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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian     

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk komunikasi antara pemilik 

dengan pengelola perusahaan. Para pemakai laporan keuangan dibedakan menjadi 

dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal meliputi manajemen, 

pemilik dan karyawan perusahaan sedangkan pihak eksternal adalah investor, 

kreditor, supplier, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum lainnya. Pihak 

manajemen mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan laporan 

keuangan perusahaan dalam hal pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, para pelaku 

bisnis harus dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan serta terbebas 

dari adanya kecurangan yang akan sangat menyesatkan para pengguna laporan 

keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Sayangnya tidak seluruh pelaku 

bisnis menyadari pentingnya laporan keuangan yang bersih dan terbebas dari 

kecurangan.     

Pada saat perusahaan publik menerbitkan laporan keuangannya, 

sesungguhnya perusahaan tersebut ingin menggambarkan kondisinya dalam 

keadaan yang terbaik. Hal ini dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan 

yang akan menyesatkan investor dan pengguna laporan keuangan yang lain. 

Ketika ada salah saji material dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut 

menjadi tidak valid untuk dipakai sebagai dasar pengambalian keputusan karena 

analisis yang di lakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. Dalam dua 
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dekade terakhir kecurangan laporan keuangan telah meningkat secara substansial. 

Meningkatnya kecurangan laporan keuangan disatu sisi dapat memberikan 

keuntungan bagi para pelaku bisnis karena mereka dapat melebih-lebihkan hasil 

usahanya dan kondisi laporan keuangan terlihat baik dalam pandangan publik. 

Akan tetapi, meningkatnya kecurangan laporan keuangan juga sangat merugikan 

publik yang sangat menggantungkan pengambilan keputusan mereka berdasarkan 

laporan keuangan (Iqbal dan Murtanto, 2016: 17.1). Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 tahun 2015, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan sarana informasi 

yang memungkinkan pihak-pihak di luar manajemen perusahaan untuk 

mengetahui kondisi suatu perusahaan. Para pemakai laporan keuangan akan 

menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak 

keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang dibuatnya (Hafizah, et al., 

2018: 811).    

Albrecht, dan Zimbelman (2009:7), mendefinisikan fraud sebagai satu 

istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan 

manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang 

lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk 

dijadikan dasar dalam mendefinisikan fraud karena mencakup kejutan, penipuan, 

kelicikan dan cara-cara lain dimana pihak lain dicurangi. (Iqbal dan Murtanto, 

2016: 17.4).   
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Menurut teori Cressey dalam Skousen etal.(2009), fraud triangle biasanya 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. Fraud triangle 

terdiri dari tiga komponen, yaitu: tekanan, kesempatan , dan rasionalisasi.    

 

Tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan 

keuangan adalah menurunnnya prospek keuangan perusahaan. Perusahaan juga 

mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolak ukur para 

analisis seperti laba tahun sebelumnya, untuk memenuhi batasan akan utang, atau 

untuk secara semu menaikan harga saham.    

b. Kesempatan     

Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntasi 

dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. Banyak kasus 

pelaporan keuangan yang curang disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan 

komite audit dan dewan direktur atas pelaporan keuangan. 
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c. Rasionalisasi      

Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan 

faktor resiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan 

yang curang. Jika CEO atau manajer puncak lainya sangat tidak peduli pada 

proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan prakiraan yang terlalu 

optimistik atau terlalu cemas mengenai pencapaian prakiraan laba yang dibuat 

analisis, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi. Karakter 

manajemen atau serangkaian nilai-nilai etis juga mungkin mempermudah analisi 

rasionalisasi tindakan yang curang.    

Pada tahun 2018 GIAA mencatatkan laba bersih US$ 809,85 ribu atau 

setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Laba itu berkat melambungnya 

pendapatan usaha lainnya yang totalnya mencapai US$ 306,88 juta. Ternyata ada 

dua komisaris yang enggan menandatangani laporan keuangan tersebut. Mereka 

merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja 

Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata 

Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai 

dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Sebab 

manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US$ 

239.940.000, yang diantaranya sebesar US$ 28.000.000 merupakan bagian dari 

bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal uang itu masih dalam 

bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. Namun 

pemegang saham terbesar yakni pemerintah berpandangan sebaliknya, mereka 

menyetujui laporan keuangan tersebut (www.cnnindonesia.com).     

http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan yaitu 

stabilitas keuangan, kondisi industri, tekanan eksternal, target keuangan dan 

rasionalisasi. Faktor utama yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan 

yaitu stabilitas keuangan (Ijudien, 2018: 86). Stabilitas Keuangan merupakan 

gambaran mengenai stabil atau tidak suatu kondisi keuangan perusahaan.  

Manajemen akan selalu berusaha agar stabilitas keuangan suatu perusahaan selalu 

terlihat baik dengan melakukan berbagai cara dan strategi. Hal ini menciptakan 

suatu tekanan tersendiri bagi setiap manajemen terutama saat menghadapi situasi 

dimana kondisi keuangan perusahaan sedang terancam sehingga membuat 

manajemen terdorong untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya 

Loebbecke dan Bell dalam Skousen et al. (2008) mengindikasi perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata industri, memungkinan manajemen 

untuk manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan merupakan 

suatu kondisi yang ingin dicapai oleh manajemen untuk membuat perusahaannya 

terlihat baik dan mampu bersaing dengan perusahaan lain, sehingga membuat 

pemegang saham merasa aman dan percaya pada kinerja manajemen. Penelitian 

yang dilakukan  oleh Hafizah dkk (2016), Indriani dan M.Titan (2017), Widarti 

(2015), Iqbal dan Murtanto (2016), Husmawati dkk (2017), serta Prasmaulida 

(2016) menunjukkan hasil bahwa stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap 

lecurangan laporan keuangan.     

Faktor kedua yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan yaitu 

kondisi industri. Kondisi industri adalah salah satu kondisi dari opportunity yang 
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memerlukan pengawasan dari struktur organisasi. Pengawasan yang lemah bisa 

dimanfaatkan sebagai peluang oleh agen atau manajer untuk melakukan 

kecurangan dalam laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengukur kondisi 

industri adalah dengan mengggunakan receivable atau piutang menurut (Ijudien, 

2018: 86) kondisi industri menyediakan peluang untuk kecurangan laporan 

keuangan yang disebabkan oleh transaksi signifikan dengan pihak berelasi yang 

tidak dilakukan dalam kondisi dan ketentuan bisnis normal. Dari penjelasan di 

atas peneliti menyimpulkan kondisi industri adalah suatu keadaan perusahaan 

yang ideal, dimana perlu adanya pengawasan yang optimal untuk perusahaan 

supaya peluang terjadinya kecurangan dapat dihindarkan, peluang terjadinya 

kecurangan terjadi pada transaksi pada akun yang didasarkan pada estimasi 

subjektif yang sulit untuk mendukung hasil yang disampaikan. Penelitian yang 

dilakukan Indriani (2017), Iqbal dan Murtanto (2016), Husmawati (2017), 

Prasmaulida (2016) menunjukkan hasil bahwa kondisi industri berpengaruh 

positif terhadap kecurangan laporan keuangan.    

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan yaitu 

tekanan eksternal. (Utomo, 2018: 80) tekanan eksternal merupakan kondisi yang 

mendesak bagi manajemen untuk memenuhi keinginan atau hasrat dari pihak 

ketiga. Menurut SAS No.99, ketika tekanan berlebihan dari pihak eksternal 

terjadi, maka terdapat resiko kecurangan laporan keuangan. Menurut (Ijudien, 

2018: 87) tekanan eksternal adalah tekanan yang berlebihan bagi manajemen 

untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Untuk mengatasi 

tekanan tersebut perusahaan membutuhkan tambahan utang atau sumber 
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pembiyaan external untuk tetap kompetitif.  Sumber tekanan eksternal salah 

satunya adalah dengan kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau 

memenuhi persyaratan utang. Selain itu, manajer juga dimungkinkan memiliki 

tekanan untuk mendapatkan tambahan utang atau modal. Sehingga dapat 

digunakan rasio leverage yaitu debt to asset. Menurut Tessa dan Harto (2016) 

dalam Apriyuliana (2017). Apabila perusahaan memiliki leverage yang tinggi, 

berarti perusahaan tersebut dianggap memiliki utang yang besar dan risiko kredit 

yang dimiliki juga tinggi. Semakin tinggi risiko kredit, semakin besar tingkat 

kekhawatiran kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Hal ini 

menjadi salah satu penyebab munculnya kecurangan dalam pelaporan keuangan. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan tekanan eksternal adalah suatu 

kondisi ketika manajemen mendapat tekanan yang begitu besar dari pihak ketiga 

untuk menjawab kepercayaan yang diberikan. Namun untuk menjawab 

kepercayaan tersebut manajemen memerlukan tambahan sumber daya yang 

berakibat pada potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. 

Penelitian yang dilakukan Utomo (2018), Iqbal dan Murtanto (2016), Prasmaulida 

(2016), menunjukkan hasil bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap 

kecurangan laporan keuangan.     

Faktor keempat yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan yaitu 

target keuangan. (Widarti, 2015: 233) target keuangan Yaitu tekanan berlebihan 

pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau 

manajemen. Contoh faktor risiko: perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk 

memenuhi prakiraan atau tolok ukur para analis seperti laba tahun sebelumnya. 
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Sedangkan menurut (Indriani dan M.Titan, 2017: 165) Semakin tinggi ROA yang 

ditargetkan perusahaan, maka semakin rentan manajemen akan melakukan 

manipulasi laba yang menjadi salah satu bentuk kecurangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Widarti (2015), Sinardi dan M. Nuryatno (2018) menunjukkan 

hasil bahwa target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan 

keuangan.    

Faktor kelima yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan yaitu 

rasionalisasi. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, 

dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter adalah 

yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan 

kecurangan. Integritas manajemen (sikap) merupakan penentu utama dari kualitas 

laporan keuangan. Ketika integritas manajer dipertanyakan, keandalan laporan 

keuangan diragukan. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih 

mudah untuk merasionalisasi penipuan. Bagi mereka dengan standar moral yang 

lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku fraud selalu mencari 

pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya (Iqbal dan 

Murtanto, 2016: 17.11). Penelitian yang dilakukan  oleh Iqbal dan Murtanto 

(2016), Amin dan Sunardi (2018), Anisykurlillah dan Arfiyadi (2016) 

menunjukkan hasil bahwa rasionalisai berpengaruh positif terhadap kecurangan 

laporan keuangan.    

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ijudien, Didin tahun 2013-2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ijudien, Didin terletak pada modifikasi variabel independen, 
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tahun dan objek penelitian. Variabel independen dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Ijudin, Didin adalah stabililitas keuangan, kondisi industri dan tekanan 

eksternal. Selanjutnya, dalam penelitian ini menambahkan variabel independen 

yaitu target keuangan dan rasionalisasi yang di harapkan dapat memberi pengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. karena dalam teory fraud triangle target 

keuangan merupakan tekanan berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi 

keinginan dari pihak ketiga semakin tinggi laba yang di targetkan maka semakin 

rentan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang 

melakukan kecurangan laporan keuangan lebih sering melakukan pergantian 

auditor karena mengurangi kemungkinan pendeteksian oleh auditor lama. 

Perbedaan berikutnya yaitu pada tahun penelitian dan objek penelitian. 

Dimana tahun penelitian yang dilakukan oleh Ijudien, Didin adalah tahun 2013-

2016. Sedangkan dalam penelitian ini tahun penelitian yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. Objek penelitian yang dilakukan oleh Ijudien, Didin yaitu 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan transportsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan diketahui masih 

memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ijudien Didin 

stabilitas keuangan, kondisi industri dan tekanan eksternal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Iqbal dan Murtanto tahun 2016 menyatakan bahwa stabilias 
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keuangan, kondisi industri berpengaruh sgnifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan dan tekanan eksternal, target keuangan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kecurangan Laporan 

Keuanagn Dalam Perspective Fraud Triangle (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018)”. 

1.2   Ruang Lingkup    

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:    

1. Variabel yang diteliti adalah:   

a. Variabel independen: Stabilitas Keuangan, Kondisi industri, Tekanan   

Eksternal, Target Keuangan, dan Rasionalisasi   

b. Variabel dependen : Kecurangan Laporan Keuangan 

2. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh semua jenis Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk periode 2014-2018.    

1.3   Rumusan Masalah     

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang sudah 

dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :     



12 
 

 
 

1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan?   

2. Apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan?   

3. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan?   

4. Apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan?   

5. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?   

1.4   Tujuan Penelitian   

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah:   

1. Menguji, menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh stabilitas 

keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan.   

2. Menguji, menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh kondisi 

industri terhadap kecurangan laporan keuangan.    

3. Menguji, menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh tekanan 

eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan.    

4. Menguji, menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh target 

keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan.    

5. Menguji, menganalisis dan memperoleh bukti mengenai pengaruh 

rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.   
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1.5   Kegunaan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut:    

1. Manfaat Akademik    

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pendeteksian kecurangan 

berbasis fraud triangle pada perusahaan Transportasi yang terdaftar di 

Bursa  Efek Indonesia.   

2. Manfaat Praktik    

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi auditor, kantor 

akuntan publik, dan investor dalam melakukan pendeteksian kecurangan 

laporan keuangan. 

  


