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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan bisa menjadi sebuah sarana yang akan dipakai para 

pengguna informasi untuk mengukur atau memverifikasi apakah kondisi keuangan 

di suatu organisasi atau perusahaan baik-baik saja atau tidak. Bukan hanya itu saja, 

laporan keuangan pun secara tidak langsung bisa menjadi suatu alat untuk 

berkomunikasi yang berhubungan dengan data keuangan perusahaan atau 

organisasi, maupun aktivitas operasional perusahaan. Informasi tersebut akan 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melibatkan pihak manajemen, pihak karyawan, 

pihak investor, pihak kreditor, pihak supplier, pelanggan dan pihak pemerintah. 

Laporan keuangan itu sendiri mempunyai tujuan yang mengartikan supaya 

laporan keuangan harus mencakup informasi tentang posisi keuangan, bagaimana 

kinerja keuangan, dan juga cash flow entitas yang mana tiga aspek tersebut 

merupakan aspek yang dipertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan 

ekonomi bagi para pihak yang memakai laporan keuangan sebagai alat komunikasi, 

penjelasan tujuan laporan keuangan diatas diambil dari PSAK No.1. Laporan 

keuangan juga bisa memberi tahu kepada para pengguna laporan keuangan bahwa 

kinerja suatu perusahaan terus meningkat dalam kurun waktu tertentu, namun pada 

kasus tertentu kinerja perusahaan yang terlihat baik-baik saja ini sebenarnya 

bertujuan untuk menarik kesan “positif” pada beberapa pihak. Perusahaan seringkali 

terdorong atau termotivasi untuk membuat kinerja mereka seolah-olah baik-baik 

saja, hal ini membuat perusahaan mengambil langkah yang seharusnya tidak boleh 

diambil oleh perusahaan, yaitu manipulasi laporan keuangan, yang mana nantinya 

akan merugikan banyak pihak. 
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Untuk mengurangi kemungkinan manipulasi tersebut maka ada kebijakan 

akuntansi untuk mendeteksinya, kebijakan tersebut adalah PSAK No.25. Namun, 

ketika laporan keuangan sedang disusun dan disajikan, masih ada kemungkinan 

terjadinya kesalahan-kesalahan pencantuman maupun kekeliruan dalam hal 

pencatatan laporan keuangan entitas pada periode pencatatan tersebut. 

Kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh kesalahan hitung, kebijakan 

akuntansi yang salah diterapkan, oversights atau kesalahan interpretasi fakta, dan 

fraud (PSAK No. 25) yang mengharuskan untuk dilakukannya penyajian kembali 

laporan keuangan (restatements). Informasi yang telah disiapkan oleh pihak agent 

yang ada di dalam laporan keuangan bisa saja menyebabkan kerugian yang akan di 

alami oleh principal yang disebabkan oleh tindak kesengajaan yang bertujuan untuk 

menyesatkan yang dilakukan oleh pihak agent. 

Penyajian kembali akan terjadi pada saat pihak perusahaan mengajukan 

voluntary, ataupun permintaan yang diajukan oleh pihak auditor maupun regulator 

melakukan revisi kepada lapoan keuangan sebelumnya. Apabila kesalahan seperti 

itu mucul, pihak investor harus lah mendapatkan info supaya laporan keuangan yang 

diterbitkan sebelumnya tidak lagi menjadi acuan, sehingga diperlukan penyajian 

ulang. Penyajian kembali menimbulkan pertanyaan tentang integritas manajemen, 

kecukupan pengendalian internal suatu perusahaan, efektivitas komite audit, dan 

juga independensi dan kualitas audit auditor eksternal (Gleason, Jenkins, & Johnson, 

2008). 

Tindak kesengajaan yang diperbuat tersebut bisa di kategorikan sebagai 

kecurangan. Kecurangan atau fraud bila tidak ada suatu tindak pencegahan atau pun 

pendeteksian maka masalah ini akan terjadi terus menerus. Oleh sebab itu, ada cara 

untuk mendeteksi kecurangan kecurangan yang terjadi, yaitu dengan fraud triangle 

atau segitiga kecurangan, fraud diamond atau segi empat kecurangan dan fraud 

pentagon. Cressey, (1953) mengemukakan satu teori yang dikenal sebagai segitiga 

kecurangan, yang di dalamnya menjelaskan tiga faktor yang mendukung pelaku 

mengambil tindak fraud, yaitu opportunity (peluang), pressure (dorongan), dan 

rationalization (rasionalisasi). Lalu seiring perkembangan zaman, Wolfe dan 
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Hermanson, (2004) menyempurnakan teori yang telah dikemukakan oleh Cressey 

dengan mempersertakan satu elemen kualitatif yang dipercaya bisa memberi 

pengaruh yang signifikan kepada fraud, yaitu capability. 

SAS no.99 menjelaskan   terdapat empat jenis Pressure yang dapat 

mempengaruhi tindak fraud pada laporan keuangan, yaitu Financial Stability, 

External Pressure, Personal Financial Need, dan Financial Targets. Lalu SAS 

no.99 mengelompokkan Opportunity yang dapat terjadi pada kecurangan laporan 

keuangan jadi tiga kategori diantaranya Nature of Industry, Effective Monitoring, 

dan Organizational Structure. Di Indonesia, penelitian yang membahas tentang 

analisis Fraud Diamond masih sangat jarang diteliti. Hal itu disebabkan karena 

adanya kesulitan terkait cara mengukur variabel kualitatif yang terdapat di lapangan. 

Pihak manajemen terpaksa melakukan tindak kecurangan atau manipulasi 

karena mereka terpengaruh oleh rasa selalu ingin terlihat baik di depan banyak 

pihak, maka dari itu pihak manajemen mengambil langkah manipulasi dengan cara 

memberi informasi yang keliru di laporan keuangan, yang mana nantinya akan 

memberi kerugian yang akan dialami oleh berbagai macam pihak. Tindak 

kecurangan oleh manajer perusahaan melalui manipulasi laporan keuangan adalah 

fraud, dan praktik tindak kecurangan penyajian laporan keuangan bisa disebut 

fraudulent financial reporting (Tessa, 2016) 

Ketika laporan keuangan telah diterbitkan oleh perusahaan publik, sebenarnya 

mereka ingin laporan keuangan perusahaan mereka memberi tahu untuk para 

pengguna nya bahwa perusahaan mereka baik-baik saja. Seharusnya informasi yang 

ada di laporan keuangan sudah termasuk informasi tentang kinerja perusahaan dan 

posisi keuangan sehingga laporan keuangan bisa menjadi bahan pertimbangan para 

pengguna nya untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Tentu saja hal ini sangat 

berbahaya, karena hal ini bisa memunculkan kemungkinan tindak kecurangan pada 

laporan keuangan yang akan membuat investor dan para pengguna laporan 

keuangan lainnya terkena imbasnya. Apabila di dalam laporan keuangan yang telah 

di sajikan ada kesalahan saji material, otomatis tingkat kebenaran informasi yang 
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telah diberikan menjadi tidak dipercaya sehingga laporan keuangan tersebut tidak 

bisa menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi. 

Isu-isu yang berkaitan dengan laporan keuangan telah banyak terjadi di 

berbagai negara di belahan dunia. Pada tahun 1998, Waste Management Inc (WMI), 

merupakan perusahaan besar asal Amerika Serikat yang bergerak dibidang 

manajemen limbah yang melakukan penyajian laba kembali (earning restatement) 

untuk periode 1992 sampai periode 1996. Mereka mengakui telah melakukan 

penggelembungkan laba sebesar $3,34 miliar dollar sebelum pajak yang bertujuan 

untuk mempertahankan tampilan kesuksesan perusahaan yang mana hal ini diebut 

manipulasi laporan keuangan. Unites States General Accounting Office (GAO) 

menyatakan pada halaman 32-41, earning restatement membuat kerugian 

kapitalisasi pasar di AS melambung tinggi menjadi $100 milyar dan menurunnya 

rasa percaya publik kepada pasar modal (GAO, 2006). Berbagai macam kasus 

penyajian kembali laba yang diperbuat oleh pihak perusahaan bisa menjadi 

penjelasan atau keterangan dari kualiatas laporan keuangan prusahaan itu sendiri. 

Restatement merupakan laporan keuangan yang disaji kembali yang terdeteksi ada 

salah saji material pada laporan keuangan yang sudah di terbitkan sebelumnya. 

Apabila hal itu terjadi, maka perusahaan harus mengingatkan kepada pihak investor 

dan para pengguna laporan keuangan lainnya bahwa laporan keuangan tersebut tidak 

bisa di andalkan dan perlu dilakukan peninjauan ulang. 

Mande dan Son melakukan penelitian bagaimana suatu restatement 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor baik itu resignation 

(pengunduran diri) dan dismissal (pemecatan) (Mande & Son, 2013). Setelah 

melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mendapat restatement, mereka 

menemukan bahwa restatement membawa dampak negatif bagi perusahaan dan 

investor mengganggap bahwa restatement adalah sebuah kegagalan audit. Oleh 

karena itu, di tahun selanjutnya perusahaan cenderung melakukan pergantian auditor 

untuk mengembalikan kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan investor. 

Penelitian juga dilakukan oleh Hennes juga menjelaskan bahwa dismissal 

(pemecatan) terjadi setelah penyajian kembali laporan keuangan (Hennes, Leone, & 
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Miller, 2012), serta Huang dan Scholz, yang meneliti bahwa resignation 

(pengunduran diri) auditor terjadi setelah restatement terjadi (Huang & Scholz, 

2012). 

Kasus-kasus restatement di Indonesia salah satunya terjadi di tahun 2018 

dimana PT. Garuda Indonesia di dalam laporan keuangan membukukan laba bersih 

sebesar lima juta dollar, tetapi pada materi paparan publik yang disampaikan 

perusahaan laba itu menjadi minus seratus tujuh puluh lima juta dollar. Ini berarti 

terdapat selisih sebesar serratus delapan puluh juta dollar dari yang disampaikan di 

dalam laporan keuangan sebelumnya. Berdasarkan kasus penyajian kembali laporan 

keuangan, pengambilan langkah restatement oleh perusahaan akan menyebabkan 

perusahaan cenderung mengganti auditornya karena dianggap gagal untuk 

menemukan kecurangan maupun salah saji dalam laporan keuangan perusahaan 

yang mana akan membuat keliru para pengguna laporan keuangan. Dari sisi klien, 

dengan melakukan pergantian auditor, klien ingin mencoba untuk mendapatkan 

kembali kepercayaan dari para pengguna laporan keuangan bahwa laporan 

keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material. Sedangkan dari sisi auditor, 

dengan tidak melakukan audit pada klien yang sebelumnya mendapatkan 

restatement, akan menghindarkan auditor dari resiko litigasi. 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh variabel dewan 

komisaris kepada penyajian kembali laporan keuangan, Nolita Yeni Siregar dan 

Fitria Rahayu (2018) mendapatkan hasil temuan yaitu dewan komisaris independen 

tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap penyajian kembali laporan 

keuangan. Sementara Yuristisia dan Lukviarman (2008) dan Puspitasari dan Januarti 

(2014) mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu dewan komisaris independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan. 

Ada beberapa penilitian yang telah dilakukan tentang Kecurangan Laporan 

Keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mafiana Annisya, Lindrianasari, 

dan Yuztitya (2016) dan Poppy dan M. Titan (2017). Penelitian yang dilakukan oleh 

para peneliti tersebut menghasilkan temuan yaitu bahwa external pressure, financial 
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tergets, effective Monitoring, audit opinion, dan pergantian direksi tidak 

berpengaruh secara signifikan pada kecurangan laporan keuangan. 

Sementara penelitian oleh Ketut, Ni Nyoman dan Arie (2016) Rachmania 

(2017) dan Amira, Khusnatul dan Ardyan (2018) menyatakan bahwa external 

pressure dan variabel lainnya berpengaruh secara signifikan pada kecurangan 

laporan keuangan. Penelitian Septriani dan Handayani (2018) dan Bayagub, 

Wafirotin dan Mustoffa (2018) terkait financial stability. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa financial stability memiliki pengaruh yang signifikan kepada 

kecurangan laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmania (2017) dan Nugraheni 

dan Triatmoko (2018) terkait financial stability menyatakan bahwa tidak adanya 

pengaruh yang signifikan yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. 

Kemudian penelitian terkait change in auditor yang dilakukan oleh Syahria, 

Kusumawati dan Ervanto (2018) dan Inayanti, dan Sukirman (2016) menunjukan 

hasil yang signifikan pada kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Manurung dan Hardika (2015) dan Purba dan Putra (2017) 

tentang change in auditor menunjukan hasil yang tidak signifikan pada kecurangan 

laporan keuangan. 

Sihombing dan Rahardjo (2014) dan Annisya (2016) meneliti apakah 

pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukan bahwa kecurangan pada laporan keuangan tidak 

terpengaruhi secara signifikan oleh pergantian direksi. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Saputra (2016) dan Devy, Wahyuni, dan Sulindawati (2017) 

menunjukan hasil sebaliknya, yaitu pergantian direksi menunjukan hasil yang 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dikarenakan penelitian dari 

Wolfe dan Hermanson (2011) tentang fraud diamond terbilang jarang digunakan 

untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, maka penulis ingin menggunakan 

teori fraud diamond untuk menjadi indikator dalam kegiatan mendeteksi kecurangan 

laporan keuangan. 
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Penelitian terkait fraud sampai saat ini masih banyak yang menggunakan fraud 

triangle. Setelah penjelasan latar belakang diatas dijelaskan, maka penelitian ini 

dibuat untuk membuat pengujian yang lebih dalam tentang kapabilitas fraud 

diamond theory yang telah dibuat oleh Wolfe dan Hermanson (2011), perbedaan 

dari penelitian ini juga terdapat pada perbedaan variabel dan juga hasil yang lebih 

umum dikarenakan penelitian ini menggunakan sembilan sektor industri, dan juga 

untuk investigasi dan memberi keterangan yang lebih jelas apakah fraud diamond 

theory bisa menjadi bantuan untuk mendeteksi adanya penyajian kembali laporan 

keuangan di Indonesia. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Variabel pressure diproksikan dengan Financial Target, opportunity 

diproksikan dengan Ineffective monitoring, rationalization diproksikan dengan change 

in auditor, dan capability diproksikan dengan change of director. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah Restatement terpengaruh oleh Financial Target? 

2. Apakah Restatement terpengaruh oleh Ineffective Monitoring? 

3. Apakah Restatement terpengaruh oleh Rationalization? 

4. Apakah Restatement terpengaruh oleh Capability? 

 

 
I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk pengujian empiris terhadap pengaruh Financial Target kepada 

Restatement. 

2. Untuk pengujian empiris terhadap pengaruh Ineffective Monitoring kepada 

Restatement. 

3. Untuk pengujian   empiris   terhadap   pengaruh   Rationalization   kepada 

Restatement. 
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4. Untuk pengujian empiris terhadap pengaruh Change of Director kepada 

Restatement. 

 
 

I.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini di antaranya: 

a. Aspek Teoretis 

1. Penelitian ini dapat menyediakan bukti tambahan terkait deteksi 

Restatement dan untuk menambah bahan kajian pada ilmu audit. 

2. Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang meneliti tentang pendeteksian Restatement. 

b. Aspek Praktis 

1. Bagi para pemegang saham, penelitian ini bisa membantu dalam 

memahami laporan keuangan dan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi. 

2. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini bisa membantu dalam 

melakukan pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan. 

3. Bagi kreditor, penelitian ini bermanfaat untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan bisnis. 

4. Bagi perusahaan, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai bahan 

pertimbangan manajemen dalam melakukan penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya tanpa harus 

melakukan kecurangan. 
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