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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
real earning management dengan menggunakan analisis diamond fraud.
Penelitian
menganalisis pengaruh target keuangan, kualitas auditor
eksternal, perubahan direksi dan pemantauan yang tidak efektif pada real
earning management. Sampel penelitian berjumlah 63 perusahaan
manufaktur go public pada periode 2016-2018. Sumber data penelitian adalah
data sekunder berupa laporan tahunan di situs resmi Bursa Efek Indonesia.
Pengujian penelitian menggunakan metode regresi linear. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemantauan yang tidak efektif berpengaruh pada real
earning management, sedangkan target keuangan, kualitas auditor eksternal,
dan pergantian direksi dengan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada
real earning management.
Kata kunci:

Diamond Fraud, Target Keuangan, Kualitas Auditor eksternal, Perubahan
direksi, pemantauan yang tidak efektif, Manajemen laba riil (Abnormal
Production Cost).

1. Pendahuluan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ACFE yang dituangkan dalam Report
To The Nation (RTTN) menggambarkan pada tahun 2016 kerugian yang diakibatkan oleh
fraud mencapai USD 6,3 miliar dengan rata-rata kerugian per kasus mencapai lebih dari
USD 2,7 juta. 3 (tiga) jenis kejahatan yang banyak terjadi adalah penyalahgunaan aset,
korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan memang
yang terkecil skala keterjadiaannya, tetapi paling besar dari skala kerugian secara
financial.
Laporan keuangan merupakan media penghubung antara manajemen dengan
pemilik perusahaan. Informasi harus tersaji lengkap dan benar, tetapi banyak manajemen
memanipulasi angka-angka di laporan keuangan yang bertujuan untuk mempengaruhi
informasi keuangan dengan tujuan tertentu, hal tersebut merupakan tindakan manajemen
laba. Asimetri informasi, yaitu dimana manajer sebagai pengelola perusahaan lebih
banyak memiliki informasi internal perusahaan dibanding dengan pemilik. Dengan adanya
faktor tersebut akan mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi
keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeteksi Real Earning Management dengan
menggunakan elemen Fraud diamond dengan acuan penelitian yang dilakukan oleh Nella
Kartika Nugraheni dan Hanung Triatmoko (2016). Dengan hasil penelitian pada variabel
financial target, external pressure dan financial personal need mempunyai pengaruh
signifikan terhadap financial statement fraud, sedangkan variabel financial stability
pressure, external pressure, Ineffective monitoring, nature of industry, Opini Audit, dan
Perubahan direksi tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud.
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2. Studi Pustaka
2.1.Teori Fraud Diamond
Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud yang
dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Fraud diamond merupakan suatu
bentuk penyempurnaan dari teori Fraud Triangle oleh Cressey (1953). Selain elemen
tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi, Wolfe dan Hermanson
(2004) menambahkan satu elemen kualitiatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan
terhadap fraud yakni kemampuan (capability) sehingga menjadi empat elemen yang
dikenal dengan Fraud Diamond.
Manajemen Laba
Scott (2015) menyatakan bahwa “Earnings management is the choice by a
manager of accounting policies so as to achive some specific objective”. Berdasarkan
pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba merupakan pilihan kebijakan
akuntansi oleh manajer untuk berbagai tujuan specific. Kebijakan akuntansi
dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama pilihan kebijakan akuntansi itu sendiri,
seperti straing – line versus declining – balance amortization, atau kebijakan untuk
pengukuran revenue, dan kedua akrual diskresi, seperti provisi kerugian kredit, biaya
jaminan, nilai persediaan, waktu dan jumlah pos luar biasa.
Real Earning Management (Manajemen Laba Riil)
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). Dengan ketiga cara di atas perusahaanperusahaan yang
diduga (suspect) melakukan manipulasi aktivitas riil akan mempunyai abnormal cash flow
operations (Abn CFO) dan abnormal production cost (Abn PROD) yang lebih besar
dibandingkan perusahaan-perusahaan lain serta abnormal discretionary expenses(Abn
DISC) yang lebih kecil.
Pengukuran real earning management menurut Roychowdhury (2006) yaitu:
a. Abnormal cash flow operations (Abn CFO)/ Arus kas operasi abnormal
Abnormal CFO adalah manipulasi laba yang dilakukan perusahaan melalui aliran
operasi kas yang akan memiliki aliran kas lebih rendah daripada level normalnya.
Etimasi nilai residu dari CFO merupakan nilai abnormal CFO.

b. Abnormal production cost (Abnl PROD)/Biaya kegiatan produksi abnormal
Abnormal production cost adalah Manajemen laba riil yang dilakukan melalui
manipulasi biaya produksi, dimana perusahaan akan memiliki biaya produksi lebih
tinggi daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari biaya produksi
merupakan nilai abnormal PROD.

c. Abnormal discretionary expenses (Abn DISC)/Biaya diskresionari abnormal.
Abnormal DISC adalah manipulasi laba yang dilakukan melalui biaya penelitian
dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, administrasi, dan umum.
Estimasi nilai residu dari biaya diskresioner merupakan nilai abnormal DISC.
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2.2.Pengembangan Hipotesis
Penelitian yang dilakukan oleh Putriasih (2016), Target keuangan merupakan
salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang erat kaitannya dengan tingkat laba yang
diperoleh. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan total aktiva. Rasio ini
digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap nilai aset yang
mereka miliki untuk menghasilkan laba. Dan semakin tinggi ROA yang ditargetkan
perusahaan, maka semakin rentan manajemen melakukan manipulasi laba yang menjadi
salah satu bentuk kecurangan sehingga memiliki hubungan positif dengan real earning
management. Oleh karena itu hipotesis yang pertama adalah:
H1: Target keuangan berpengaruh positif terhadap real earning management.
Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Hapsoro (2017) menyatakan bahwa
“KAP Big Four mampu menunjukkan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan KAP Non Big
Four”. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, et, al., (2017) menyatakan bahwa
“Klien auditor Big Four memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan
klien auditor dari Non Big Four”. Tetapi sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Cristiani
dan Nugrahanti (2014) menunjukkan bahwa “Tidak ada perbedaan audit yang konsisten
antara KAP besar dan KAP kecil”. Penelitian yang dilakukan oleh Turnip, et, al., (2016)
membuktikan bahwa “Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba”, oleh
karena itu hipotesis yang kedua adalah:
H2: Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan
keuangan.
Posisi eksekutif dalam perusahaan dapat menjadi faktor penentu terjadinya
kecurangan, dengan memanfaatkan posisi yang dimilikinya para eksekutif dapat
memengaruhi orang lain guna memperlancar tindakan kecurangannya. Perubahan direksi
adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari direksi lama kepada direksi baru.
Perubahan ini dapat bersifat positif, apabila perubahan direksi tersebut bertujuan untuk
mengganti direksi lama dengan direksi baru yang mempunyai kemampuan dan kompeten
lebih dari direksi yang lama. Namun sebaliknya, bisa jadi perubahan direksi tersebut
bertujuan untuk menyingkirkan direksi yang lama yang telah mengetahui fraud yang
dilakukan perusahaan.
Perubahan direksi dapat pula menimbulkan stress period sehingga berdampak
pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. (Brennan dan Laksono 2015,
dalam Annisya et al., 2016). Hal ini karena direksi baru belum tahu sepenuhnya
mengenai perusahaan, yang berujung pada kinerja yang tidak efektif, sehingga membuka
peluang untuk melakukan fraud. Oleh karena itu hipotesis yang ketiga adalah:
H3: Perubahan direksi berpengaruh positif terhadap real earning management.
Menurut Gunarsih dan Hartadi (2002, dalam Susanti 2014) dewan komisaris
secara luas dipercaya memainkan peranan penting khususnya dalam memonitor kinerja
manajer atas. Komisaris yang terafiliasi (inside director) adalah komisaris yang
mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali,
anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Adanya
hubungan tersebut mengakibatkan independensi sebagai dewan pengawas menjadi
berkurang, selain itu komisaris terafiliasi bisa merangkap jabatan ketika terjadi
kekosongan di jajaran dewan direksi. Tidak adanya independensi mengakibatkan proses
pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadi tidak efektif. Oleh karena itu,
variabel Ineffective Monitoring diproksikan dengan rasio komisaris yang terafiliasi.
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Semakin tinggi rasio komisaris yang terafiliasi maka semakin tidak efektif pengawasan
yang ada di perusahaan tersebut, sehingga semakin tinggi pula probabilitas terjadinya
kecurangan. Sehingga, hipotesa empat adalah:
H4: Pengaruh pemantauan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap real
earning management.
3. Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling yaitu metode sampel berdasarkan tujuan penelitian dengan
pertimbangan khusus. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel yaitu: (1)
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan
laporan keuangan auditan secara konsisten dan dipublikasikan secara berturut-turut dari
tahun 2016 - 2018. (2) Perusahaan manufaktur secara konsisten selama periode 2016 2018 memperoleh laba. (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun 2016 - 2018, (4) Laporan
keuangannya menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2016 - 2018. (5)
Perusahaan yang mengungkapkan data-data berkaitan dengan variabel penelitian dan
tersedia secara lengkap.
Tabel 1 : Variabel Penelitian
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4. Hasil dan Pembahasan
Tabel 1 Regresi Linear
ANOVAa
Model
1

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Regressi
on

51.896

4

12.974

3.115

.016b

Residual

766.399

184

4.165

Total

818.295

188

Berdasarkan output model diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dalam
Uji F sebesar 0.016 < α=0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa factor target keuangan,
kualitas auditor eksternal, pergantian direksi, dan pemantauan yang tidak efektif secara
simultan berpengaruh terhadap real earing management. Nilai koefisien determinasi (RSquare) dari model adalah 6.3% yang bermakna bahwa faktor target keuangan, kualitas
auditor external, pergantian direksi, dan pemantauan yang tidak efektif hanya
berpengaruh terhadap real earing management sebesar 6.3% sedangkan 93.7% sisanya
dipengaruhi oleh variable lain di luar model regresi ini.
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Regresi Linear
Coefficientsa
95.0%
Confidence
Interval for B

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model

B

1 Constant -1.312

Std.
Error

Beta

.665

T

Collinearity
Statistics

Lower Upper
Sig. Bound Bound Tolerance

- .050 -2.624
1.972

X1

-.449

1.428

-.023

X2

.230

.482

.035

.476 .635

X3

-.216

.313

-.050

-.690 .491

X4

4.008

1.147

.260

VIF

.001

-.314 .754 -3.267 2.369

.923 1.084

-.722 1.181

.960 1.042

-.834

.402

.963 1.038

3.496 .001 1.746 6.271

.917 1.090

a. Dependent Variable: Y

1. Faktor Target Keuangan (X1)
Berdasarkan output diatas, diperoleh Sig = 0.754 dengan taraf nyata yang digunakan
(α) sebesar 5%, sehingga Sig=0.754 > α=0.05 yang artinya H1 ditolak. Kesimpulannya,
tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa faktor target keuangan berpengaruh positif
terhadap real earing management pada taraf nyata 5%.
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2. Faktor Kualitas Auditor Eksternal (X2)
Berdasarkan output diatas, diperoleh Sig = 0.635 dengan taraf nyata yang digunakan
(α) sebesar 5%, sehingga Sig=0.635 > α=0.05 yang artinya H1 ditolak. Kesimpulannya,
tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa kualitas auditor eksternal berpengaruh positif
terhadap real earing management pada taraf nyata 5%.
3. Faktor Pergantian Direksi (X3)
Berdasarkan output diatas, diperoleh Sig = 0.491 dengan taraf nyata yang digunakan
(α) sebesar 5%, sehingga Sig=0.491 > α=0.05 yang artinya H3 ditolak. Kesimpulannya,
tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa pergantian direksi berpengaruh positif
terhadap real earing management pada taraf nyata 5%.
4. Faktor Pemantauan yang Tidak Efektif (X4)
Berdasarkan output diatas, diperoleh Sig = 0.001 dengan taraf nyata yang digunakan
(α) sebesar 5%, sehingga Sig=0.001 < α=0.05 yang artinya H4 diterima. Kesimpulannya,
cukup bukti untuk menyatakan bahwa pemantauan yang tidak efektif berpengaruh positif
terhadap real earing management pada taraf nyata 5%.

Kesimpulan
Kesimpulan
1. Pemantauan yang tidak efektif berpengaruh positif pada real earning
management.
2. Target keuangan, kualitas auditor eksternal, dan pergantian direksi tidak
berpengaruh positif pada real earning management.
Saran dari penelitian ini adalah:
1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti
financial stability pressure, external pressure, atau personal financial need.
2. Dapat menggunakan pendekatan yang lain dalam mengukur Manajemen Laba
Riil, seperti menggunakan abnormal cash flow operation atau abnormal
discretionary expenses.
3. Dapat menambahkan variabel moderasi seperti kepemilikan perusahaan dan
Good Corporate Governance (GCG) yang diduga berpengaruh pada real earning
management.
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