shareholders. Penelitian tersebut dihasilkan adanya 

peningkatan sebesar 34% dalam kinerja perusahaan, yang berarti dengan 

meningkatnya jumlah wanita dalam jajaran top manajemen berbanding lurus 

dengan peningkatan kinerja perusahaan. 

Menurut Omar dan Davidson (2001) dalam dunia kerja peranan wanita 

akan terlihat lebih baik, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wanita yang 

mengejar jenjang karir. Kepemimpinan perusahaan sekarang sangat jarang yang 

hanya dikuasai oleh pria, tetapi selalu terdapat proporsi wanita dalam jajaran 

kepemimpinan tersebut. Menurut Krishan dan Parsons (2008) keberagaman 

gender dalam suatu perusahaan di percaya dapat memberikan manfaat terhadap 

perusahaan dari setiap kebijakan yang di ambil. Hal ini dikarenakan adanya 

banyak pilihan sudut pandang dalam pengambilan keputusan, sehingga 

perusahaan bisa lebih aktif dan innovative dalam segala hal. 

Berdasarkan paparan penjelasan yang dikemukakan di atas beserta 

referensi dari jurnal dari Lenard et al. (2017)  tentang “Female Business Leaders 

and the incidence of Fraud Litigation” maka penulis ingin meneliti kembali 

apakah penulisan laporan dibawah kepemimpinan wanita dapat mempengaruhi 

tingkat kecurangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Mengadopsi model dari 
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jurnal tersebut yang menunjukkan bahwa adanya satu atau lebih pemimpin bisnis 

wanita dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam perusahaan. Adapun Metode 

yang di gunakan dalam mendeteksi kecurangan adalah metode Beneish M-Score. 

Penulis memilih judul penelitian “Analisa Pengaruh Pemimpin Bisnis Wanita 

terhadap Tingkat Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta dengan  Beneish M-Score.” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Razee (2005) menunjukkan bahwa sepanjang beberapa tahun terakhir 

skandal dalam memanipulasi laporan keuangan telah merugikan US$ 500 milyar. 

Manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan supaya performa perusahaan 

terlihat meningkat lebih baik dengan mengabaikan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya dan menurunkan tingkat kepercayaan investor dan stakeholder 

(Kamarudin et al., 2012). Razee (2005) menjelaskan bahwa adanya kesempatan 

terlibat dalam kecurangan laporan keuangan karena struktur kontrol perusahaan 

yang melemah, tata kelola perusahaan yang kurang efektif, kualitas fungsi audit 

yang buruk sehingga memungkinkan arus keuangan perusahaan disalah gunakan 

oleh pelaku fraud sehingga berdampak pada laporan keuangan yang tidak relavan 

(Beneish, 1999). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menilai bagaimana diversitas gender yang dilihat 

dari keberadaan pimpinan wanita apakah dapat memberikan pengaruh terhadap 

praktik pelaporan keuangan etis yang dilakukan oleh para eksekutif pada 

perusahaan publik di Indonesia. Konfigurasi yang tidak sama terutama tidak 

samanya karakter antar gender dalam menduduki jabatan tinggi yang berbeda sifat 

sehingga dapat memberikan implikasi penting dalam kualitas laporan keuangan 

dari perbedaan pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di 

atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin diuji yaitu: 

a. Apakah dengan adanya CEO wanita dapat berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 
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b. Apakah dengan adanya dewan direksi wanita dapat berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan? 

c. Apakah dengan adanya audit komite wanita dapat berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan membuktikan empiris 

mengenai: 

a. Untuk menyampaikan temuan empiris tentang apakah dengan adanya 

CEO wanita berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan 

b. Untuk menyampaikan temuan empiris tentang apakah dengan adanya 

dewan direksi wanita berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 

laporan keuangan 

c. Untuk menyampaikan temuan empiris tentang apakah dengan adanya 

audit komite wanita berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meluaskan wawasan dan pengetahuan 

khususnya untuk bidang akuntansi tentang keanggotaan wanita dalam struktur 

good corporate governance dan pelaporan keuangan. Adapun manfaat penelitian 

ini agar dapat membagikan dampak berupa: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang 

pentingnya diterapkan good corporate governance. 

b. Bagi Investor 

Untuk para investor dan kreditor, penelitian ini sebagai penambahan 

bahan untuk ditimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. 

c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk di jadikan bahan penelitian 

kedepan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini secara garis besar merupakan gambaran dari 

skripsi yang ditata dan dibentuk menjadi 5 bab, dimana dari tiap pembahasan bab 

itu saling berhubungan dan melengkapi dengan perincian: 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Menyajikan dengan seksama mengenai latar belakang penetilian, 

urgensi penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II     : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menjelaskan secara teoritis pandangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan di teliti, diuraikan mengenai kerangka 

teoritis, penelitian sebelumnya dan perumusan hipotesis. 

BAB III    : METODOLOGI PENELITIAN 

Menyajikan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari 

rancangan penelitian, objek penelitian, operasional variabel, 

metode penelitian data serta pengumpulan data. 

BAB IV     : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Memuat pembahasan hasil penelitian serta mencoba menelaah 

pengaruh CEO, dewan direksi dan audit komite terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  

Merupakan penyelesaian dari skripsi yang berisi kesimpulan dari 

hasil skripsi, penemuan yang didapat dari pembahasan 

sebelumnya, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian dan 

kesimpulan dari peneliti serta rekomendasi yang bermanfaat di 

masa yang akan datang. 
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