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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Laporan 

keuangan adalah cerminan kondisi perusahaan di dalam suatu kurun waktu 

tertentu.Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini 

dilakukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan perusahaan lainnya. 

Laporan keuangan ditujukan untuk banyak pihak. Pihak-pihak tersebut 

dapat dibagi menjadi pihak intenal dan pihak eksternal. Pihak internal perusahaan 

merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional 

perusahaan. Pihak internal tersebut adalah pemilik perusahaan, manajemen, dan 

karyawan. Pihak internal bertanggung jawab terhadap dibuatnya suatu laporan 

keuangan. Pihak eksternal terdiri dari investor, kreditor, supplier, pemerintah, dan 

pemakai-pemakai lainnya. 

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015) 

menyebutkan tujuan laporan keuangan adalah menunjukkan kinerja manajemen 

atau pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan 

kepada pihak manajemen. Pengguna laporan keuangan dalam hal ini adalah 

investor. Investor menilai kinerja atau pertanggungjawaban manajemen sehingga 

pemilik modal bisa membuat keputusan ekonomi untuk menahan atau menjual 

investasi yang terdapat di perusahaan. 

Saat laporan keuangan terbit, manajemen menginginkan laporan keuangan 

tersebut menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang terbaik agar 

para stakeholder menilai baik kinerja manajemen. Tidak jarang manajemen 

sampai melakukan manipulasi laporan keuangan sesuai yang mereka inginkan. 

Hal ini mengakibatkan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan 

tersebut menjadi tidak benar. Informasi tersebut tentu saja menjadi informasi yang 

tidak valid atau tidak relevan untuk dipakai sebagai dasar di dalam pengambilan 
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keputusan oleh pihak yang berkepentingan karena analisis yang dilakukan tidak 

berdasarkan informasi yang sebenarnya. 

Kecurangan pelaporan keuangan merupakan kesalahpahaman yang 

disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan dengan melakukan salah saji 

yang disengaja atau kelalaian terhadap jumlah atau pengungkapan dalam laporan 

keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan (ACFE, 2015). Kecurangan 

pelaporan menyebabkan kerugian pihak pengguna laporan keuangan. Di sisi lain, 

kecurangan pelaporan keuangan menguntungkan pihak yang melakukannya. 

Keuntungan tersebut umumnya hanya untuk kepentingan pribadi pelaku atau 

pihak-pihak tertenu. 

Kasus kecurangan laporan keuangan terjadi pada perusahaan Toshiba 

Corporation. Kasus ini mulai terungkap sejak Juli 2015, Toshiba terbukti 

melakukan penggelembungan laba sebesar 151,8 miliar yen atau setara dengan 

1,22 miliar USD dalam kurun waktu enam tahun. Hal ini ditemukan saat regulator 

keamanan menemukan masalah saat menyelidiki laporan keuangan awal tahun 

2015. Kasus kecurangan yang dialami Toshiba berimbas pada mundurnya CEO 

Toshiba, Hisao Tanaka dan disusul eksekutif senior lainnya (Hutapea, 2015). 

Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia, yaitu PT Waskita Karya 

(Persero). Pada tahun 2009 ditemukan kasus kelebihan pencatatan pada laporan 

keuangan periode 2004-2007. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan 

kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu.Direktur 

Utama baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi 

Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai. Dalam pemeriksaan 

itu ditemukan kelebihan pencatatan laba bersih sekitar Rp 400 miliar. Akibatnya 

penawaran saham Waskita ditunda hingga PT Perusahaan Pengelola Aset 

(Persero) menyelesaikan restrukturisasi yang diperkirakan memakan waktu dua 

tahun dan penonaktifkan tiga direksi PT Waskita Karya (Persero) oleh 

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Rahadiana, 2009). 

Kesimpulan dari kedua kasus tersebut terjadi perbedaan pencatatan laba 

pada laporan keuangan dengan laba yang sebenarnya sehingga mengindikasikan 

pemanipulasian laporan keuangan keuangan. Tindakan pemanipulasian laporan 

keuangan ini adalah salah satu bentuk tindakan kecurangan. Pelaporan keuangan 
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yang mengandung kecurangan biasanya dilakukan dengan cara kesalahan yang 

berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan (Hery, 2017, 

hlm. 198). 

Tindakan pelanggaran dalam laporan keuangan ini terus terjadi dan 

berimbas pada laporan keuangan yang menyesatkan bagi para pengguna 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). SAS No. 99 menyebutkan ilustrasi faktor kecurangan 

yang didasarkan pada teori segitiga kecurangan atau fraud triangle yang 

dicetuskan oleh Donald.R.Cressey pada tahun 1953, yaitu tekanan, peluang, dan 

rasionalisasi.  

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan asosiasi profesi 

akuntan publik Indonesia juga mengeluarkan Standar Audit (SA).Standar Audit 

(SA) merupakan bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar 

audit yang terkait dengan kecurangan adalah Standar Audit (SA) 240. SA 240 

(2013) berisi tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam 

suatu audit atas laporan keuangan. SA 240 juga berisi ilustrasi faktor kecurangan 

yang didasarkan pada fraud triangle yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey. 

Elemen-elemen dalam Cressey’s fraud triangle theory ini tidak dapat 

begitu saja diteliti sehingga membutuhkan proksi variabel. Proksi yang digunakan 

dalam tekanan (pressure) adalah tekanan eksternal. Peluang (opportunity) 

diproksikan dengan efektivitas pemantauan. Rasionalisasi diproksikan dengan 

pergantian auditor eksternal. 

Standar audit 240 (2013) menyebutkan empat kondisi (jenis) tekanan yang 

mungkin mengakibatkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Kondisi 

(jenis) tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan 

personal, dan target keuangan. Pada penelitian ini penulis mengambil kondisi 

(jenis) tekanan eksternal. Tekanan eksternal adalah adanya tekanan yang dihadapi 

manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lou & Wang (2009), Utama dkk. 

(2018), Zaki (2017) serta Yesiariani dan Rahayu (2017) menunjukkan bahwa 
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tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Ardiyani & Utaminingsih 

(2015), Martantya dan Daljono (2013), serta Rachmawati dan Marsono (2014) 

menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

Standar audit 240 (2013) menyebutkan empat kondisi (jenis) peluang yang 

mungkin mengakibatkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, yaitu sifat 

industri, ketidakefektifan pemantauan, struktur organisasi tidak stabil, dan 

ketidaksempurnaan komponen audit internal. Penulis mengambil kondisi (jenis) 

dari efektivitas pemantauan pada penelitian ini. Efektivitas pemantauan 

merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan melihat tingkat 

pengawasan dalam mencapai tujuannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2018) menunjukkan bahwa 

efektivitas pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan 

keuangan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Marsono 

(2014) serta Martantya dan Daljono (2013) menunjukkan efektivitas pemantauan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.  

Rasionalisasi adalah suatu perilaku atau karakter yang membuat pelaku 

melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka 

menjadi bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut. 

Standar audit 240 menyebutkan salah satu faktor risiko kecurangan pelaporan 

keuangan dalam rasionalisasi bahwa terdapat hubungan antara manajemen dan 

auditor saat ini atau pendahulu tegang, seperti yang ditunjukkan oleh sengketa 

yang sering terjadi dengan auditor saat ini atau pendahulu dalam bidang 

akuntansi, mengaudit, atau melaporkan masalah. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan pergantian auditor sebagai proksi dari rasionalisasi dalam penelitian 

ini. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama dkk. (2018) serta Rachmawati 

dan Marsono (2014) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan 

oleh Apriliana dan Agustina (2017), Tessa dan Harto (2016), dan Rahmawati dkk. 
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(2017) menunjukkan rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Ardiyani 

dan Utaminingsih (2015). Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut 

adalah perbedaan variabel penelitian dan sampel penelitian. Penelitian ini 

mengganti variabel kondisi industri dengan efektivitas pemantauan karena apabila 

pemantauan tidak efektif dapat memberikan peluang dan sering dimanfaatkan 

pihak manajemen dalam melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Selain itu, 

Ardiyani dan Utaminingsih (2015) menggunakan variabel umur perusahaan dan 

total aset sebagai variabel kontrol. Penelitian Ardiyani & Utaminingsih (2015) 

menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan sampel penelitian perusahaan real estate, property, dan building 

construction yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2016-2017. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Fraud Triangle Sebagai Prediktor Kecurangan 

Pelaporan Keuangan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan? 

2. Apakah efektivitas pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan? 

3. Apakah rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 

kecurangan pelaporan keuangan? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:  

1. Membuktikan pengaruh tekanan eksternal terhadap kemungkinan terjadinya 

kecurangan pelaporan keuangan. 

2. Membuktikan pengaruh efektivitas pemantauan terhadap kemungkinan 

terjadinya kecurangan pelaporan keuangan 

3. Membuktikan pengaruh rasionalisasi terhadap kemungkinan terjadinya 

kecurangan pelaporan keuangan. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dengan cara memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori khususnya 

dalam akuntansi forensik mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan dengan 

mengaplikasikan elemen-elemen indikator dari Cressey’s fraud triangle theory 

dan untuk dijadikan bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.4.2 Manfaat Aspek Praktis  

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan 

untuk mengambil langkah, tindakan maupun kebijakan untuk menyajikan 

laporan keuangan yang bebas dari kecurangan dan salah saji karena dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Bagi investor 

Memberikan informasi berupa model pendeteksian kecurangan laporan 

keuangan dalam perspektif fraud triangle yang dapat dijadikan acuan kepada 

investor agar tidak mengalami kerugian yang mungkin akan dihadapi akibat 

tindakan kecurangan laporan keuangan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan acuan dan pemahaman 

baru mengenai model fraud triangle dalam mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 
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