
 1 Universitas Internasional Batam 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Laporan keuangan merupakan bagian yang esensial dalam operasional 

sebuah perusahaan, apalagi perkembangan dunia bisnis yang pesat membuat 

persaingan sangat kompetitif. Sumber yang memuat data informasi berupa posisi 

keuangan yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya suatu firma atau 

industri, yang ditujukan untuk dimanfaatkan oleh kelompok yang bersangkutan 

sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam perusahaan 

merupakan pengertian dari laporan keuangan. Pada laporan keuangan terdapat 

suatu informasi data perusahaan yaitu informasi mengenai laba. Laba merupakan 

komponen utama yang memiliki fungsi melakukan penilaian terhadap kinerja 

operasional suatu perusahaan dan informasi dasar dalam hal pengambilan 

keputusan oleh pihak luar (Marai & Vladan, 2013). 

Pengguna laporan keuangan yang utama umumnya terdiri dari para 

investor, pemegang saham, dan juga para kreditur. Setiap perusahaan, terutama 

perusahaan yang go public tentunya menginginkan laporan keuangannya 

menggambarkan kondisi perusahaan yang terbaik ataupun performa yang 

meningkat tiap tahun, sehingga mampu menarik para investor untuk menaruh 

perhatian dan menanamkan modal yang dimana modal tersebut dapat membantu 

kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu kondisi laporan 

keuangan yang baik agar kreditur merasa perusahaan layak dan mampu untuk 

melunasi hutang beserta bunganya sehingga bersedia untuk memberikan pinjaman 

saat perusahaan sedang membutuhkan dana. Untuk mendapatkan kondisi ekonomi 
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perusahaan yang baik inilah yang memicu pihak manajemen perusahaan untuk 

melakukan penipuan atau pemanipulasian laba pada laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan (Mariana & Hakim, 2016).  

Di era teknologi yang canggih sekarang ini, hampir tidak ada aktivitas 

yang dapat terlepas dari praktik manajemen laba. Meningkatnya skandal akuntansi 

dewasa ini memberikan kebenaran informasi terhadap gagalnya audit yang bisa 

membuat rugi para pelaku usaha. Sebagai contoh dari skandal kecurangan ini 

pernah dialami perusahaan multinasional yakni Global Crossing, Worldcom, dan 

Enron yang berada di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri kasus serupa terjadi 

juga pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pakuwon Jati Tbk, PT Inovisi 

Infracom, PT Kimia Farma, PT Garda Tujuh Buana, PT Sari Husada, Grup 

Sinarmas, Grup Bakrie, PT Indomobil Sukses Internasional, PT Lippo (Jefri & 

Mediaty, 2014).  

Terdapat tiga hal yang dapat memotivasi seorang individu dalam hal 

melakukan praktik tindak kecurangan yang mana biasanya dikenal dengan teori 

fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dorongan merupakan 

hal yang menjadi motif atas upaya kecurangan (Tuanakotta, 2013). Menurut teori 

yang dikemukakan oleh Cressey, adanya tingkat resiko kecurangan biasanya 

diidentifikasi dan diukur dengan menggunakan fraud triangle. Cressey 

mengemukakan sebuah teori tentang resiko kecurangan yang berlandaskan pada 

kumpulan tanya jawab terhadap pelaku tindak kecurangan manipulasi yang 

terkena sanksi (Lou & Wang, 2009). Teori mengenai fraud triangle ini 

selanjutnya dikutip pada SAS No. 99. Ada empat jenis tekanan menurut SAS No. 

99 yang diprediksi dapat memicu berlangsungnya tindakan penyelewengan 
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terhadap laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa macam jenis tekannan 

yang mana terdiiri dari personal fiinancial need, financial stabillity, extrnal 

presure dan fiinancial targets. Pluang atau kesempatan yang mungkin terjadi 

dalam kecurangan laporan keuangan diklasifikasi oleh SAS No. 99 menjadi tiga 

bagian. Bagian dari peluang tersebut meliputi ineffective monitoring, 

organizational structure, dan nature of industry. Bagian yang ketiga dari konsep 

fraud triangle yang tidak mudah untuk dilakukan pengukuran ialah rasionalisasi. 

Hasil penelitian menggunakan teori fraud triangle berhasil mengestimasi secara 

benar dan memperlihatkan progres kemajuan yang signifikan ditimbang model 

prediksi fraud lainnya (SAS No. 99, 2003).  

Dalam penelitian ini penulis juga mencoba untuk menghubungkan 

manajemen laba dengan dampak pengadopsian IFRS. Adanya pengadopsian dan 

implementasi dari standar akuntansi internasional seharusnya dapat mengontrol 

dan mengurangi praktik dari manajemen laba melalui peraturan dalam 

penyampaian, pengungkapan dan penilaian instrumen keuangan yang ketat 

sehingga dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan akuntansi dan 

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan (Prihadi, 2011 

dalam Lukito, 2015). International Accounting Standards Board (IASB) sejak 

tahun 2001 menetapkan Internasional Financial Repoting Standards (IFRS) yang 

merupakan pengertian, standard dasar dan perangkat kerrja mengenai pelaporan 

keuangan internasional. Secara umum, IFRS diadopsi dengan tujuan untuk 

menyamakan praktik akuntansi agar selaras, menciptakan informasi laporan 

keuangan yang transparan, dan menyederhanakan pemilihan metode akuntansi 
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dari berbagai alternatif kebijakan agar dapat membatasi pertimbangan manajemen 

dalam melakukan manipulasi laba pada perusahaan (ICAEW, 2015).  

Berlandaskan pada pemaparan latara blakang penelitian diatas, diketahui 

bahwa penelitiaan ini dlakukan dengan tujuan untuk menguji, menganalisis, dan 

menjelaskan lebih lanjut apakah teori fraud triangle dan pengadopsian IFRS dapat 

mendeteksi hal-hal yang dapat memicu terjadinya upaya manajemen laba 

perusahaan di Indonesia oleh manajer. Dengan demikian judul yang mana di 

angkat untuk penelitian inii yaitu “Analisis Pengaaruh Teori Fraud Trangle dan 

Dampak Pengadopsian IFRS Terhadap Manajemen Laba’’. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Isu mengenai praktik manajemen laba atau manipulasi laba muncul dan 

kembali hangat dibicarakan setelah beberapa decade belakangan ini mencuatnya 

beberapa kasus dan skandal di bidang akuntansi yang terjadi pada perusahaan-

perusahaan multinasional yang terkenal di kancah bisnis yang ada di dunia. Baru-

baru ini sebuah perusahaan raksasa di Inggris, British Telecom, mengalami 

skandal kecurangan akuntansi di salah satu cabang usahanya di Italia. Isu 

terjadinya kecurangan ini telah dimulai sejak awal triwulan kedua tahun 2017. 

Padahal, akuntan publik yang berkewajiban untuk mengaudit perusahaannya 

adalah kantor akuntan publik ternama di dunia yang termasuk dalam the bigfour. 

Modus kecurangan yang dilakukan oleh cabang perusahaan British Telecom yang 

ada di Italia ini yaitu melakukan peningkatan atau inflasi atas laba secara tidak 

wajar selama beberapa tahun dengan cara kerja sama koruptif dengan jasa 

keuangan dan klien perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dari penggelembungan 
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laba ini selain menyebabkan perusahaan harus memangkas prediksi arus kas 

sebesar GBP 500 juta untuk melunasi utang-utang yang tidak dilaporkan dan rugi 

karena melunasi pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tidak ada, juga 

menyebabkan kerugian pada para investor dan pemegang saham di mana 

menyebabkan harga saham perusahaan turun seperlimanya setelah 

memublikasikan ralat atas pendapatan sebesar GBP 530 juta pada bulan Januari 

2017. Skandal ini juga menyebabkan reputasi akuntan publik tercemar. Padahal 

keberadaan akuntan publik sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap 

popularitas profesional akuntan publik. (Warta Ekonomi, 2017) 

 Selain kasus British Telecom yang terjadi baru-baru ini, sebelumnya sudah 

banyak skandal akuntansi yang terjadi di dunia. Menurut Business News (2017), 

tercatat ada lima skandal akuntansi besar yang terjadi di tahun 2014. Tesco 

perusahaan retail terbesar di Inggris, Olympus Corporation perusahaan 

manufaktur di Jepang, Penn West Petroleum perusahaan gas dan minyak bumi di 

Amerika Serikat, Mobily perusahaan telekomunikasi di Arab Saudi, dan Vatican 

Bank di Vatican. Contoh skandal akuntansi lainnya yang membuat dunia terkejut 

yaitu skandal yang menimpa perusahaan sekuritas paling dikagumi versi Majalah 

Fortune, Lehman Brothers, yang jatuh dan bangkrut karena melakukan manipulasi 

pada pos pinjaman sebesar USD 50 miliar sebagai penjualan. Padahal Lehman 

Brothers menggunakan jasa audit EY untuk mengevaluasi laporan keuangan 

perusahaannya, yang merupakan kantor akuntan publik yang termasuk dalam 

empat raksasa kantor audit di dunia.  

Skandal akuntansi semacam ini tidak hanya berupa tindak kejahatan atau 

kecurangan. Beberapa di antaranya hanya merupakan kelalaian auditor atau 
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akuntan publik dalam melakukan pengauditan. Pada bulan Februari tahun 2017, 

audit atas PT Indosat Tbk yang dilakukan oleh EY mendapat sanksi dari badan 

pengawas audit Amerika (PCAOB), dikarenakan auditor melakukan modifikasi 

pada kertas kerja, melanggar standar pengendalian mutu, dan tidak kooperatif saat 

diperiksa. Masalah yang hampir sama juga dilakukan kantor akuntan publik yang 

mengaudit sebuah maskapai penerbangan murah di Brazil yang tercatat di bursa 

New York, Gol. Perusahaan ini diaudit oleh Deloitte di Brazil tahun lalu. 

(Business News, 2017).  

 Berdasarkan contoh kasus kecurangan akuntansi yang diceritakan di atas, 

masalah manajemen laba ini berdasarkan teori keagenan terjadi karena adanya 

pertentangan kepentingan antara manajer dengan pemilik, perbedaan tujuan atas 

laporan keuangan bagi pihak di luar dan di dalam perusahaan, yang menyebabkan 

asimetris informasi sehingga cenderung mendorong pihak manajemen atau agen 

untuk melakukan manipulasi pada laba (Hastuti, Ghozali, & Yuyetta, 2016). 

Tindakan praktik manajemen laba ini seharusnya mampu dicegah melalui 

pengadopsian dan penerapan standar akuntansi yang baik, seperti IFRS. Namun 

penelitian mengenai dampak penerapan IFRS ini masih sangat kurang mengingat 

baru diberlakukannya keharusan dalam pengadopsian IFRS di tahun 2012.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berlandaskan pada uraian latarr belakang maslah pada penelitian, maka 

rumus masalah pada penelitian ini yaitu:  

1. Apakah variabel presure (tekanan) mempengaruhi manajemen laba? 
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2. Apakah variabel opportunity (kesempatan) mempengaruhi manajemen 

laba? 

3. Apakah variabel rationalization (rasionalisasi) mempengaruhi 

manajemen laba? 

4. Apakah variabel pengadopsian IFRS mempengaruhi manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan pada perumusan permasalahan penelitian, adapun tujuan 

dari penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh penulis yang akan 

diuraikan sebagai berikut di bawah ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pressure (tekanan) terhadap 

manajemen laba.  

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh opportunity (kesempatan) terhadap 

manajemen laba.  

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh rationalization (rasionalisasi) 

terhadap manajemen laba.  

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengadopsian IFRS terhadap 

manajemen laba.  

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa mafaat yang bisa didapatkan dari dilakukannya penlitian ini 

yaitu: 
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a. Bagi Akademis 

Penlitian bisa ikut berperan serta dalam peningkatan studi akuntansi 

khususnya bidang keuangan dikarenakan variabel dari fraud triangle 

dalam penelitian ini memakai proksi perngukuran rasio keuangan. Rasio 

keuangan tersebut dapat mengukur kondisi keuangan dan menilai serta 

analisa kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Harapan dari 

penelitin ini agar dapat menambah informasi serta memberikan paham 

yang lebih dalam terhadap tindakan manajemen laba melalui metode 

yang menyeluruh dan telah teruji berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Selain itu para 

peneliti selanjutnya dapat memakai penelitian di sini menjadi bahan 

acuan untuk penelitian berikutnya.  

b. Bagi Perusahaan 

Pihak manajemen di perusahaan akan mendapat informasi dan wawasan 

tentang faktor-faktor penyebab terjadinya praktik manajemen laba atau 

manipulasi laba yang pada akhirnya menyebabkan kecurangan pada saat 

pelaporan keuangan. Serta mencegah salah penyajian dalaam lapornan 

keuangan sehingga tdak berlanjut mnjadi masalah atau scandal yang 

daapat membuat kerugian pada perusahaaan dikemudian hari. Penelitian 

ini juga dilakukan dengan harapan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi perusahaan mengenai dampak pengadopsian IFRS 

terhadap manajemen laba sehingga perusahaan dapat lebih 

memperhatikan standar akuntansi yang diterapkan dengan maksud untuk 
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mencegah terjadinya praktik manajemen laba dan meningkatkan standar 

akuntansi serta tata kelola perusahaan.  

c. Bagi Investor dan Masyarakat Umum 

Penelitian ini dapat berkontribusi dengan penyampaian informasi 

wawasan dan pengetahuan kepada orang yang memakai laporan 

keuangan di pihak eksternal seperti investor maupun calon investor agar 

dapat memahami dan mengerti akan faktor atau sumber yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan pada pelaporan keuangan dari 

praktik manajemen laba dan dampak pengadopsian dari IFRS. Sehingga 

dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada pengguna 

laporan keuangan eksternal mengenai masalah dalam hal penarikan 

keputusan dengan tepat dan tidak merugi. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam penlitian ini, sisetematika pembahasan bertujuan memberikan 

gambaran secara umum ringkasan atas peneliitian yang dilakukan: 

BAB I:    PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi penjelasan secara umum dan menyajikan latar 

belakang penelitian, permasalahan penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penyusunan penelitian ini. 

BAB II:   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II berisi pembahasan yang berhubungan dengan teori-teori dan 

hasil penelitian yang relevan dengan tujuan untuk digunakan sebagai 
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dasar pemikiran dan penulisan penelitian. Bagian ini juga menjelasakan 

model dasar penelitian dan perumusan hipotesis secara terperinci. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab III berisi pembahasan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang hasil pengujian data yang telah dikumpulkan, 

analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi logistik, 

hasil uji hipotesis, serta penjelasan atas hasil uji hipotesis. 

BAB V:   PENUTUP  

Bab V merupakan penutup dalam penelitian, yang memuat kesimpulan 

dari hasil penyusunan penelitian, temuan-temuan yang diperoleh dari 

hasil analisis pada bab-bab sebelumnya yang terdapat dalam penelitian, 

keterbatasan, serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada peneliti di 

masa akan datang. 

 

Cindy Harman, Analisis Pengaruh Teori Fraud Triangle dan Dampak Pengadopsian Ifrs 
Terhadap Manajemen Laba, 2018 
UIB Repository©2018




