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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris akurasi dua model
kecurangan laporan keuangan antara beneish ratio index dengan altman z
score pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia 2016-2017.
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.
Populasi dari penelitian ini adalah 162 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di bursa efek Indonesia yang memenuhi kriteria sampel yaitu sebanyak 82
perusahaan. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan perhitungan menggunakan
beneish ratio index terdapat 50 perusahaan tergolong manipulator.
Sedangkan berdasarkan perhitungan menggunakan altman z score terdapat
28 perusahaan tergolong fraud/kebangkrutan Hasilnya dari tahun 2016
sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 tidak ditemukan perusahaan
manufaktur yang dikenai sanksi Otoritas Jasa Keuangan terkait kecurangan
laporan keungan. Namun, bedasarkan berita online terkait dengan adanya
indikasi kecurangan laporan keuangan ditemukan 3 perusahaan yaitu PT Tiga
Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Bentoel
Internasional Investama Tbk. Almant z score lebih mampu mendeteksi indikasi
kecurangan atas ketiga perusahaan tersebut dibandingkan dengan beneish
ratio index.
Kata kunci: kecurangan laporan keuangan, beneish ratio index, altman z score

1. Pendahuluan
ACFE (Assosiation of Certified Fraud Examiners) adalah suatu organisasi anti-fraud
terbaik/terbesar di dunia dan juga sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan antifraud. Menurut ACFE (2016), Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum
yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan
laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi
untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan pihak lain.
Berdasarkan Report ACFE (Assosiation of Certified Fraud Examiners) 2018, tentang
kerugian akibat kecurangan dari beberapa kasus kecurangan, jenis kecurangan yang
paling banyak terjadi adalah asset misappropriations (89%), kemudian disusul dengan
korupsi (38%) dan jumlah paling sedikit (10%) adalah kecurangan laporan keuangan
(financial statement fraud). Walaupun demikian kecurangan laporan keuangan membawa
kerugian paling besar yaitu dengan median kerugian sekitar $ 800.000. Selain itu,
proporsi untuk kasus korupsi industri manufaktur sebesar 51%. Sampai saat ini, metode
deteksi awal yang paling umum yaitu Tips (40%), Internal Audit (15%) dan Management
review (13).
Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan atau mengkomparasikan dua
model pendeteksian kecurangan laporan keuangan yaitu dengan Beneish Ratio Index dan
Predicting Financial Stress dengan Altman Z Score. Hasilnya akan di buktikan dengan
pencocokan siaran pesr OJK yang telah terbit, sehingga di dapat tingkat akurasi masingmasing model.
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Beneish Ratio Index
Beneish Ratio Index adalah beberapa ratio yang dapat digunakan untuk mendeteksi
kecurangan laporan keuangan (Beneish, 1999). Berikut ini merupakan ratio-ratio yang
dimaksut:
a. Days Sales in Receivables Index (DSRI)
DSRI adalah rasio hari penjualan dalam piutang pada tahun pertama di mana
manipulasi pendapatan ditemukan (tahun t) dengan ukuran yang sesuai di tahun
sebelumnya (t-1).
b. Gross Margin Index (GMI)
GMI adalah rasio margin kotor di tahun sebelumnya (t-1) dengan margin kotor di
tahun pertama terjadinya manipulasi (tahun t). Apabila GMI lebih besar dari 1, ini
menunjukkan bahwa margin kotor telah memburuk.
c. Asset Quality Index (AQI)
AQI merupakan rasio non-current assets (tidak termasuk property, plant, dan
equipment) terhadap total assets, yang mengukur proporsi total assets terhadap
keuntungan di masa mendatang yang kurang memiliki kepastian. AQI adalah rasio
kualitas aset pada tahun t, relatif terhadap kualitas aset pada tahun t-1. Jika AQI lebih
besar dari 1 itu menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi meningkatkan
keterlibatannya dalam penangguhan biaya.
d. Sales Growth Index (SGI)
SGI adalah rasio penjualan pada tahun t dengan penjualan pada tahun t-1.
Pertumbuhan tidak menyiratkan manipulasi, tetapi perusahaan yang berkembang
dipandang oleh para profesional lebih cenderung untuk berkomitmen penipuan
laporan keuangan karena posisi keuangan dan kebutuhan modal mereka menekan
pada manajer untuk mencapai target pendapatan.
e. Depreciation Index (DEPI)
DEPI adalah rasio tingkat penyusutan pada tahun t-1 dengan tingkat yang sesuai
pada tahun t. Tingkat depresiasi pada tahun tertentu sama dengan depresiasi /
(depresiasi + bersih APD). DEPI lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa tingkat
penyusutan aset telah melambat - meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan
telah merevisi ke atas perkiraan masa manfaat aset atau mengadopsi metode baru
yang meningkatkan pendapatan.
f. Sales General and Administrative Expenses Index (SGAI)
SGAI dihitung sebagai rasio SGA terhadap penjualan pada tahun t relatif terhadap
yang bersangkutan ukur di tahun t-1. Menginterpretasikan bahwa peningkatan
penjualan yang tidak proporsional sebagai sinyal negatife terhadap prospek masa
depan perusahaan.
g. Leverage Index (LVGI)
LVGI adalah rasio total utang terhadap total aset pada tahun t relatif terhadap rasio
yang sesuai pada tahun t-1. LVGI lebih besar dari 1 menunjukkan peningkatan
leverage. Perubahan leverage dalam struktur modal sebuah perusahaan dikaitkan
dengan technical default di bursa saham.
h. Total Accrual to Total Assets (TATA)
TATA merupakan rasio total accruals terhadap total assets. Dimana total accruals
diperhitungkan sebagai perubahan akun modal kerja selain kas dan piutang pajak
dikurangi depresiasi.
Beneish (1999) memformulasikan kedelapan rasio diatas kedalam rumus sebagai
berikut:
Beneish M Score = -4,84 + 0.920 DSRI + 0,528 GMI + 0,404 AQI + 0,892 SGI + 0,115
DEPI – 0,172 SGAI – 0,392 LVGI + 4,697 TATA
Dimana dengan ketentuan, jika hasil perhitungan Benesih M Score adalah lebih dari
-2,22 maka perusahaan tersebut akan tergolong perusahaan manipulator, sebaliknya jika
hasil perhitungan Benesih M Score adalah dibawah -2,22 maka perusahaan tersebut
tergolong non-manipulator.
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Almant Z Score
Almant Z Score adalah alat untuk mendeteksi atau memprediksi financial sterss
berupa ratio-ratio laporan keuangan (Almant, 1968). Rasio-rasio yang terlibat dalam
perhitungan Altman Z-Score dapat dijabarkan dalam formula perhitungan Z-Score
dibawah ini.
Formula untuk perusahaan manufaktur adalah:
Z-Score = 0.717T1 + 0.847T2 + 3.107T3 + 0.420T4 + 0.998T5

[1]

Kriteria penggolongan
 Z-Score > 2,90 – Berdasarkan laporan keuangan, perusahaan dianggap aman
 1,23 ≤ Z-Score < 2,90 – Terdapat kondisi keuangan di suatu bagian yang
membutuhkan perhatian khusus
 Z < 1,23 – Perusahaan berpotensi kuat akan mengalami kebangkrutan
Ratio-ratio yang dimaksut adalah sebagai berikut:
a. T1 = Working Capital / Total Assets
T1 bertujuan untuk mengukur besarnya aset likuid apabila dibandingkan dengan
keseluruhan aset yang dimiliki. Pemikiran ini didasarkan dari pengamatan Altman
terhadap current ratio dan acid ratio yang kurang baik untuk memprediksi
kebangkrutan.
b. T2 = Retained Earnings / Total Assets
Parameter ini berguna untuk mengukur apakah laba secara kumulatif mampu untuk
mengimbangi jumlah aset.
c. T3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets
Parameter ini berguna untuk mengukur profitabilitas suatu bisnis tanpa memandang
seberapa besar utang dari perusahaan.
d. T4 = Market Value of Equity / Total Liabilities
Parameter ini berguna untuk mengukur tingkat leverage dari suatu perusahaan. Utang
yang terlampau besar akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan, terutama
apabila di belakangnya terdapat bunga yang harus dibayar.
e. T5 = Sales/ Total Assets
Disebut juga dengan assets turnover dan biasanya dipergunakan untuk mengukur
tingkat efisiensi suatu bisnis dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Karena nilai
assets turnover berbeda-beda untuk tiap-tiap industri, kita harus lebih bijak dalam
menafsirkan angka ini.
2. Metodologi Penelitian
Berikut merupakan skema penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Gambar 1. Skema Penelitian
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Gambar 1 menjelaskan tentang alur penelitian dimulai dari penentuan sampel
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017,
kemudian melakukan analisis dua model kecurangan laporan keuangan menggunakan
Beneish Ratio Index dan Altman Z Score. Setelah mendapatkan hasil akan dikategorikan
sesuai dengan nilai index hitung. Hasil index hitung yang tergolong fraud akan di
komparasikan dengan laporan/siaran pers Otoritas Jasa Keuangan.
Pemilihan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive sampling yang terbatas
pada individu spesifik dengan kriteria - kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam
penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013). Adapun, kriteria - kriteria yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur yang menerbitkan laporan
tahunan perusahaan dalam periode 2016 - 2017 secara lengkap dan dapat diakses
melalui website IDX, website perusahaan, dan sumber database lainnya yang dapat
digunakan.
b. Perusahaan yang mengalamai peningkatan penjualan atau revenue dari tahun 2016
ke tahun 2017.
c. Perusahaan yang tidak baru melakukan IPO (Initial Public Offering) pada tahun 2017
dan 2018
d. Perusahaan yang tidak melakukan pemasaran saham lagi pada tahun 2017.
Berikut merupakan hasil dari seleksi sampel dengan kriteria yang telah penulis
tetapkan:
Tabel 1 Hasil seleksi kerangka sampel
Kriteria sampel

Jumlah (Perusahaan)

Kriteria 1
Kriteria 2
Kriteria 3
Kriteria 4

162
(70)
(8)
(2)

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria

82

3. Hasil dan Pembahasan
Adapun hasil dari index hitung dua model kecurangan laporan keuangan
menggunakan Beneish Ratio Index dan Altman Z Score adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Index Hitung
Model

Hasil Index Hitung

Beneish Ratio Index :
32 Perusahaan digolongkan sebagai non manipulator
50 Perusahaan digolongkan sebagai manipulator
Altman Z Score
:
8 Perusahaan digolongkan aman
46 Perusahaan digolongkan membutuhkan perhatian
khusus
28 Perusahaan digolongkan fraud/kebangkrutan
Selanjutnya dilakukan komparasi dengan laporan/siaran pers Otoritas Jasa
Keuangan atas 50 perusahaan yang tergolong manipulator dan 28 perusahaan yang
tergolong fraud/kabangkrutan. Hasilnya dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni
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2019 tidak ditemukan perusahaan manufaktur yang dikenai sanksi Otoritas Jasa
Keuangan terkait kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis mencari berita
online terkait dengan adanya indikasi kecurangan laporan keuangan.
Berikut nama perusahaan yang terindikasi adanya kecurangan laporan keuangan
atas index hitung menggunakan Beneish Ratio Index:
Nama Perusahaan
KRAS (Krakatau Steel (Persero) Tbk)

RMBA
(Bentoel
Investama Tbk)

Indikasi (sumber)
- Restrukturisasi utang bank dengan bank-bank
plat merah (bisnis.com).
- Kementerian BUMN menyatakan bahwa
KRAS baru sehat tahun 2025 (detik finance).
- Petinggi terima uang panas, saham KRAS
bernasib nahas (investing.com)
- Kementeriaan BUMN belum tahu 1.300
pegawai KRAS mau di PHK (detik finance).
Internasional - Disebut hindari pajak lewat pembayaran
royalti, ongkos teknis dan konsultasi serta
biaya IT (investasi.kontan.co.id)

Berikut nama perusahaan yang terindikasi adanya kecurangan laporan keuangan
atas index hitung menggunakan Altman Z Score:
Nama Perusahaan
AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)

Indikasi (sumber)
- Laporan
Investigasi
terhadap
laporan
keuangan 2017 AISA berbasis fakta dari Ernst
&
Young
(EY)
mendapati
dugaan
penggelembungan (overstattement) senilai 4
miliar oleh manajemen lama pada beberapa
pos akuntansi (akun piutang usaha,
persediaan dan aset tetap). Hasil investigasi
EY telah dilaporkan manajemen baru AISA ke
BEI pada tanggal 27 Maret 2019.
(www.cnbcindonesia.com)
KRAS (Krakatau Steel (Persero) Tbk) - Restrukturisasi utang bank dengan bank-bank
plat merah (bisnis.com).
- Kementerian BUMN menyatakan bahwa
KRAS baru sehat tahun 2025 (detik finance).
- Petinggi terima uang panas, saham KRAS
bernasib nahas (investing.com)
- Kementeriaan BUMN belum tahu 1.300
pegawai KRAS mau di PHK (detik finance).
RMBA
(Bentoel
Internasional - Disebut hindari pajak lewat pembayaran
Investama Tbk)
royalti, ongkos teknis dan konsultasi serta
biaya IT (investasi.kontan.co.id)

4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akurasi dua model kecurangan
laporan keuangan yaitu Beneish Ratio Index yang menghasilkan 50 perusahaan tergolong
manipulator dan Almant Z Score yang menghasilkan 28 perusahaan tergolong
fraud/kebangkrutan bahwa tidak dapat dibuktikan dengan laporan/siaran pers Otoritas
Jasa Keuangan yang terbit dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019. Namun,
bedasarkan berita online terkait dengan adanya indikasi kecurangan laporan keuangan
ditemukan 3 perusahaan yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Krakatau Steel
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(Persero) Tbk dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Altman z score lebih mampu
mendeteksi indikasi kecurangan atas ketiga perusahaan tersebut dibandingkan dengan
beneish ratio index.
Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan alat deteksi kecurangan laporan
keuangan dan sektor perbankkan atau lembaga pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam
siaran pers Otoritas Jasa Keuangan banyak kasus yang menjerat sektor tersebut . Selain
itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan apabila pada tahun yang akan datang
perusahaan yang terindikasi melakukan manipulator dan fraud/kebangkrutan terbukti
dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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