
BAB III

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan

(financial  statement  fraud)  dengan  memfokuskan  pada  faktor  tekanan  dalam

konsep  fraud  triangle  dan  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  atau  menjawab

semua pertanyaan dari subyek yang diteliti.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  perseroan  yang

bergerak di bidang non keuangan yang ada di indonesia. Sedangkan sampel dari

penelitian  ini  adalah  perusahaan  non  keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  dengan

beberpa kriteria tertentu. 

Perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan sengaja tidak dimasukkan

ke dalam sampel karena regulasi penyajian laporan keuangannya berbeda dengan

sektor non keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Perbedaan tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan hasil penelitian tidak

valid.  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecurangan

pelaporan keuangan. Karena variabel dependen pada penelitian ini menggunakan

variabel dummy maka sampel akan menggunakan dua data perusahaan fraud dan
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non  fraud  dengan  memberikan  angka  “1”  untuk  fraud  dan  non  fraud  akan

diberikan  angka  “0”.  Purposive  sampling  dilakukan  dengan  kriteria  tertentu

sebagai berikut: 

a. Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2013-2015 
b. Perusahaan yang terindiksi melakukan pelanggaran harus masuk dalam daftar

resmi perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai laporan Bapepam-LK.

Sedangkan untuk perusahaan yang tidak terindikasi melakukan pelanggaran

akan dipilih perusahaan yang sepadan berdasarkan tahun, dan jenis industri.
c. Perusahaan  tidak  mengalami  perubahan  struktural  seperti  merger  selama

tahun pengamatan.
d. Laporan  tahunan  perusahaan  memiliki  data-data  yang  berkaitan  dengan

variabel penelitian.

Identifikasi  sampel perusahaan pelanggar aturan Bapepam-LK  dilakukan

dengan  mengolah informasi  yang  didapat  secara  langsung  dari  Otoritas  Jasa

Keuagan terkait dengan perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan.

C. Definisi Operasi dan Pengukuran Variabel 

Dalam rangka menguji hipotesis yang telah dilakukan, variabel yang akan

diteliti  dalam penelitian  ini  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu:  variabel

dependen dan variabel independen.

a. Variabel Dependen

Variabel  dependen  merupakan  variabel  yang  dijelaskan  atau  dipengaruhi

oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kecurangan pelaporan keuangan. Variabel kecurangan pelaporan keuangan
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diukur  dengan cara  memberikan  nilai  “1”  jika  perusahaan tersebut  melakukan

kecurangan  pelapopran  keuangan  dan  nilai  “0”  jika  perusahaan  tersebut  tidak

melakukan kecurangan.  Penggolongan perusahaan yang melakukan kecurangan

pelaporan keuangan berdasarkan pada data sanksi yang telah dikirimkan oleh OJK

kepada peneliti. Selanjutnya akan dipilih perusahaan yang melakukan pelanggaran

peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

b. Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah leverage keuangan (LEV), rasio perputaran total aktiva

(SALTA),  profitabilitas  (NPROFTA),  kerugian  laba  (LOSS),  dan  kepemilikan

saham oleh orang dalam (OSHIP)

a) Leverage Keuangan (LEV)

Leverage  kuangan  dapat  memiliki  probabilitas  terkait  dengan  terjadinya

kecurangan  pelaporan  keuangan,  hal  ini  dapat  dijelaskan  hubunganya  dengan

menggunakan teori segitiga kecurangan. Dimana kondisi financial leverage suatu

perusahaan  menjadi  tekanan  bagi  pihak  manajemen.  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. Oleh karena itu leverage
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keuangan diproksikan sebagai  salah satu faktor  tekanan dengan rumus sebagai

berikut:

LEV=
Total Kewajiban

Tot al Aset

b) Rasio Perputaran total aktiva (SALTA)

Persons  (1995) berpendapat  bahwa  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.

Dalam  penelitian  ini  variabel  SALTA akan  diukur  menggunakan  rasio

leverage keuangan dengan rumus sebagai berikut:

SALTA=
Penjualan
Total Aset

c) Profitabilitas (NPROFTA)

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

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
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(1995)  menyatakan  bahwa  perusahaan  dengan  profitabilitas  rendah  cenderung

untuk mencatat pendapatan berlebihan, atau mencatat beban terlalu rendah.

Dalam penelitian ini variabel  NPROFTA akan diukur menggunakan rasio

leverage keuangan dengan rumus sebagai berikut:

NPROFTA=
Laba Bersih
Total Aset

d) Kerugian Laba (LOSS)

Baik  buruknya  pelaporan  laba  perusahaan  oleh  manajemen  akan

berpengaruh pada ketertarikan investor untuk mengivestasikan dananya terhadap

perusahaan. Dalam penelitiannya 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.

Peneliti mengukur LOSS seperti penelitian yang telah dilakukan oleh  Lou

dan  Wang  (2009).  Dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur  kerugian  laba  yaitu

dengan variabel dummy dengan nilai “1” jika perusahaan melaporkan kerugian di

tahun  pertama  dan  kedua  sebelum tahun  terjadi,  untuk  sebaliknya  dinyatakan

dengan “0”.

e) Kepemilikan Saham Oleh Orang Dalam (OSHIP)

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
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saham yang tinggi  maka resiko adanya perilaku kecurangan laporan  keuangan

akan semakin rendah.  Skousen   et  al.   (2008) juga berpendapat  bahwa semakin

tinggi  persentase  kepemilikan  saham  yang  dimiliki  orang  dalam,  maka

probabilitas terjadinya fraud dalam laporan keuangan semakin rendah.

Informasi saham yang digunakan  dalam penelitian ini adalah kepemilikan

saham  oleh  dewan  komisaris  dan  direksi.  Alasan  peneliti  menggunakan  data

kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi adalah dewan direksi dan

komisaris memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dan juga kontrol

terhadap perusahaan.

Dalam  penelitian  ini  variabel  OSHIP  akan  diukur  dengan  saham  yang

dimiliki oleh manajemen dibagi dengan saham biasa yang beredar.

OSHIP=
Total saham yangd imiliki oleh orangdalam

Total sahambiasa yangberedar

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan auditan

perusahaan yang terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  dan informasi  peruasahaan

yang melakukan kecurangan berdasarkan data perusahaan yang dikenakan sanksi

oleh  OJK yang dikirimkan kepada peneliti.  Selain itu  juga  menggunakan data

dokumentasi tambahan dari berbagai media cetak dan elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian  ini  menggunakan  teknik  perolehan  data  dengan  melakukan

dokumentasi sesuai dengan data yang telah tersedia di Bursa Efek Indonesia dan
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dan informasi peruasahaan yang melakukan pelanggaran yang dikeluarkan oleh

OJK.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui  permohonan  permintaan  data

kepada  OJK  dengan  mengirimkan  surat  permohonan  data  kepada  Direktorat

Learning Center Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya data sanksi tersebut dikirim

kepada peneliti melalui email. Kemudian cara yang dilakukan untuk melakukan

dokumentasi  diantaranya  dengan  mencetak,  mengunduh,  atau  memfoto  kopy

laporan keuangan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti  menggunakan  teknik  regresi  logistik  untuk  menganalisis  data

penelitian.  Model ini  dipilih dengan alasan bahwa data yang digunakan dalam

penelitian ini bersifat non metrik pada variabel dependen (FRAUD), sedangkan

variabel independen merupakan campuran antara data metrik dan data non metrik.

Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi  multivariate

normaldistribution  tidak  dapat  terpenuhi,  dengan  demikian  bentuk  fungsinya

menjadi  logistik  dan tidak membutuhkan asumsi  normalitas data pada variabel

independenya. Analisis  logit  digunakan untuk menganalisis data kualitatif  yang

mencerminkan dua pilihan atau sering disebut binary logistic regression.

FRAUD=α+ β1 LEV+ β2SALTA+β3NPROFTA+β4 LOSS+β5OSHIP+ε

Dengan:

FRAUD = variabel dummy untuk kemungkinan terjadinya kecurangan dalam

laporan  keuangan,  yaitu  perusahaan  yang  melakukan  kecurangan
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bernilai  =  1,  dan  perusahaan  yang  tidak  melakukan  kecurangan

bernilai = 0

α = Konstanta

LEV =  Total kewajiban terhadap total aset

SALTA =  Penjualan terhadap total aset

NPROFTA = Laba bersih terhadap total aset

LOSS = dinyatakan dalam bentuk variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan

yang dikaitkan dengan kerugian labayang dilaporkan perusahaan dan

0 untuk perusahaan sebaliknya

OSHIP = dinyatakan dalam bentuk variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan

yang dikaitkan dengan persentase kepemilikan saham oleh direksidan

0 untuk perusahaan sebaliknya

Ε = residual error

Model regresi  logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menilai kelayakan model regresi (Uji kualitas data)
Sebagai dasar pengambilan keputusan, perhatikan  nilai goodness of fit  test

yang diukur dengan uji Hosmer and Lemeshow :
a. Jika  probabilitas  >  0,05  maka  Ha ditolak,  yang  berarti  model  dapat

diterima  karena  cocok  dengan  data  observasi  dan  dapat  memprediksi

nilai observasinya.
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b. Jika  probabilitas  ≤  0,05  maka  Ha diterima,  yang  berarti  terdapat

perbedaan signifikan antara model  dengan nilai  observasinya sehingga

goodness of fitmodel tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  significance  level  0,05.

Penerimaan  atau  penolakan  hipotesis  dilakukan  dengan  kriteria  sebagai

berikut (α=5%): 
a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan).  Hal  ini  berarti  bahwa  secara  parsial  variabel  independen

tersebut  tidak  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  variabel

dependen.
b. Jika nilai  signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis  diterima (koefisien regresi

signifikan).  Hal  ini  berarti  secara  parsial  variabel  independen tersebut

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.


