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Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh unsur
fraud triangle (pressure, opportunity dan rationalization) dalam penipuan
laporan keuangan yakni praktik real earning management pada perusahaan
manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2016-2018. Penelitian ini bersifat
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dari penelitian ini
adalah 162 perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. Pemilihan
sampel dengan menggunakan purposive sampling yang terbatas pada
individu spesifik dengan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan penelitian
(Sekaran dan Bougie, 2013). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
kepemilikan saham orang dalam (personal financial need) dan Total Accrual
to Asset (rationalization) pada perusahaan memiliki banyak kesempatan
memanipulasi laporan keuangan. Sedangkan perubahan saldo piutang
(nature of industry) tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan
keuangan pada praktik real earning management.
Kata kunci:

fraud triangle, personal financial need, nature of industry, total accrual to
asset, real earning management

1. Pendahuluan
Dorongan untuk memiliki kinerja keuangan yang baik memberikan tekanan besar
bagi manajemen perusahaan untuk bertindak curang. Sehingga dimungkinkan
kecurangan dalam penyajian laporan keuangan memiliki potensi besar. Fraud merupakan
bahaya yang mengancam dunia akibat memberikan informasi keuangan yang salah,
sehingga membahayakan pengguna informasi. Praktik yang sering dilakukan diantaranya
adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan markup laba, yang dapat merugikan keuangan perusahaan atau perekonomian negara.
Hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global
menunjukan bahwa setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban
fraud. Penelitian oleh ACFE yang dituangkan dalam laporan Report To The Nation
(RTTN) menjunjukan pada tahun 2016 total kerugian akibat fraud mencapai USD 6.3
miliar dengan rata-rata kerugian per kasus mencapai USD 2.7 juta. Selanjutnya dari
ACFE menyebutkan kecurangan yang banyak terjadi adalah penyalhgunaan aset,
kemudian disusul fraud akibat korupsi dan paling sedikit kecurangan laporan keuangan.
Dalam penelitian ini penulis bermaksud mengetahui faktor-faktor terjadinya
financial statement fraud (penipuan laporan keuangan) dengan pendeteksian analisis
fraud triangle.
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2. Studi Pustaka
2.1.Teori Agency
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan timbul karena
kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan wewenang untuk mengambil
keputusan kepada agen. Teory Agency berasumsi antara prinsipal dan agen mempunyai
kepentingan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan (conflict of
interest).
2.2.Teori Fraud Triangle
Untuk mempermudah mendeteksi kecurangan laporan keuangan, Asosiasi
Nasional Profesi Akuntan Publik di Amerika Serikat atau American Institute Certified
Public Accountant (AICPA) memberikan solusi dalam prosedur pendeteksian kecurangan
dengan menerbitkan Statement of Auditing Standards (SAS). Selain itu, International
Federation of Accountants (IFAC) sebuah organisasi Jerman yang membidangi standarstandar akuntansi, auditing dan kode etik pada tatanan global, juga menerbitkan
International Standards on Auditing (ISA). Dalam standar tersebut, terdapat ilustrasi faktor
kecurangan, yaitu ISA no. 240 dan SAS no.99 yang didasarkan pada teori segitiga
kecurangan atau fraud triangle. Teori segitiga yang dicetuskan oleh D. R. Cressey(1953)
ini mengkategorikan tiga kondisi selalu ada dalam kecurangan perusahaan, yaitu :
1. Tekanan (incentive/pressure)
2. Peluang (opportunity)
3. Rasionalisasi (rationalization)
2.3.Pengembangan Hipotesis
Adapun vaiabel-variabel dalam fraud triangle yang digunakan dalam penulisan ini
adalah sebagai-berikut:
1. Tekanan (incentive/pressure) menggunakan Personal Financial Need.
Beasly (1996) dan Dunn (2004) menunjukkan bahwa ketika eksekutif (manajer,
direktur, dan komisaris) perusahaan memiliki peranan keuangan yang kuat dalam
perusahaan, maka personal financial need dari eksekutif perusahaan tersebut akan
turut terpengaruh oleh kinerja keuangan perusahaan. Personal financial need
menggambarkan kondisi keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi
keuangan para eksekutif perusahaan (Skousen et al., 2008). Personal Financial Need
diproksikan persentase kepemilikan saham orang dalam (OSHIP) laporan keuangan
semakin rendah probabilitas terjadinya fraud.

H1 Personal financial Need berpengaruh terhadap financial statement fraud
2. Peluang (opportunity) menggunakan Nature of Industry
Argumen ini didukung oleh Loebbecke et al (1989, dalam Skousen et al, 2008) yang
menemukan bahwa akun piutang dan persediaan terlibat dalam sejumlah besar fraud.
Perusahaan dapat menggunakan akun terebut untuk memanipulasi laporan keuangan
dengan cara melebihsajikan saldo penyisian piutang tidak tertagih agar dapat
mengurangi laba.

H2 Nature of Industry berpengaruh terhadap financial statement fraud
3. Rasionalisasi (rationalization) menggunakan proksi Total Accrual to Total Asset (TATA)
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Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu secara
rasional melakukan kecurangan. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara
rasional untuk membenarkan perbuatannya (Molida,2011).

H3 Total Asset to Accrual berpengaruh terhadap financial statement fraud
4. Leverage menunjukan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala
kewajiban finansial dari perusahaan tersebut seandainya perusahaan tersebut
dilikuidasi (Sawir,2004).

H4 Leverage berpengaruh terhadap hubungan fraud triangle dengan terjadinya financial
statement fraud
Tingkat leverage perusahaan yang tinggi menunjukan perusahaan memiliki hutang
yang tinggi. Hal ini akan mempengaruhi perusahaan bagaimana harus menyelamatkan
perusahaan dari kondisi tersebut, sehingga adanya potensi penipuan dalam laporan
keuangan. Leverage dalam penelitian ini adalah pemoderasi yang mempengaruhi
terjadinya penipuan laporan keuangan
H5 Leverage memperkuat kepemilikan saham orang dalam terhadap penipuan laporan
keuangan.
Sedangkan penyajian piutang juga sebagai akun yang dapat mempengaruhi
penipuan dilihat dari perusahaan memungkinkan memanipulasi jumlah akun saldo
piutang. Namun signifikansi dari praktik ini dimungkinkan tidak signifikan, dikarenakan
piutang adalah memiliki keterkaitan dengan pihak lain.
H6 Leverage memperkuat Nature of Industry terhadap penipuan laporan keuangan.
Kemampuan perusahaan dalam mengatur cahsflow adalah hal yang penting
dalam mengontrol tingkat leverage perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage, maka
cashflow operasi semakin rendah.
H6 Leverage memperkuat Rationalization terhadap penipuan laporan keuangan.
5. Real Earning Management (Manajemen laba riil) adalah tindakan-tindakan manajemen
yang menyimpang dari praktek bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan
utama untuk mencapai target laba yang dilakukan dengan tiga cara yaitu manipulasi
aliran operasi kas, penurunan beban-beban deskrisioneri dan produksi yang berlebih
(Roychowdhury, 2006).

Penipuan Laporan Keuangan diukur dengan Manajemen laba riil dari arus kas aktivitas
operasi (CFO) dalam hal ini adalah arus kas operasi abnormal
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3. Metodologi Penelitian
Berikut adalah kerangka konseptual penelitian yang dilakukan oleh penulis ini :

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Gambar 1 menjelaskan tentang alur konsep sebagal dasar penelitian penulis yang dimulai
dengan menggunakan teori fraud triangle sebagai alat analisis untuk membuktikan secara
empiris pengaruh unsur-unsur fraud triangle terhadap terjadinya financial statement fraud.
Kemudian menentukan sampel dari 162 perusahaan manufaktur dengan pendekatan
purposive sampling dengan kriteria periode yang digunakan adalah laporan keuangan
tahunan 2016-2018 dengan data lengkap selama 3 tahun berturut-turut (65 perusahaan)
dan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah serta hasil akhir laporan adalah
laba. Data diolah sesuai dengan rumus teori yang digunakan untuk menentukan index
hitung sehingga diperoleh signifikansi pengaruh dari unsur-unsur fraud terhadap financial
statement fraud.
4. Hasil dan Pembahasan
Analisis regresi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menilai Goodnessof-fit suatu model. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat
diukur dari Goodness-of-fit. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien
determinasi, nilai statstik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan
secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana Ho
ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah
dimana Ho diterima (Ghozali, 2011). Hasil uji linear regresi dengan moderasi memberikan
gambaran hasil sbb:
Berdasarkan output model dalam tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi dalam Uji F sebesar 0.000 < α=0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa factor
X1,X2,X3 dan ditambah factor moderasi secara simultan berpengaruh terhadap Real
Earning Management. Nilai koefisien determinasi (R-Square) dari model adalah 82.1%
yang bermakna bahwa faktor X1,X2,X3 dan moderasi berpengaruh terhadap Real
Earning Management sebesar 82.1% sedangkan 17.90% sisanya dipengaruhi oleh
variable lain di luar model regresi ini.

2.31.4

Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019
Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Tabel 1. Hasil Uji Linear Regresi dengan Moderasi
Variabel

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Summary

Beta

OSHIP (X1)

-0.035

0.012

-0.219

-2.867

0.005

H1 = Ditolak

REVCHANGE (X2)

-0.093

0.059

-0.155

-1.572

0.118

H2 = Ditolak

0.133

0.021

0.326

6.478

0.000

H3 = Ditolak

-0.043

0.023

-0.643

-1.898

0.059

H4 = Ditolak

OSHIP_LEV

0.062

0.027

0.851

2.291

0.023

H5 = Diterima

REC_LEV

0.141

0.114

0.149

1.235

0.219

H6 = Ditolak

TATA_LEV

-0.186

0.02

-0.807

-9.348

0.000

H7 = Diterima

F test

1.087

0.000

R Square

0.821

Adjusted R Square

0.852

TATA (X3)
LEV (X4)

Dependent Variable: (Y) Real Earning Management
Sumber : Data Sekunder yang diolah sudah bebas dari uji asumsi
klasik
4.1 Pengaruh Personal Financial Need terhadap Financial statement Fraud dan Leverage
memoderasi Pengaruh Financial Need terhadap Financial Statement Fraud.
Berdasarkan output diatas, diperoleh Sig = 0.002 dengan taraf nyata yang
digunakan (α) sebesar 5%, sehingga Sig=0.002 > α=0.05, namun β yang negatif.
Kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa faktor X1 mempengaruhi
Real Earning Management pada taraf nyata 5%.
Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Skousen (2008) dan Molida (2011) yang
menemukan bahwa variabel financial personal need berpengaruh terhadap kecurangan
laporan keuangan. Alasan temuan ini tidak mendukung hipotesis disebabkan karena
ketika para eksekutif perusahaan (dewan komisaris dan dewan direksi) memiliki peranan
yang kuat di dalam perusahaan maka personal financial need dari para eksekutif tersebut
akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar rasio kepemilikan
saham oleh pihak internal perusahaan maka semakin besar kesempatan manajemen
untuk melakukan kecurangan. Atau dengan kata lain semakin besar pihak internal
menggantungkan kebutuhan keuangan pribadinya atas kekayaan perusahaan, maka
tingkat kemungkinan melakukan financial statement fraud akan semakin tinggi. Namun
jika dimoderasi dengan leverage maka X4 menunjukan bahwa leverage mampu
memperkuat penipuan laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat bahwa OSHIPLEV Sig
sebesar 0.025. Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin tinggi saham yang dimiliki
orang dalam terhadap terjadinya penipuan laporan. Dan sebaliknya menurut Prajanto
(2012 dalam Daljono dan Martantya, 2013) banyak perusahaan yang lebih memilih
menerbitkan saham kembali untuk memperoleh tambahan modal usaha tanpa harus
melakukan perjanjian hutang baru yang menyebabkan beban hutang perusahaan menjadi
semakin besar dan nilai leverage perusahaan semakin rendah.
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4.2 Pengaruh Nature of Industry terhadap Financial Statement Fraud dan Leverage
memoderasi Nature of Industry terhadap Financial Statement Fraud.
Nature of Industry yang diproksikan perubahan saldo piutang tidak berpengaruh
dalam penipuan laporan keuangan. Hal ini ditunjukan dengan nilai Sig. 0.062 di atas
singifikasni 0.05 yang sesuai dengan penelitian sebelumnya Ariyani et al (2015) yang
mengumukakan hal yang sama. Dalam hal ini penerimaan kas lancar dan mampu
menekan piutang tak tertagih.
Pengaruh Rationalization terhadap Financial Statement Fraud dan Leverage
memoderasi Rationalization terhadap Financial Statement Fraud.
Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator Total Accrual to Total Asset Sig 0.000,
sehingga dibawah Sig=0.000 > α=0.05, artinya adanya kecenderungan perusahaan
memanipulasi accrual untuk mengubah laba sesuai dengan yang diinginkannya. Maka
jika tingkat accrual perushaan tinggi, maka kemungkinan penipuan laporan keuangan
perusahaan juga naik. Maka kesinpulan hipotesis ini diterima.
5. Kesimpulan
Dari elemen fraud triangle yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity)
atau rationalization (rasionalisasi) yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan
terjadinya penipuan laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi,
maka disimpulkan bahwa tekanan yang diproksikan dengan Personal Financial Need dan
rationalisasi yang diproksikan dengan Total accrual to Asset memberikan hasil hipotesa
diterima. Sedangkan untuk perubahan saldo piutang tidak berpengaruh (Nature Of
Industry), tidak memberikan pengaruh sehingga hipotesa ditolak.
Saran
Data yang digunakan dlam penelitian ini masih terbatas, karena rentan waktu yang
diteliti adalah 3 tahun, sehingga untuk penlitian selanjutnya disarankan untuk menambah
rentan waktu agar dapat menambah referensi dan memperkaya keragaman hasil
penelitian.
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