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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1   Fraud 

Kecurangan dalam laporan keuangan atau yang sering di kenal dengan 

istilah fraud belakangan sering dibahas di Indonesia, terutama dengan banyaknya 

kasus korupsi yang mencuat. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat 

menyebabkan kekeliruan dalam penyajian baik yang disengaja atau tidak untuk 

mendapatkan infomasi yang tidak semestinya atau untuk mendapatkan 

keuntungan keuangan illegal. Beberapa hal merupakan kesalahan umum seperti 

kasus yang dibuat secara sengaja merupakan tindak kejahatan.  Penyampaian yang 

keliru yang dilakukan secara teledor atau tanpa pertimbangan dapat menyebabkan 

orang lain bertindak berbuat kecurangan dengan menggunakan penyajian yang 

keliru tersebut. 

Fraud dapat terjadi dengan adanya beberapa faktor, dalam Teori fraud 

yang dibabarkan oleh Bologna (1993) dijelaskan faktor apa saja yang dapat 

memicu terjadi fraud. Gone Theory menguraikan mengenai penyebab terjadi 

fraud dalam laporan keuangan, terdapat empat macam yang membuat seseorang 

berprilaku fraud. Keempat factor yaitu : (1) Greed atau keserakahan, (2) 

Opportunity atau kesempatan, (3) Needs atau kebutuhan, (4) Explosure atau 

pengungkapan. Berbeda dengan sebelumnya, diuraikan oleh Cressey (1953) 

tentang teori Fraud Triangle, menyatakan bahwa fraud di sebabkan oleh tiga 

faktor, yaitu (1) opportunity atau kesempatan, (2) Rationalization atau 

pembenaran, (3) Pressure atau tekanan. 

Pressure merupakan tekanan yang membuat manusia bertindak fraud 

dalam laporan keuangan (Skuosen et al., 2009) Tekanan ini berupa tekanan 

situasional dimana suatu keadaan dari faktor finansial atau non finansial yang 

dihadapi oleh karyawan atau manajemen yang susah diselesaikan dengan cara 

yang benar atau bermoral. Moeller (2004) menyatakan dengan tanggung jawab 

keuangan yang melebihi batas kemampuan, kegagalan hubungan kerja antara 

perusahaan dengan pekerja menyebabkan timbulnya tekanan situasional dan 

dengan timbulnya tekanan ini sehingga muncul kesempatan untuk melakukan 
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tindakan fraud dengan alasan jenjang karier yang tidak jelas dan ketidaksesuaian 

harapan. 

Opportunity merupakan kesempatan yang menguatkan terjadinya fraud 

karena pengendalian internal  dari suatu entitas yang lemah tidak ada penegasan 

dalam pengawasan dan menyalahgunakan wewenang  oleh Sukirman dan Maylia 

(2013). Rasionalisasi merupakan pandangan yang membenarkan suatu tindakan  

atau sifat yang semestinya yang bisa diterima didalam masyarakat normal. Aktor 

fraud biasanya selalu mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya dengan  

menenangkan perasaannya sehingga jika dikerjakan tidak mewujudkan 

kecemasan dalam dirinya (Rustendi, 2009) 

Johnson et al. (1991), menyatakan manajer menggunakan tiga taktik 

untuk kelabui auditor. Yang pertama yaitu membuat auditor mempunyai 

ekspektasi yang salah dengan membuat catatan yang akurat membuat auditor 

tidak berhasil dalam mengenali yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu 

menyatakan bahwa tidak terdapat masalah yang harus dievaluasi. Yang ketiga 

yaitu memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas dengan manipulasi kecil yang 

sulit disadari atas transaksi tertentu dalam laporan keuangan sehingga nilainya 

masuk akal. 

Menurut BPK (2004) dalam Najahningrum (2013), Direktorat Utama 

Pembaharuan dan peningkatan Hukum BPK (Ditama Binbangkum), secara garis 

besar mengungkapkan faktor-faktor fraud: 

1.   Mesti ditemukan pernyataan tidak benar (misrepresentation) dari suatu 

waktu lalu (past) dan sekarang (present);  

2.   Bukti  bersifat materil (material fact);  

3.   Dibuat dengan rencana atau tanpa pertimbangan (make knowingly or 

recklessly);  

4.   Bertujuan (intent) untuk membuat suatu pihak bersaksi;  

5.   Pihak yang dirugikan harus bertingkah (acted) terhadap pernyataan yang 

tidak benar (misrepresentation) yang membebaninya (detriment). 

Pernyataan Albrecth dan Albrecth (2002) kecurangan (fraud) dalam 

lingkungan bisnis dapat dijabarkan menjadi 5 bentuk yaitu: 

1.  Employee Embezzlement atau Occupational Fraud  
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Yaitu fraud dibuat oleh anak buah terhadap atasan. Fraud ini secara 

sengaja atau tidak sengaja dilakukan bawahan terhadapa atasannya baik 

serentak maupun tidak. 

2.   Manajemen Fraud 

Jenis fraud ini  dibuat terhadap yang mengandalkan laporan keuangan 

seperti pemegang saham atau pemangku kepentingan yang dibuat oleh 

manajer dengan menyampaikan laporan keuangan yang tidak benar 

ataupun tidak relavan yang menyesatkan terhadap pihak yang 

mengandalkan laporan keuangan. 

3.   Investment Scams 

Jenis fraud ini bertujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan 

dengan cara memasukkan uang dalam penanaman modal yang salah 

biasanya dibuat oleh perorangan atau individu. 

4.   Vendor Fraud 

Jenis fraud  ini biasanya dari suatu entitas atau individu yang menjual 

atau melekatkan harga jual drastis tinggi dan tidak sesuai dengan daftar 

harga asli ataupun tidak adanya barang yang sudah dibayar atau barang 

fiktif. 

5.   Customer Fraud 

Jenis fraud ini  biasanya dari pelanggan terhadap organisasi yang 

menjual barang atau jasa dan dibuat dengan cara menuduh ke penjual 

dengan bukti palsu bahwa penjual membagikan kurang dari yang 

selayaknya. 

 

2.2   Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Diversitas Gender 

Keragaman gender atau diversitas gender yang dipakai dalam penelitian 

ini yaitu wanita dalam posisi eksekutif, dewan direksi dan audit komite. Entitas  

membagikan peluang bagi tiap manusia tanpa adanya perbedaan antara pria dan 

wanita yang bisa dilihat dari adanya posisi wanita dijabatan tertinggi seperti 

eksekutif, dewan direksi dan audit komite. Menurut Kusumastuti (2006) wanita 

cenderung lebih teliti dan menghindari resiko dibandingkan pria, hal ini bisa 

Asiani. Analisa Pengaruh Pemimpin Bisnis Wanita Terhadap Tingkat Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Beneish M-Score. 
UIB Repository©2020



9 

 

   Universitas Internasional Batam 

 

 

dinilai dari wanita lebih mempunyai sifat kehati-hatian  yang tinggi. Menurut 

Robbins dan Judge (2008) wanita pada dasarnya lebih alternatif dalam 

menyelesaikan masalah hal ini bisa dinilai dari wanita lebih menganalisis suatu 

masalah sebelum melakukan suatu kepastian dan penuh dengan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan. Menurut Early dan Mosakowski (2000) menyatakan 

bahwa dengan adanya wanita dalam jajaran dewan disuatu entitas dapat mendesak 

pembongkaran informasi entitas lebih transparan dan luas karena wanita diasumsi 

mempunyai kapasitas untuk menyediakan penyiaran informasi.  

Menurut Brammer et al. (2007) menunjukkan adanya wanita dalam 

dewan entitas mampu meningkatkan performa bagi suatu entitas jika dinilai dari 

perspektif bisnis mengenai argumen kesetaraan. Menurut Krishnan dan Park 

(2005), wanita yang didalam posisi dewan entitas termasuk suatu penghargaan 

bagi wanita karena wanita diasumsi susah untuk mendapat kursi direksi dan harus 

melewati berbagai tantangan salah satunya adalah diskriminasi gender. 

Ernst dan Young (2009) menyatakan sekelompok dewan dengan aneka 

ragam gender mampu menciptakan kinerja kerja yang lebih baik dibandingkan 

dengan  kelompok homogen walaupun memiliki kapasitas yang lebih tinggi. 

Menurut Jacobs dan Acost (2002) menyatakan bahwa kualitas diskusi direksi 

dalam pengungkapan laporan perusahaan akan meningkat dengan 

keanekaragaman gender dalam anggota dewan. Efektivitas dewan juga berkurang 

karena terdapat lebih banyak perbedaan sehingga menghambat kemampuan 

dewan untuk  mengambil keputusan. 

Adler et al. (2009) menyatakan bahwa dengan menaiki posisi 

berdasarkan kapasitas ataupun dengan strategi promosi dapat memberikan 

kesetaraan antara pria dan wanita. Sebuah forum yang didatangi oleh 25 negara 

dengan berbagai macam pemimpin pada tahun 2000 mengungkapkan empat 

kebijakan untuk mengembangkan wanita dalam kursi pemimpin (Adler et al., 

2009), yaitu: (1) mengintensifkan persaingan global; (2) mengembangkan 

keterampilan wanita terutama senior dan yang berbakat; (3) membangan jaringan 

internal untuk mempromosi efektivitas global; (4) merumuskan global 

rekomendasi maupun lokal untuk mendukung karir dan kesuksesan bagi wanita 

berbakat. 
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Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Repubplik 

Indonesia dengan No. 25 Tahun 2010 tentang perlindungan hak-hak wanita 

sebagai tanggapa dalam bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang menyatakan 

bahwa kesetaraan gender adalah kondisi universal untuk mencapai kesetaraan 

bagi wanita. Laki-laki dan wanita mendapat hak sebagai manusia untuk bertindak 

dan mengikuti dalam segala bentuk kegiatan seperti aktivitas negara, pertahanan 

dan keamanan, adat, ekonomi dan menikmati hasil pembangunan.  

Ruankaew (2013), menyatakan bahwa teori segitiga kecurangan 

merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fraud. Kyalo (2014) meneliti 

tentang efektifitas pelaporan keuangan terhadap perilaku kefraudan dan kebijakan 

fraud (fraud policy). Eze (2013), menguji tentang variabel pengendalian internal 

berpengaruh terhadap fraud. Christofel (2010) menguji tentang persepsi karyawan 

dengan kuisioner atau data primer. Fagbohungbe (2012) menguji tentang faktor 

yang mempengaruhi kecurangan. 

Menurut Najahningrum (2013), pengendalian internal, penguatan prinsip, 

daya guna, keadilan distributif, procedural, budaya etis dan komitmen entitas 

merupakan faktor penyebab fraud dan berdampak negatif sedangkan yang 

berpengaruh positif terhadap fraud adalah asimetri informasi. Hal ini berbeda 

dengan yang diuji Zulkarnain (2013) dimana penguatan prinsip tidak berdampak 

terhadap fraud. 

Mengambil dari beberapa sampel perusahaan yang ada di area Abu 

Dhabi dan Dubai, Perihan Iren (2016) telah menjabarkan bahwa dengan adanya 

wanita dalam ruang dewan tidak memberi dampak signifikan dalam perubahan 

saham perusahaan. 

Jurnal Mohammad et al. (2018) dijabarkan mengenai pengaruh 

keberagaman gender dalam performa keuangan Bank Jordania. Hasil studi 

tersebut mengindikasi adanya pengaruh tingkat performa keuangan Bank dengan 

adanya wanita, tetapi dengan kecilnya rasio wanita dalam bank tersebut sehingga 

perbedaan performanya tidak terlalu mencolok. 

Lenard et al. (2016) dalam meneliti pemimpin wanita dan tingkat 

kecurangan, menemukan bahwa dengan adanya satu wanita dapat mempengaruhi 

tingkat kecurangan pada sebuah entitas. 
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Gambar 1 Model pengaruh bisnis wanita  terhadap litigasi kecurangan, sumber: 

Lenard et al. (2016), Female business leaders and the incidence of fraud 

litigation: emprical evidence from company listed on the compustat database. 

2.2.2  Corporate Governance 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan panduan good corporate governance 

melalui Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) yang telah disempurnakan 

pada tahun 2006.  Panduan tersebut terdapat asas yaitu:  

1.   Transparansi (Transparancy)  

Ini mengungkapkan tentang hal pengambilan keputusan melalui informasi 

yang relavan yang dapat ditelusuri dan dimengerti oleh pemangku 

kepentingan sehingga entitas harus bisa menyediakan informasi yang 

material dan relevan. 

2.   Akuntabilitas  (Accountability) 

Entitas harus dijalankan dengan benar, dapat diukur sesuai kepentingan 

entitas sehingga diwajibkan menjamin kinerjanya yang berkelanjutan kepada 

pemangku kepentingan.  

3.   Responsibilitas (Responsibility) 

Agar mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen dan dapat 

terjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang, maka entitas harus taat 

pada peraturan yang berlaku serta melakukan tanggungjawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

4.   Independensi (Independency) 
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Kata independen yaitu berdiri sendiri sehingga perusahaan harus dikelola 

secara mandiri dan tidak selalu mengontrol dan intervensi terhadap yang 

lain. 

5.   Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Entitas selalu mengutamakan kebutuhan investor dan pemegang saham 

sesuai asas kesetaraan dan kewajaran.  

Keefektifan corporate governance dalam jangka panjang serta dapat 

menambah kinerja entitas yang dapat bermanfaat pemegang saham telah 

dikemukakan oleh The Day Report (1994). 

 

2.3   Komponen yang Mempengaruhi Kecurangan 

2.3.1 Pengaruh CEO Wanita terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Tanggung jawab CEO yaitu mengatur keseluruhan kegiatan perusahaan 

termasuk memantau operasional setiap hari, bulan dan tahun karena CEO 

merupakan orang yang menjabat posisi tinggi dalam entitas (eksekutif). Pria dan 

wanita berlaku lain dalam mengalami setiap kondisi dan masalah yang sama 

seperti yang telah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Barber dan Ordean 

(2011) mengemukakan bahwa wanita lebih berhati-hati dan menghindari risiko 

dibandingkan pria. Collins (2000), O’Fallon dan Butterfield (2003), Vermier dan 

Van Kenhove (2007), dan Kaplan et al. (2009) dalam Gavious et al. (2012) 

mengemukakan keberadaan wanita dalam jajaran top manajemen akan 

memberikan hambatan pelanggaran aturan laporan keuangan karena isu gender 

mengenai wanita lebih beretika dalam hal pertimbangan dibandingkan pria. 

Sehingga dapat diharapkan terjadinya penurunan tingkat pelanggaran dalam 

laporan keuangan ketika perusahaan dipimpin oleh CEO wanita. Berdasarkan 

paparan diatas, maka hipotesis pertama dapat dijabarkan: 

H1   : CEO wanita tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan 

dalam laporan keuangan. 

2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Wanita terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

Tugas dewan direksi yaitu melaksanakan pemeriksaan atas jalannya 

usaha dan membagikan nasehat kepada direktur sehingga dewan direksi 

merupakan  orang yang dipilih atau ditunjuk langsung oleh pemegang saham. 
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Dewan direksi akan memberikan pengarahan kebijakan terhadap CEO dan CFO 

mengenai pelaporan keuangan untuk memberikan pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan. Pengkajian sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran lebih banyak 

wanita manajemen senior dikaitkan dengan tingkat manajemen pendapatan yang 

lebih rendah (Krishnan & Parson, 2002). Dewan direksi diharapkan mampu 

menurunkan tingkat pelanggaran laporan keuangan. Dewan yang beraneka ragam 

gender mungkin memiliki pandangan yang lebih etis dan sebagai hasilnya, 

perusahaan mungkin cenderung akan terlibat dalam litigasi penipuan, 

berlandaskan paparan diatas, maka hipotesis kedua dapat dijabarkan: 

H2    : Dewan direksi wanita tidak berpengaruh signifikan positif terhadap   

kecurangan dalam laporan keuangan. 

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Wanita terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

Tugas audit komite yaitu membagikan anjuran independen kepada 

komisaris atas laporan atau permasalahan lain termasuk menelusuri kembali 

informasi keuangan yang harus diterbitkan perusahaan yang diserahkan dewan 

direksi kepada dewan komisaris sehingga komite audit dibangun oleh dewan 

komisaris. Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi komite 

audit secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan karakteristik 

laporan keuangan yang diterbitkan entitas. 

Pengkajian sebelumnya menyatakan dengan adanya wanita dalam komite 

audit akan mengecilkan tingkat manajemen pendapatan yang dibuat entitas, 

karena wanita dianggap lebih mempunyai kriteria budi pekerti yang tinggi dalam 

mengambil keputusan (Collins, 2000; O’Fallon & Butterfield, 2003; Vermier & 

Van Kenhove, 2007; dan Kaplan et al. 2009 dalam Gavious et al., 2012). 

Keanggotaan wanita dalam komite audit diharapkan dapat mengecilkan tingkat 

pelanggaran aturan laporan keuangan.   

Mengambil sampel dari beberapa perusahaan yang ada di area Abu 

Dhabi dan Dubai, Perihan Iren (2016) telah menjabarkan bahwa dengan adanya 

wanita dalam ruang dewan tidak memberi dampak signifikan dalam perubahan 

saham perusahaan. Jurnal Mohammad et al. (2018) dijabarkan mengenai 

pengaruh keberagaman gender dalam performa keuangan Bank Jordania. Hasil 
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studi tersebut mengindikasi adanya pengaruh tingkat performa keuangan Bank 

dengan adanya wanita, tetapi dengan kecilnya rasio wanita dalam bank tersebut 

sehingga perbedaan performanya tidak terlalu mencolok. 

Lenard et al. (2016) dalam meneliti pemimpin wanita dan tingkat 

kecurangan, menemukan bahwa dengan adanya satu wanita dapat mempengaruhi 

tingkat kecurangan pada sebuah entitas. Peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah 

dipaparkan, mengusulkan bahwa keragaman gender dalam komite-komite ini 

mampu mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan diperusahaan, berdasarkan 

paparan yang dijelaskan  maka hipotesis ketiga yaitu: 

H3    : Komite audit wanita berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan 

dalam laporan keuangan. 

 

2.4 Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian 

Dari beberapa studi terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, 

terdapat pro dan kontra mengenai pengaruh keberadaan seorang wanita dalam 

area finansial, seperti sample dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan 

2.290 perusahaan terdaftar dinegara China dengan data total perusahaan yang 

diuji sebanyak 10.073 ditemukan bahwa pemimpin wanita secara signifikan lebih 

kecil kemungkinan terlibat dalam kefraudan laporan keuangan. Peni (2014) dalam 

penelitian di 305 perusahaan dengan menggunakan 1.525 observasi data dari 

Standard dan Poor 500 (S&P 500) menemukan bukti empiris bahwa diantara 

CEO, CEO wanita mengarah ke kinerja perusahaan yang lebih baik dengan tidak 

adanya kecurangan. 

Hasil penelitian sebelumnya Lenard et al. (2016) dengan menggunakan 

database Stanford clearinghouse dari tahun 2007-2013 perusahan yang terdaftar 

didatabase compustat ditemukan bahwa lebih kecil kemungkinannya untuk 

melakukan kecurangan laporan keuangan ketika ada wanita diposisi eksekutif atau 

dijenjang posisi tinggi. Penulis ingin meneliti kembali tentang bagaimana 

pengaruh pimpinan wanita dalam tingkat kecurangan yang ada dalam laporan 

keuangan dengan menggunakan beneish model untuk mendeteksi terjadinya 

kecurangan, dengan model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2020 
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