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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan elemen penting bagi perusahaan untuk 

menampilkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Menurut PSAK No. 1 (2015), 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laproan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Menyadari pentingnya kandungan informasi dalam laporan keuangan 

tidak menutup kemungkinan dapat terjadi salah saji baik dikarenakan kekeliruan 

atau kecurangan oleh perilaku manajer perusahaan. Dampak yang timbul dari 

adanya kecurangan laporan keuangan adalah dapat mengurangi tingkat 

kepercayaan dan merugikan para pemangku kepentingan seperti kreditor, investor, 

karyawan, dan juga pemerintah. 

Upaya perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan dikenal  dengan 

fraud. Dalam hal kecurangan laporan keuangan biasanya disebut dengan fraudulent 

financial reporting. Arens, Elder, dan Beasley (2008) mendefinisikan bahwa 

pelaporan keuangan yang curang adalah “salah saji atau pengabaian jumlah atau 

pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu.” 

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan disengaja yang menimbulkan 

kerugian bagi pihak tertentu. Berdasarkan survei Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE, 2016:4) menemukan bahwa kecurangan pelaporan keuangan 

menyebabkan kerugian finansial sebesar 75% (USD 975.000), korupsi sebesar 15% 

(USD 200.000), dan penyalahgunaan aset sebesar 10% (USD 125.000). Hal ini 
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menunjukkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan merupakan jenis kecurangan 

yang menyebakan kerugian finansial terbesar dibandingkan korupsi dan 

penyalahgunaan aset. Hal ini membuktikan bahwa Financial Statement Fraud perlu 

mendapatkan penanganan secara serius agar tidak menimbulkan tingkat kerugian 

yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan sebuah masalah bagi para pengguna 

laporan keuangan yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan data bahwa kasus fraud 

terjadi pada semua sektor. Sektor yang paling banyak kasus fraud adalah sektor 

perbankan dan keuangan yaitu sebanyak 368 kasus atau 16,8%. Contohnya kasus 

pemberian dana talangan Bank Century. Kasus tersebut merupakan kasus terbesar 

yang merugikan negara dengan cara merampas uang negara lebih dari Rp. 7 

Triliyun dalam bentuk bailout. Dalam kasus Bank Century tidak dilakukan oleh 

pejabat bank saja, namun melibatkan banyak pihak seperti aparat kepolisian, 

lembaga pembuat kebijakan perbankan bahkan beredar isu keterkaitan presiden 

dalam kasus tersebut (Aditjondro, 2010). Kasus-kasus fraud yang terjadi di dalam 

dunia perbankan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja baik eksternal maupun 

internal Perbankan itu sendiri. 

Cressey (1953) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kondisi yang selalu 

hadir dalam tindakan kecurangan laporan keuangan yaitu tekanan (pressure), 

kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) yang disebut sebagai 

fraud triangle. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor risiko munculnya 

kecurangan dalam berbagai situasi. Seiring dengan berjalannya waktu, terus terjadi 

perkembangan akan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey. 
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Selanjutnya Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan tiga elemen indikator 

yang telah ditemukan oleh Cressey dengan kemampuan (capability), sehingga 

empat kondisi tersebut dinamakan fraud diamond. Tidak berhenti pada fraud 

diamond theory saja, Crowe (2011) juga turut menyempurnakan teori yang 

dicetuskan oleh Cressey. Crowe menemukan sebuah penelitian bahwa elemen 

arogansi (arrogance) juga turut berpengaruh terhadap terjadinya fraud. Penelitian 

yang dikemukakan Crowe ini turut memasukan fraud triangle theory dan elemen 

kompetensi (competence) di dalamnya, sehingga fraud model yang ditemukan oleh 

Crowe terdiri dari lima elemen indikator yaitu tekanan (pressure), kesempatan 

(opportunity), rasionalisasi (rationalization), kompetensi (competence), dan 

arogansi (arrogance). Teori yang dipaparkan oleh Crowe pada tahun 2011 ini 

dinamakan dengan Crowe’s fraud pentagon theory. 

Banyaknya skandal akuntansi yang terjadi merupakan salah satu alasan 

penting untuk dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan untuk 

meminimalisir tindak kecurangan laporan keuangan serta dapat mendeteksi sejak 

dini adanya aktivitas kecurangan sebelum menjadi kasus besar yang dapat 

merugikan negara. Penelitian ini akan menerapkan Crowe’s fraud pentagon theory. 

Hal ini karena elemen indikator pada fraud pentagon lebih lengkap jika 

dibandingkan daripada teori sebelumnya yaitu fraud triangle dan fraud diamond. 

Elemen-elemen dalam fraud pentagon tidak dapat begitu saja diteliti sehingga 

membutuhkan proksi variabel. Proksi yang dapat digunakan untuk penelitian ini 

antara lain Tekanan (pressure) yang diproksikan dengan stabilitas keuangan 

(financial stability); Kesempatan (opportunity) yang  diproksikan dengan 
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efektivitas pengawasan (ineffective monitoring); Rasionalisasi (rationalization) 

yang diproksikan dengan pergantian KAP (change in auditor); Kemampuan 

(capability) yang diproksikan dengan pergantian direksi perusahaan (change in 

director); dan Arogansi (arrogance) yang  diproksikan dengan frekuensi 

kemunculan gambar CEO (frequent number of CEO’s picture). Kelima faktor 

tersebut diindikasikan dapat menjadi pemicu terjadinya peningkatan fraud. 

Dalam penelitian yang dilakukan Junardi (2018) “Analisis Pengaruh Fraud 

Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting Dengan Menggunakan Model 

Altman (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Dan Perbankan Di 

Indonesia)”. Dengan hasil penelitiannya bahwa hanya target keuangan yang 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan berbeda dengan 

penelitian Vivi Rizkiana A (2018) “Pengaruh Financial Stability, External Pressure, 

Ineffective Monitoring, Change In Auditor,Change In Director Dan  Frequent 

Number Of Ceo’s Picture Terhadap Financial  Statement Fraud Dalam Perspektif 

Fraud Pentagon (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar  Di 

Bei Tahun 2011-2016)”. Dengan hasil penelitiannya bahwa financial stability, 

change in auditor, change in director, frequent number of CEO’s picture 

berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya financial statement fraud. 

Dari fenomena-fenomena yang sudah diuraikan serta adanya perbedaan hasil 

dari penelitian terdahulu sebelumnya maka penulis ingin melakukan penelitian 

kembali apakah fraud pentagon berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris mengenai 
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pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan 

sektor perbankan. 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah fraud pentagon berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 

yang dijabarkan dibawah ini elemen-elemen fraud pentagon sebagai berikut : 

1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan   

keuangan ? 

2. Apakah efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan ? 

3. Apakah perubahan KAP berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ? 

4. Apakah perubahan direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan   

keuangan? 

5. Apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan ? 

C.     Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk 

menguji secara empiris variabel penelitian dari elemen-elemen fraud pentagon 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh variabel stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

2. Pengaruh variable efektivitas pengawasan terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

3. Pengaruh variabel perubahan KAP terhadap kecurangan laporan keuangan. 
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4. Pengaruh variabel perubahan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. 

5. Pengaruh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

D.     Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada dan setelah dilakukannya penelitian 

ini nantinya diharapkan mendapat : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai kecurangan laporan keuangan 

dengan analisis fraud pentagon dengan beneish model. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan bagi perusahaan dapat 

secara benar menyajikan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan dan salah 

saji yang material karena sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

ekonomi yang dilakukan investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan.


