
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era global ini persaingan bisnis sangatlah kuat, hal ini membuat para

pelaku  bisnis  melakukan  segala  cara  demi  tercapainya  tujuan  mereka  yakni

memaksimalkan profit dan bertahan dalam persaingan bisnis ini. Salah satu cara

yang  mereka  tempuh  demi  tercapainya  tujuan  perusahaan  adalah  dengan

melakukan  manipulasi  data.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  lagi,  fenomena

perusahaan memanipulasi data laporan keuangannya sudah sering terjadi pada era

ini.  Banyak perusahaan yang terkena skandal seperti  ini,  dari  perusahaan kecil

hingga perusahan besar dan terkenal sekalipun. 

Dalam  beberapa  dekade  terakhir  sudah  banyak  terjadi  serangakaian

fenomena  akuntansi  yang  sangat  mengkhawatirkan  bisnis  baik  dalam  lokal

maupun  mancanegara.  Dimulai  dari  skandal  Enron  kemudian  WorldCom,  dan

Xerox  dimana  hal  ini  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  untuk

mempercayakan dananya dalam pasar  modal.  Peristiwa seperti  ini  tidak hanya

terjadi  di  mancanegara  melainkan  di  Indonesia  mengalami  peristiwa  tersebut.

Seperti yang dikutip dari Fimanaya dan Syarifudin (2014)  dimana berbagai media

telah  mempublikasikan  berbagai  kecurangan  yang  terjadi  pada  berbagai

perusahaan: PT. KAI pada tahun 2005, PT. Great River Internasional, dan Kimia

Farma, dan beberapa perusahaan Bakrie. 
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Seperti dilansir dari Merdeka.com  bahwa data Bursa Efek Indonesia (BEI)

menginformasikan  bahwa  terdapat  tujuh  emiten  milik  Bakrie  secara  kompak

belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2012. Mulai dari PT. Berau Coal

Energy Tbk yang mengalami kerugian pada kuartal III 2012 sebesar USD 22,23

juta (Rp 216 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya membukukan keuntungan

USD 132,45 juta (Rp 1,29 triliun). Selanjutnya ada PT. Bumi Resources Minerals

Tbk, PT. Bumi Resources Tbk, PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT. Bakrie

Land Development Tbk, dan PT. Visi Media Asia. Hal ini menggambarkan bahwa

kecurangan dalam laporan keuangan sudah sangat mungkin terjadi dan menjadi

masalah yang semakin genting saat ini.

Fenomena  seperti  ini  diawali  oleh  adanya  pelanggaran  atau  kecurangan

kecil  dalam  laporan  keuangan  yang  tidak  diketahui  atau  ditutup-tutupi

keberadaannya demi kepentingan suatu kelompok. Pelangaaran atau kecurangan

yang awalnya hanya dalam bentuk kecil dan tidak material apabila dibiarkan tanpa

adanya  tindakan  lanjut  lama-kelamaan  akan  menumpuk  menjadi  suatu

kebohongan  atau  kecurangan  yang  sangat  masiv.  Tentu  hal  ini  sangat  tidak

menguntungkan  bagi  pengguna  laporan  keuangan.  Sesuai  dengan  pendapat

Skousen   et al.   (2008) bahwa kecurangan laporan keuangan yang tidak terdeteksi

dapat  berkembang  menjadi  suatu  skandal  yang  besar.  Hal  ini  sering  diawali

dengan  salah  saji  dari  laporan  keuangan kuartal  yang  tidak  dianggap material

tetapi  bertumbuh  menjadi  kecurangan  secara  besar-besaran  dan  menghasilkan

laporan keuangan tahunan yang menyesatkan secara material.
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Secara umum pelaku kecurangan akan mealakukan kecurangan apabila ada

tiga hal yakni pertama, adanya tekanan yang mendorong pelaku untuk melakukan

tindak kecurangan, kedua adanya peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak

kecurangan.  Hal  ini  sesuai  dengan Pernyataan  Standart  Auditing  No.  70  (IAI)

(2009), bahwa kecurangan sering muncul menyangkut dua hal berikut: (a) suatu

tekanan atau suatu dorongan untuk melakukan kecurangan, (b) suatu peluang yang

dirasakan ada untuk melaksanakan kecurangan. 

Teori  mengenai  kecurangan kemukakan oleh  Cressey (1953),  orang yang

melakukan aktivitas kecurangan akibat interaksi dorongan uang berasal dari dalam

kepribadian  individu  terkait  dan  dari  lingkungan  eksternal.  Dorongan  ini

diklasifikasikan  kedalam  tiga  kategori  umum  yaitu  tekanan  (pressure),

kesempatan  (opportunity),  dan  rasionalisasi  (rasionalization).  Skousen   et  al.

(2008) mengatakan  bahwa  teori  yang  dikemukakan  oleh  Cressey  (1953) ini

kemudian diadopsi oleh  American Institude Certified Accountant (AICPA)  yang

menerbitkan Statement of Auditing Standart No. 99 mengenai Considerating of a

Financial Statement Audit pada oktober 2002. 

Menurut Cressey (1953), tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan

fraud.  Tekanan  dapat  mencakup  semua  hal  termasuk  hal  keuangan  dan  non

keuangan.  Peluang  dalam hal  ini  adalah  adanya  peluang  yang  memungkinkan

terjadinya  fraud.  Peluang ini  dapat  terjadi  akibat  adanya pengendalian internal

yang lemah, pengawasan manajemen uang kurang baik atau melalui penggunaan

komposisi. Selanjutnya rasionalisasi, rasionalisasi menjadi elemen penting dalam
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terjadinya  kecurangan,  dimana  pelaku  kecurangan  selalu  mencari  pembenaran

secara rasional untuk membenarkan perbuatannya.

Pengelompokan  kategori  tekanan  menurut  SAS  No.  90  dipersempit  lagi

yang kemudian menjadi empat kategori yakni: (1) financial stability pressure, (2)

financial targets,  (3) personal financial need, (4) external pressure. Penelitian ini

akan lebih membahas tentang tiga kategori  pertama yakni dalam hal  financial.

Pertama,  financial  stability pressure  yang  nantinya  akan  diproksikan  oleh

leverage,  rasio perputaran total aktiva, dan kerugian laba dimana faktor tekanan

ini memaksa perusahaan harus menggambarkan perusahaan dalam kondisi stabil.

Kedua,   financial taget  yang akan diproksikan oleh profitabilitas diamana faktor

ini timbul sebagai tekanan bagi manajemen karena profitabilitas mencerminkan

kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Apabila tingkat profitabilitas

rendah maka kinerja manajemen akan dianggap buruk. Ketiga,  personal financial

need,  yaitu kondisi ketika keuangan perusahaan turut diperngaruhi oleh kondisi

keuangan  eksekutif  perusahaan.  Kategori  ini  nantinya  akan  diproksikan  oleh

kepemilikan saham oleh orang dalam.

Ada contoh kasus dari kategori  personal financial need dari daratan eropa.

Kasus  kebangkrutan  Parmalat  seperti  yang  dikutip  dari  Sukirman  (2013),

merupakan sebuah konglomerasi keluarga di Italia. Pihak keluarga Tanzil sebagai

pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas mencoba menyembunyikan hutang

perusahaan yang kelewat  besar melalui  transfer  antar  perusahaan didalam satu

grup bisnis yang bersifat manipulatif.
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Berkaitan  dengan  maraknya  kasus  kecurangan  yang  dilakukan  oleh

perusahaan  publik,  berbagai  aturan  sebenarnya  telah  dikeluarkan  oleh  pihak

regulator dalam hal ini  Bapepam-LK yang kemudian sekarang digantikan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya UU RI No 21 th 2011. Seperti

yang di ungkapkan oleh Sukirman (2013) dalam kaitannya dengan transaksi yang

potensial menimbulkan konflik kepentingan, Bapepam-LK telah membuat aturan

yang mengatur aturan tersebut. Salah satu peraturan yang dibuat adalah Peraturan

No. VIII.  G. 7 mengenai  pedoman penyajian laporan keuangan. Khusus untuk

manipulasi  laporan  keuangan,  aturan  Bapepam-LK menyatakan bahwa laporan

keuangan  perseroan  mesti  diaudit  secara  independen  dan  publikasi  laporan

tahunan  harus  tepat  waktu.  Keterlambatan  ternhadap  penyampaian  laporan

tahunan  dianggap  mencerminkan  kelalaian  perseroan  dan  dikenakan  tindakan

denda. Pada setiap aksi korporasi, Bapepam-LK juga mewajibkan adanya laporan

keterbukaan  informasi  kepada  publik  segera  setelah  transaksi  dilakukan  untuk

menjamin transaksi dilakukan secara fair dan terbuka. 

Sukirman  (2013) juga  berpendapat  jika  Bapepam-LK  mengarai  ada

ketidakwajaran dalam suatu transaksi perdagangan saham akibat suatu manipulasi

atau  kecurangan  Bapepam-LK  akan  bertindak  cepat  dengan  menghentikan

perdagangan  saham  perusahaan  yang  diduga  bermasalah  tersebu  baik  secara

sementara atau permanen. Meskipun demikian, masih banyak kasus pelanggaran

yang  terjadi.  Setiap  tahunnya  nilai  pelanggaran  masih  tinggi  mencapai  angka

milyaran rupiah. Hal menimbulkan banyak sekali kritikan dari masyarakat yang
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tentunya  merugikan  mereka  secara  materiil  dan  menimbulkan  kepanikan

psikologis.

Tindak kecurangan tentunya akan membawa akibat yang merugikan bagi

siapapun pengguna informasi laporan keuangan. Seperti penjelasan sebelumnya,

Informsi ini nantinya akan menyesatkan pengguna dalam mengambil keputusan.

Selain itu tidak jarang emiten yang nantinya akan mengalami kerugian materiil

yang mencapai trilyunan rupiah dan juga menimbulkan kepanikan psikologis bagi

masyarakat. Menurut Salman (2005) pelaporan keuangan yang mengandung unsur

kecurangan  dapat  mengakibatkan  turunnya  integritas  informasi  keuangan  dan

dapat mempengaruhi berbagai pihak seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor,

dan bahkan kompetitor. Kecurangan pelaporan keuangan sering digunakan oleh

perusahaan  yang  mengalami  krisis  finansial  dan  yang  dimotivasi  oleh

oportunisme yang salah arah (misguided opportunism). Kecurangan tersebut akan

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan  going concern.

Selain  kerugian  tersebut,  Sukirman  (2013) berpendapat  bahwa  kredibilitas

Indonesian akan dipertaruhakan dan akan menurun dimata investor luar. Tentunya

hal ini akan membawa kerugian yang besar bagi indonesia.

Melihat  akibat  yang ditimbulkan seperti  yang dikemukakan oleh  Salman

(2005) penelitian  seperti  ini  perlu  dilakukan  untuk  memberikan  pemahamana

mengenai  kecurangan pelaporan keuangan sebagai  awal  pencegahan kecuranan

bagi manajemen. Beradasarkan uraian di atas,  penelitian ini dimaksudkan untuk

mendeteksi  dan  memprediksi  kecurangan  pelaporan  keuangan menggunakan

analisis Fraud Triangle. Alasan penggunaan fraud triangle adalah meskipun teori
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fraud triangle sangat populer untuk mengungkapkan kasus kecurangan, penerapan

dari  metode ini  untuk mengungkapkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh

emiten di indonesia ini masih sangat jarang dilakukan seperti yang diungkapkan

oleh Sukirman (2013). Hal ini jugalah yang memotivasi peneliti untuk melakukan

meneliti pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian  ini  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fimanaya  dan

Syarifudin  (2014) yang  menghubungkan  variabel-variabel  dari  fraud  triangle

dengan terjadi kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh

Fimanaya  dan  Syarifudin  (2014) dilakukan  terhadab  berbagai  kelompok

perusahaan  non  keuangan  berdasarkan  Bursa  Efek  Indonesia  untuk  menguji

hubungan antara  fraud triangle dengan kecuragan pelaporan keuangan. Penelitian

ini  mengadopsi  penelitian  Fimanaya  dan  Syarifudin  (2014) dalam  konteks

menguji  variabel-variabel  yang  terdapat  pada  fraud  triangle  namun  dalam

penelitian ini difokuskan pada faktor tekanan.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam

penelitian ini adalah:
1. Apakah  leverage  keuangan  (LEV)   memiliki  probabilitas  terkait  dengan

kecurangan pelaporan keuangan?
2. Apakah rasio perputaran total aktiva (SALTA) memiliki probabilitas terkait

dengan terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
3. Apakah  profitabilitas  (NPROFTA)  memiliki  probabilitas  terkait  dengan

terhadap kecurangan pelaporan keuangan?    
4. Apakah kerugin laba (LOSS) memiliki probabilitas terkait dengan terhadap

kecurangan pelaporan keuangan?
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5. Apakah kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) memiliki probabilitas

terkait dengan terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
C. Batasan Masalah

Peneliti hanya memfokuskan pada tekanan (pressure) dalam fraud triangle.

Alasan  peneliti  hanya  memfokuskan  tekanan  saja  karena  peneliti  menganggap

tekanan adalah dorongan yang paling berperan dalam melatar belakangi terjadinya

kecurangan. SAS No. 99 menyatakan bahwa yang memiliki dorongan paling kuat

dalam  melatar  belakangi  terjadinya  kecurangan  adalah  tekanan  dan  peluang.

Menurut peneliti antara tekanan dan peluang, dorongan yang paling kuat adalah

tekanan. Peneliti berasumsi bahwa walaupun seorang manajemen hanya memiliki

peluang yang kecil dalam melakukan tindak kecurangan karena tuntutan dari para

manajemen  untuk  menyatakan  perusahaan  dalam  kondisi  yang  baik.  Para

manajemen akan cenderung melakukan kecurangan demi terpenuhinya tanggung

jawab  mereka  kepada  para  manajemen.  Karena  hal  tersebut  peneliti  hanya

memfokuskan pada tekanan saja.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Untuk  menguji  dan  memberikan  bukti  secara  empiris  mengenai  pengaruh

faktor tekanan dalam fraud triangel yang diproksikan oleh leverage keuangan

terhadap kecurangan pelaporan keuangan 
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2. Untuk  menguji  dan  memberikan  bukti  secara  empiris  mengenai  pengaruh

faktor tekanan dalam  fraud triangel  yang diproksikan oleh rasio perputaran

total aktiva terhadap kecurangan pelaporan keuangan
3. Untuk  menguji  dan  memberikan  bukti  secara  empiris  mengenai  pengaruh

faktor  tekanan  dalam  fraud  triangel  yang  diproksikan  oleh  profitabilitas

terhadap kecurangan pelaporan keuangan 
4. Untuk  menguji  dan  memberikan  bukti  secara  empiris  mengenai  pengaruh

faktor  tekanan  dalam  fraud  triangel  yang  diproksikan  oleh  kerugin  laba

terhadap kecurangan pelaporan keuangan 
5. Untuk  menguji  dan  memberikan  bukti  secara  empiris  mengenai  pengaruh

faktor  tekanan  dalam  fraud  triangel  yang  diproksikan  oleh  Kepemilikan

saham oleh orang dalam terhadap kecurangan pelaporan keuangan 
2.  Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

i. Bagi Kalangan Akademisi

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khusunya

manajemen keuangan karena  penelitian  ini  mengacu  pada  variabel  proksi  dari

fraud triangle yang menggunakan perhitungan rasio keuangan. penelitian ini juga

diharapkan  nantinya  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai

financial statement fraud yang teruji secara empiris.

ii. Bagi Perusahaan

Diharapkan  penelitian  ini  nantinya  mampu  memberikan  bahan  untuk

pengambilan kebijakan berkaitan dengan pencegahan tindak kecurangan laporan

keungan.
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iii. Bagi Masyarakat

Penelitian  ini  diharapkan  menambah  pengetahuan  masyarakat  tentang

bagaimana cara mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan.


