
BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tijauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kecurangan

pelaporan  keuangan.  berikut  ini  beberapa  penelitian  yaang  berkaitan  dengan

kecurangan.

Fimanaya dan Syarifudin (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh

variabel-variabel  kecurangan  berdakan  fraud  triangle  terhadap  kecurangan

pelaporan keuangan. Penelitian ini diperoleh hasil  bahwa variabel profitabilitas

berpengaruh  negatif  terhadap  kemungkinan  kecurangan  laporan  keuangan.

Sedangkan variabel  leverage  keuangan,  rasio  perputaran  total  aktiva,  transaksi

pihak  istimewa,  ukuran  perusahaan  audit,  rasio  persediaan  per  total  aset,

pergantian  auditor,  opini  audit,  dan  kemampuan  Going  Concern  tidak

berpengaruh.

Lou  dan  Wang  (2009) melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  faktor

kecurangan  terhadap  kecurangan  pelaporan  kuangan.  Penelitian  tersebut

memberikan hasil bahwa tekanan keuangan dari suatu perusahaan atau supervisor

perusahaan,  persentase  yang  lebih  tinggi  dari  transaksi  yang  kompleks  suatu

perusahaan,  lebih dipertanyakannya integritas  manajer sebuah perusahaan,  atau

penurunan hubungan antara perusahaan dengan auditornya. 

Sukirman (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji faktor

risiko  kecurangan  dan  membentuk  model  untuk  memprediksi  kemungkinan
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kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan fraud triangle,  dalam penelitian ini

diperoleh  hasil  bahwa,  variabel-variabel  yang  digunakan  seperti  tekanan  yang

diprosikan  oleh  laba  bersih/total  aset,  dan  peluang  yang  diproksikan  oleh

persediaan/total  aset,  BIG  4  berpengaruh  signifikan  kecurangan  pelaporan

kuangan. 

B. Teori dan Kajian Pustaka
a. Pengertian Kecurangan

Pengertian  kecurangan  menurut  American  Institute  Certified  Public

Accountant (AICPA) adalah tindakan sengaja atau kelalaian uang berakibat salah

saji  material  yang  menyesatkan  laporan  keuangan.  selain  itu,  menurut  Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI)  salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan

keuangan  adalah  salah  saji  atau  penghilangan  secara  sengaja  jumlah  atau

pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  untuk  mengelabuhi  pemakai  laporan

keuangan.  Kecurangan  dalam  laporan  keuangan  dapat  menyangkut  tindakan

seperti yang disajikan berikut ini:

a) Manipulasi,  pemalsuan,  atau  perubahan  catatan  akuntansi  atau  dokumen

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan
b) Representasi  yang salah  dalam atau  penghilangan dari  laporan  keuangan

peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan
c) Salah  penerapan secara  sengaja  prinsip  akuntansi  yang berkaitan  dengan

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Tindak  kecurangan  seringkali  dilatar  belakangi  hal  berikut  ini:  (a)  suatu

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

dirasakan ada untuk melaksanakan kecurangan. Beberapa contoh dari penyebab
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ini  adalah  adanya  kewajiban  bagi  manajemen  untuk  mencapai  suatu  target

keuangan,  hal  ini  dapat  dilakukan dengan melakukan berbagai  hal  diantaranya

memalsukan dokumentasi dengan membuat bukti penjualan fiktif. Selain itu hal

ini juga dapat terjadi karena adanya peluang dimana pelaku mendapatkan celah

dari ketentuan perusahaan sehingga pelaku dapat melakukan aksinya.

b. Bentuk-Bentuk Kecurangan

Menurut  Widarti  (2015) secara skematis,  format  klasifikasi  yang diambil

dari  The Association of Certified Fraud Examiners ada tiga bentuk kecurangan

yaitu  penyalahgunaan  aset  (asset  misappropriation),  kecurangan  laporan

keuangan  (fraudulent  statements)  dan  korupsi  (corruption).  Berikut  penjelasan

dari bentuk-bentuk fraud yaitu: 

1. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 
Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas

aset  milik  suatu  entitas.  Ini  merupakan  bentuk  fraud yang  paling  mudah

dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur/dihitung.
2. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent statements) 

Fraudulent statements atau kecurangan dalam laporan keuangan merupakan

salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pun pengungkapan yang

sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Dalam

hal  ini  perusahaan-perusahaan  dengan  sengaja  melebihsajikan  ataupun

mengurangsajikan pendapatan. Praktik semacam ini dikenal dengan  income

smoothing dan earnings management. 
3. Korupsi (Corruption) 

Korupsi  banyak  terjadi  di  negara-negara  yang  memilki  sistem penegakan

hukum yang lemah, serta  kurangnya kesadaran akan tata kelola  yang baik
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sehingga  faktor  integritasnya  masih  dipertanyakan.  Jenis  fraud ini  yang

paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti

suap dan korupsi yang memiliki hubungan simbiosis  mutualisme. Menurut

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), korupsi terbagi atas

penyalahgunaan  wewenang/konflik  kepentingan  (conflict  of  interest),

penyuapan  (bribery),  penerimaan  yang  tidak  sah/illegal  (illegal  gratuities)

dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).
c.  Teori Keagenan (Agentcy Theory)

Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  hubungan  keagenanan

adalah  sebuah  kontrak  antara  manajer  (agent)  dengan  pemilik  (principal).

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan

orang lain  (agent)  untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan

wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agent  tersebut.  Dalam  sebuah

perusahaan, manajer berperan sebagai agent yang secara moral bertanggung jawab

untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal),  namun disisi yang

lain  manajer  juga  mempunyai  kepentingan  memaksimumkan  kesejahteraan

mereka.  Conflict  of  interest  atau  perbedaan  kepentingan  antara  principal dan

agent inilah  yang  dapat  memicu  agentcy  problem yang  dapat  mempengaruhi

kualitas laba yang dilaporkan.

Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi.

Teori  keagenan  bermaksud  memecahkan  dua  problem  yang  terjadi  dalam

hubungan  keagenan.  Permasalahan  yang  timbul  akibat  adanya  perbedaan

kepentingan antara  principal dan  agent disebut dengan  agentcy problems. Salah
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satu  penyebab  agentcy  problems  adalah  adanya  asimetri  informasi.  Asimetri

informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan

agent,  ketika  principal tidak  memiliki  informasi  yang  cukup  tentang  kinerja

agent, sebaliknya agent memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri,

lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan

principal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh

agent. Dalam keadaan seperti ini principal membutuhkan informasi yang dimiliki

oleh agent mengenai keadaan perusahaan dan kinerja agent itu sendiri. Sehingga

asimetri membuat manajemen bertindak tidak etis dan cenderung berlaku curang

dengan  memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  principal demi  motivasi

untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi. 

Jensen  dan  Meckling  (1976) menjelaskan  bahwa  principal dapat

memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada

agent,  serta  mengeluarkan  biaya  monitoring.  Dengan kompensasi  yang sesuai,

perilaku  tidak  etis  dan  kecurangan  akuntansi  dapat  berkurang.  Individu

diharapkan  telah  mendapatkan  kepuasan  dari  kompensasi  tersebut  dan  tidak

melakukan  perilaku  ridak  etis  serta  belaku  curang  dalam  akuntansi  untuk

memaksimalkan keuntungan pribadi.

d.  Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory)

Teori  yang  mendasar  dari  penelitian  ini  adalah  fraud  triangle  theory.

Penelitian  tradisional  tentang  kecurangan  dilakukan  pertama  kali  oleh  Donald

Cressey pada tahun 1950. Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang yang
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telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya

“trust violators” atau “pelanggar kepercayaan”. 

Cressey (1953) berpendapat bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggar

kepercayaan  ketika  ia  melihat  dirinya  sendiri  sebagai  orang  yang  mempunyai

masalah  keuangan  yang  tidak  dapat  diceritakannya  kepada  orang  lain,  sadar

bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan

kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-

tanduk sehari-hari memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya

sebagai seseorang yang biasa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan

yang dipercayakan. 

Hasil  dari  penelitian  itu  memunculkan  faktor-faktor  pemicu  kecurangan

yang  saat  ini  dikenal  dengan  istilah  “Fraud  Triangle”.  Berdasarkan  penelitian

Cressey (1953) orang yang melakukan aktivitas curang akibat interaksi dorongan

yang  berasal  dari  dalam  kepribadian  individu  terkait  dan  dari  lingkungan

eksternal.  Dorongan  ini  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  kategori  umum  yaitu

pressure, opportunity dan rationalization.

Gambar 2.2
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1. Tekanan (Pressure)

Pressure adalah  dorongan  orang  untuk  melakukan  fraud.  Tekanan  dapat

mencakup hampir semua hal termasuk hal keuangan dan non keuangan. Dalam

hal  keuangan  sebagai  contoh  dorongan  untuk  memiliki  barang-barang  yang

bersifat  materi.  Tekanan  dalam  hal  non  keuangan  mendorong  seseorang

melakukan kecurangan,  misalnya  tindakan untuk menutupi  kinerja  yang buruk

karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam SAS No.

99,  terdapat  empat  jenis  kondisi  umum  terjadi  pada  pressure yang  dapat

mengakibatkan kecurangan yaitu : 

a) Financial stability pressure
Yaitu  keadaan  yang  memaksa  suatu  perusahaan  harus  menggambarkan

kondisi  keuangan  perusahaan  dalam  kondisi  stabil.  Contoh  faktor  risiko:

perusahaan  mungkin  memanipulasi  laba  ketika  stabilitas  keuangan  atau

profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi. 

b) Financial targets
Yaitu tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan

yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor risiko: perusahaan

mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolok ukur para

analis seperti laba tahun sebelumnya. 
c) Personal financial need 

Yaitu  kondisi  ketika  keuangan  perusahaan  turut  dipengaruhi  oleh  kondisi

keuangan  para  eksekutif  perusahaan.  Contoh  faktor  risiko:  kepentingan

keuangan  oleh  manajemen  yang  signifikan  dalam  entitas,  manajemen

memiliki  bagian  kompensasi  yang  signifikan  yang  bergantung  pada
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pencapaian  target  yang  agresif  untuk  harga  saham,  hasil  operasi,  posisi

keuangan, atau arus kas manajemen menjaminkan harta pribadi untuk utang

entitas. 
d) External pressure 

Yaitu tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan

atau  harapan  dari  pihak  ketiga.  Contoh  faktor  risiko:  ketika  perusahaan

menghadapi  adanya  tren  tingkat  ekspektasi  para  analis  investasi,  tekanan

untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang signifikan

bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya. 
2. Peluang (Opportunity)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Peluang

dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen

yang  kurang  baik  atau  melalui  penggunaan  posisi.  SAS No.  99  menyebutkan

bahwa peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori

yaitu : nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure.

a) Nature of industry 
Yaitu  berkaitan  dengan  munculnya  risiko  bagi  perusahaan  yang

berkecimpung  dalam industri  yang  melibatkan  estimasi  dan  pertimbangan

yang signifikan jauh lebih besar. Contoh faktor risiko: penilaian persediaan

mengandung  risiko  salah  saji  yang  lebih  besar  bagi  perusahaan  yang

persediaannya  tersebar  di  banyak  lokasi.  Risiko  salah  saji  persediaan  ini

semakin meningkat jika persediaan itu menjadi usang.
b) Ineffective monitoring 

Yaitu keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif

memantau  kinerja  perusahaan.  Contoh  faktor  risiko:  adanya  dominasi

manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi,
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tidak  efektifnya  pengawasan  dewan  direksi  dan  komite  audit  atas  proses

pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya.
c) Organizational Structure 

Yaitu  struktur  organisasi  yang  kompleks  dan  tidak  stabil.  Contoh  faktor

risiko: struktur organisasi yang terlalu kompleks, perangkapan jabatan yang

mengurangi  efektifitas  pengawasan,  perputaran personil  perusahaan seperti

senior manajer atau direksi yang tinggi.

 
3. Rasionalisasi (Rasionalization)

Resti  Molida  dalam  Widarti  (2015) berpendapat  bahwa  rasionalisasi

menjadi  elemen  penting  dalam terjadinya  fraud,  di  mana  pelaku  fraud selalu

mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. 

Adanya  suatu  sikap,  karakter  atau  seperangkat  nilai-nilai  etika  yang

memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak

jujur,  atau  mereka  berada  dalam  suatu  lingkungan  yang  memberikan  mereka

tekanan  yang  cukup  besar  sehingga  menyebabkan  mereka  membenarkan

melakukan perbuatan yang tidak jujur tersebut. 

Integritas  manajemen  (sikap)  merupakan  penentu  utama  dari  kualitas

laporan  keuangan.  Ketika  integritas  manajer  dipertanyakan,  keandalan  laporan

keuangan diragukan. Contoh faktor risiko: jika CEO atau manajer puncak lainnya

sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan

prakiraan yang terlalu optimistik, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin

terjadi.

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/4i4iwn4scqgvbda1/o_1blbc7sg81i5lf1148h1adp1md4f/HYPERLINK%23_ENREF_23


20

C. Perumusan Hipotesis

Tindak  kecurangan  ditandai  dengan  adanya  masalah  keagentan  (agentcy

problem),  dimana  penyebab  dari  agentcy  problem  adalah  adanya  asimeri

informasi.  Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki

oleh  principal dan  agent,  dimana  agent akan cenderung memanipulasi  laporan

keuangan  karena  manajer  atau  agent memiliki  tanggung  jawab  untuk

memaksimumkan  kesejahteraan  dari  pemilik  atau  principal.  Disinilah  timbul

tekanan  bagi  para  manajemen  untuk  memaksimumkan  profit.  Dari  adanya

agentcy problem ini dapat berpengaruh pada kualitas laba yang dilaporkan. Tindak

kecurangan seperti  ini  digolongkan sebagai  kecurangan laporan keuangan atau

fraudulent  financial  statement.  Dalam  hal  ini  perusahaan-perusahaan  dengan

sengaja melebihsajikan ataupun mengurangsajikan pendapatan. 

a. Probabilitas  Leverage  Keuangan  (LEV)  Terkait  dengan  Kecurangan

Pelaporan Keuangan

Rasio  leverage  adalah  perbandingan  antara  total  kewajiban  dengan  total

aset.  Rasio ini digunakan utuk menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh

kreditur.  Rasio  yang  tinggi  berarti  perusahaan  akan  menggunakan  leverage

keuangan yang tinggi. Risiko perusahaan yang menggunakan  financial leverage

yang  tinggi  juga  memiliki  risiko  yang  tinggi  pula. Oleh  karena  itu  leverage

kuangan dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, hal ini

juga  dapat  dijelaskan  pengaruhnya  dengan  menggunakan  teori  segitiga

kecurangan. Dimana kondisi financial leverage suatu perusahaan menjadi tekanan

bagi pihak manajemen, karena ketika perusahaan memiliki rasio  leverage  yang
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besar maka direksi dan manajemen perusahaan akan memilih untuk menggunakan

metode akuntansi yang akan mengecilkan rasio leverage perusahaan dengan cara

menggeser laba periode mendatang ke periode saat ini.

Watts  dan  Zimmerman  (1986) juga  berpendapat  bahwa  saat  perusahaan

memiliki rasio leverage yang besar maka direksi dan manajemen perusahaan akan

memilih  untuk  menggunakan  metode  akuntansi  yang  akan  mengecilkan  rasio

leverage  perusahaan dengan cara menggeser laba periode mendatang ke periode

saat ini .

Sesuai dengan pendapat  Persons (1995) yang berpendapat bahwa terdapat

hubungan antara  leverage  tinggi kemungkinan pelanggaran perjanjian pinjaman

lebih tinggi,  serta  hubungan antara  leverage  tinggi dan kurangnya kemampuan

untuk memperoleh tambahan pendanaan melalui pinjaman. menurut Kirkos   et al.

(2007) seorang manajemen  akan cenderung  memanipulasi  pelaporan  keuangan

untuk mengatasi berbagai persyaratan atas perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 1 : Leverage keuangan memiliki probabilitas terkait dengan kecurangan

pelaporan keuangan.

b. Probabilitas  Rasio  Perputaran  Aktiva  (SALTA)  Terkait  dengan

Kecurangan Pelaporan Keuangan

Rasio  perputaran  total  aktiva  merupakan  perbandingan  antara  penjualan

dengan total aktiva suatu perusahaan dimana rasio ini menggambarkan kecepatan

perputarannya total aktiva dalam suatu periode tertentu. Rasio ini biasanya juga
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menunjukkan kinerja manajemen dimana rasio yang tinggi biasanya menunjukkan

manajemen  yang  baik  begitu  pula  sebaliknya  rasio  yang  rendah  menunjukkan

kinerja manajemen yang kurang baik dan memmbuat manajemen mengevaluasi

strategi yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan tekanan bagi manajemen karena

rasio yang rendah akan menunjukkan kinerja manajemen yang kurang baik. 

Sejalan  dengan  pendapat  Persons  (1995) dimana  rasio  perputaran  total

aktiva  juga  merupakan  salah  satu  proksi  dari  tekanan.  Rasio  perputaran  total

aktiva mengukur kemampuan aset perusahaan menghasilkan penjualan dan juga

kemampuan manajemen untuk mengatasi situasi kompetetif Jika perusahaan tidak

sanggup untuk berkompetisi dengan kompetitornya, hal ini menjadi kemungkinan

pendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang curang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 2 :  Rasio perputaran total aktiva memiliki probabilitas terkait dengan

kecurangan pelaporan keuangan.

c. Probabilitas  Profitabilitas  (NPROFTA)  Terkait  dengan  Kecurangan

Pelaporan Keuangan

Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

dalam  hubungan  dengan  penjualan,  total  aktiva  maupun  modal  sendiri.

Profitabilitas merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen.

Profitabilitas  digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  manajemen  secara

keseluruhan yang ditunjukkan oleh  besar  kecilnya  tingkat  laba  yang diperoleh

dalam  hubungannya  dengan  penjualan  maupun  investasi.  Jadi  apa  bila  rasio
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profiilitas ini jelek ini akan menunjukkan bahwa manajemen tidak efektiv dalam

mengelola perusahaan. Hal ini merupakan  financial stability pressure yang akan

mendorong manajemen untuk memanipulasi data laporan keuangan. 

Person (1995) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas rendah

cenderung  untuk  mencatat  pendapatan  berlebihan,  atau  mencatat  beban  terlalu

rendah.  Kreutzzfeldt dan Wallace (1989) menemukan bahwa perusahaan dengan

profitabilitas rendah secara signifikan dihubungkan dengan kesalahan yang lebih

sering  dalam  laporan  keuangan  mereka  dibandingkan  perusahaan  dengan

profitabilitas yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 3 :  Profitabilitas  perusahaan  memiliki  probabilitas  terkait  dengan

kecurangan pelaporan keuangan.

d. Probabilitas  Kerugian  Laba  (LOSS)  Terkait  dengan  Kecurangan

Pelaporan Keuangan

Baik  buruknya  pelaporan  laba  perusahaan  oleh  manajemen  akan

berpengaruh pada ketertarikan investor untuk mengivestasikan dananya terhadap

perusahaan. Adanya kerugian dari aktivitas utama perusahaan menandakan bahwa

perusahaan tidak bisa memaksimalkan penjualannya sehingga para investor tidak

akan  menerima  dividen  pada  tahun  tersebut.  Dengan  anggapan  tersebut  akan

membuat para investor merasa khawatir atau bahkan tidak ingin menginvestasikan

dananya pada perusahaan sehingga dapat merugikan perusahaan dan hal ini juga
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dapat  berakibat  pada  turunnya  harga  saham  perusahaan.  Hal  ini  merupakan

tekanan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keungan.

Hayn (1995) menunjukan bahwa tingkat cross-sectional pengembalian laba

(atau harga) perusahaan yang dilaporkan mengalami kerugian jauh lebih lemah

dibandingkan perusahaan yang melaporkan keuntungan.  Hal  ini  mencerminkan

kinerja perusahaan yang buruk. Mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Lou

dan Wang (2009) bahwa perusahaan yang melaporkan adanya kerugian (LOSS)

akan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 4 :  Kerugian  Laba  memiliki  probabilitas  terkait  dengan  kecurangan

pelaporan keuangan.

e. Probabilitas Kepemilikan Saham oleh Orang Dalam (OSHIP) Terkait

dengan Kecurangan Pelaporan Keuangan

Kepemilikan saham oleh orang dalam adalah salah satu dari bentuk tekanan

yakni  personal  financial  need.  Financial  need  adalah  kondisi  ketika keuangan

perusahaan dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Dengan

adanya  sebagian  saham  yang  dimiliki  oleh  eksekutif  perusahaan  akan

mempengaruhi  kebijakan  manajemen  yang  akan  dibuat  untuk  mengungkapkan

kinerja keuangan perusahaan. Jadi dengan tingkat kepemilikan saham yang tinggi

maka resiko adanya perilaku kecurangan laporan keuangan akan semakin rendah.

Dalam penelitian ini informasi saham yang digunakan adalah kepemilikan

saham  oleh  dewan  komisaris  dan  direksi.  Alasan  peneliti  menggunakan  data
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kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi adalah dewan direksi dan

komisaris memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dan juga kontrol

terhadap perusahaan.

Penelitian  yang dilakukan  Skousen   et  al.   (2008) telah  dibuktikan bahwa

semakin tinggi persentase kepemilikan saham yang dimiliki orang dalam, maka

probabilitas terjadinya fraud dalam laporan keuangan semakin rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H 5 :  Kepemilikan saham oleh orang dalam terkait  dengan kecurangan

pelaporan keuangan



Faktor Tekanan
: Leverage keuangan (LEV)
: Rasio perputaran total aktiva (SALTA)
: Profitabilitas (NPROFTA)
: Kerugian laba (LOSS)
: Kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) Kecurangan Pelaporan Keuangan
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Kerangka Pemikiran

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.3


