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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A.     Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Aprilia (2017) Analisis Pengaruh Fraud 

Pentagon Terhadap 

Kecurangan Laporan 

Keuangan Menggunakan 

Beneish Model Pada 

Perusahaan Yang 

Menerapkan Asean 

Corporate Governance 

Scorecard 

Variabel Dependen: 

Kecurangan laporan 

keuangan (fraudulent 

financial reporting). 

Variabel Independen: 

-  Politisi CEO 

-  Frekuensi 

Kemunculan Gambar 

CEO 

-  Kebijakan Hutang-

Piutang Meragukan 

Yang Tidak 

Diumumkan 

-  Terbatasnya Akses 

Informasi Entitas 

Bertujuan Khusus 

-  Efektifitas 

Pengawasan 

-  Pergantian Ketua 

Auditor Internal 

-  Stabilitas Keuangan 

-  Tekanan Pihak 

Eksternal 

-  Kepemilikan 

Manajerial 

-  Pergantian Kebijakan 

Akuntansi Perusahaan 

-  Opini Audit 

 

Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa hanya 

stabilitas keuangan 

yang memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kecurangan laporan 

keuagan yang 

ditunjukkan oleh 

Beneish Model. 

Sementara itu, variabel 

lain tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan. 

2 Ulfah, M. 

Nuraina, E. & 

Wijaya, A.L. 

(2017). 

Pengaruh Fraud 

Pentagon Dalam 

Mendeteksi Fraudulent 

Financial Reporting 

(Studi Empiris Pada 

Variabel Dependen: 

Kecurangan laporan 

keuangan (fraudulent 

financial reporting). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

Target keuangan, 

stabilitas keuangan, 

tekanan eksternal, 

kepemilikan saham 
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Perbankan Di Indonesia 

Yang Terdaftar Di Bei  

Variabel Independen: 

-  Target Keuangan 

-  Stabilitas Keuangan 

-  Tekanan Eksternal 

-  Kepemilikan Saham 

Institusi 

-  Ketidakefektifan 

Pengawasan 

-  Kualitas Auditor 

Eksternal 

-  Pergantian Auditor 

-  Opini Auditor 

-  Pergantian Direksi 

-  Frekuensi 

Kemunculan Gambar 

CEO 

 

institusi, 

ketidakefektifan 

pengawasan, kualitas 

auditor eksternal, 

pergantian direksi, dan 

frekuensi kemunculan 

gambar ceo tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap fraudulent 

financial reporting. 

Sedangkan pergantian 

auditor dan opini 

auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

fraudulent financial 

reporting. 

3 Junardi. 

(2018). 

Analisis Pengaruh Fraud 

Pentagon Terhadap 

Fraudulent Financial 

Reporting Dengan 

Menggunakan Model 

Altman (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Sektor 

Keuangan Dan 

Perbankan Di Indonesia) 

Variabel Dependen: 

Menggunakan model 

Altman sebagai 

pengukur kecurangan 

laporan keuangan 

(fraudulent financial 

reporting) 

Variabel Independen: 

-  Financial Target 

-  Financial Stability 

-  External Pressure 

-  Personal Financial 

Need 

-  Ineffective 

Monitoring 

-  Kualitas Auditor 

Eksternal 

-  Change In Auditor 

-  Opini Audit 

-  Change In Board Of 

Director 

-  Frequent Number of 

CEO’s Picture 

-  Politisi CEO 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

satu variabel yang 

berpengaruh signifikan 

dalam mendeteksi 

terjadinya kecurangan 

laporan keuangan, 

yaitu target keuangan. 

Variabel yang 

mewakili elemen 

dalam teori fraud 

pentagon yaitu 

tekanan. 
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4 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) 

Variabel Dependen: 

Financial statement 

fraud yang diproksikan 

dengan manajemen 

laba  

Variabel Independen: 

-  Financial Stability 

-  External Pressure 

-  Ineffective 

Monitoring 

-  Change In Auditor 

-  Change In Director 

-  Frequent Number of 

CEO’s Picture 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa: 

Variabel financial 

stability, change in 

auditor, change in 

director, frequent 

number of CEO’s 

picture berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap terjadinya 

financial statement 

fraud. Sementara itu, 

variabel external 

pressure dan 

ineffective monitoring 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap terjadinya 

financial statement 

fraud pada perusahaan 

manufaktur (2011-

2016). 

 

 

B.     Teori dan Kajian Pustaka 

B.1   Teori Agensi 

Teori agensi meyatakan adanya asimetri informasi keuangan perusahaan 

antara agent dan principal Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi adalah 

hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (prinsipal) 

melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan suatu pelayanan yang menjadi 

kepentingan prinsipal dengan melibatkan pendelegasian sebagian wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen. Dalam teori agensi yang disebut prinsipal 

adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. 
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Teori keagenan (agency theory) merupakan acuan utama dan landasan dasar 

pada praktik bisnis di perusahaan. Pada hakekatnya, menurut teori ini, hubungan 

antara pemegang saham atau investor (principal) dan manajemen (agent) sukar 

tercipta karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest). Benturan 

kepentingan yang terjadi antara principal dan agent menimbulkan sikap tidak saling 

percaya karena agent akan bertindak demi kepentingan pribadi dan tidak 

memaksimalkan kepentingan principal. Kondisi inilah yang memberikan 

kesempatan yang besar bagi agent untuk melakukan kecurangan.  Kecurangan 

terjadi karena sifat alamiah manusia yaitu mementingkan diri sendiri (self interest), 

memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded 

rationality), dan selalu menghindari risiko (risk averse). Self interest berkaitan 

dengan faktor tekanan, kemampuan, dan arogansi. Risk averse berkaitan dengan 

faktor kesempatan dan rasionalisasi (Aprilia, 2017). 

Untuk melihat keterkaitan antara teori keagenan dengan elemen-elemen 

dalam fraud model secara singkat akan dijabarkan di bawah ini: (1) Tekanan : suatu 

keadaan yang membuat pelaku melakukan kecurangan. Adanya motivasi dalam diri 

manajemen untuk melakukan kecurangan, misalnya kurangnya  penghasilan yang 

diperoleh, kebutuhan hidup yang cukup besar, hal tersebut menjadi pemicu bagi 

manajemen untuk bertindak atas kepentingan dirisendiri;  (2) Peluang : terciptanya 

suatu kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini, keadaan ini akan 

digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan secara diam-

diam agar tidak diketahui oleh orang banyak (risk averse). Kecurangan tidak akan 

tercipta apabila hanya ada peluang tanpa diikuti oleh lemahnya pengendalian diri 
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manajemen; (3) Rasionalisasi : merupakan pembenaran yang muncul di dalam 

pikiran pelaku ketika kecurangan telah terjadi. Pemikiran ini akan muncul karena 

pelaku kecurangan tidak ingin perbuatannya diketahui sehingga pelaku 

membenarkan manipulasi yang telah dilakukan. Pembenaran ini muncul karena 

adanya keinginan dalam diri pelaku untuk tetap aman dan terbebas dalam hukuman 

(adanya unsur risk averse untuk terbebas dari risiko jeratan hukuman); (4) Arogansi 

: merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap bahwa 

dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul dikarenakan adanya sifat 

mementingkan diri sendiri (self interest yang besar) di dalam diri manajemen yang 

membuat arogansinya semakin besar, sifat ini akan menjadi pemicu timbulnya 

keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan 

sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya; (5) Kompetensi : merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan. Keterkaitannya 

dengan teori keagenan adalah kemampuan yang dimiliki oleh manajemen 

perusahaan ditimbulkan karena adanya kepentingan dari diri manajemen untuk 

mendapatkan banyak keuntungan bagi diri sendiri, sehingga manajemen tidak 

bertindak untuk kepentingan principal lagi. 

B.2    Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan oleh AICPA sebagai hal yang 

disengaja, salah saji atau penghilangan fakta-fakta material, atau data akuntansi 

yang menyesatkan dan, bila dianggap dengan semua informasi yang telah dibuat, 

akan menyebabkan pembaca mengubah penilaian atau keputusannya.  
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Kecurangan (fraud) merupakan perbuatan yang disengaja  dengan maksud 

menipu dan memanipulasi terhadap personal, perusahaan, ataupun organisasi untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Association of Certified 

Fraud Examiners mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai tindakan penipuan 

yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut 

dapat mengakibatkan kerugian pada individu atau entitas lain. (Junardi, 2019). 

Priantara (2013:90) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan 

mencakup beberapa modus, antara lain: 1) Pemalsuan, pengubahan, atau 

manipulasi catatan keuangan, dokumen pendukung atau transaksi bisnis. 2) 

Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi 

signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan. 3) Penerapan 

yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang 

digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa 

ekonomi dan transaksi bisnis. 4) Penghilangan yang disengaja terhadap informasi 

yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan 

akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. 

B.3    Fraud Model 

Fraud model telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, berikut 

penjelasan perkembangan fraud model:  

1. Fraud Triangle Theory 

Salah satu teori yang cukup terkenal untuk mengidentifikasi elemen penyebab 

adanya fraud adalah teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey 

pada tahun 1953. Teori fraud triangle merupakan teori pertama yang mampu 
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menjelaskan elemen-elemen penyebab fraud dan telah banyak penelitian yang 

membuktikan tentang fraud triangle yang diprakarsai oleh Cressey. Elemen fraud 

triangle terdiri dari tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi 

(rationalization).   

2. Fraud Diamond Theory 

Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud 

triangle oleh Cressey (1953). Elemen-elemen dari fraud diamond sebenarnya sama 

dengan elemen-elemen yang terdapat dalam fraud triangle tetapi pada fraud 

diamond ditambahkan elemen capability sebagai penyempurnanya. Capability 

sebagai elemen pembaharuan dari fraud triangle yang dikemukakan oleh Wolfe dan 

Hermanson mampu mencegah terjadinya fraud. Wolfe  dan Hermanson (2004) 

berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan 

kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail dari  penipuan. 

Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan, yang 

mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. 

3. Fraud Pentagon Theory 

Teori terbaru yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu 

fraud adalah teori fraud pentagon (Crowe’s fraud pentagon theory), teori ini 

dikemukakan oleh Crowe Howarth pada  2011.  Teori  fraud  pentagon  merupakan  

perluasan  dari  teori  fraud  triangle  yang  sebelumnya dikemukakan oleh Cressey, 

dalam teori ini menambahkan dua elemen fraud lainnya yaitu kompetensi 

(competence) dan arogansi (arrogance).   
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Kompetensi (competence) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon 

memiliki makna yang serupa  dengan  kapabilitas/kemampuan  (capability)  yang  

sebelumnya  dijelaskan  dalam  teori  fraud diamond  oleh Wolfe dan Hermanson 

pada 2014. Menurut Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang 

dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku 

untuk dirinya (Tessa dan Harto,2016). 

Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap elemen yang terdapat dalam 

fraud pentagon yang berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan: 

a. Tekanan 

Tekanan merupakan dorongan bagi entitas untuk memanipulasi laporan 

keuangan yang timbul ketika terjadinya penurunan atau ketidakstabilan dalam 

prospek keuangan entitas, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi, industri, atau 

pun operasi entitas (Hery, 2016). Manajemen seringkali menghadapi tekanan dari 

pihak eksternal untuk memenuhi kewajibannya (Rachmawati, 2014). Ketika suatu 

perusahaan berada dalam kondisi stabil maka nilai perusahaan akan naik dalam 

pandangan investor, kreditor, dan publik. Menurut SAS No. 99, manajer 

menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan ketika 

stabilitas keuangan dan/atau profitabilitas yang terancam oleh keadaaan ekonomi, 

industri, atau situasi entitas yang beroperasi (Skousen et al., (2009). 

Financial Stability merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Penilaian mengenai kestabilan kondisi 

keuangan perusahaan dapat dilihat dari bagaimana keadaan asetnya (Skousen et al, 

2009). Menurut penelitian Hanum (2014) dalam (Yesriani dan Rahayu, 2016) 
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menyatakan bahwa untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya 

perusahaan harus berusaha memperindah tampilan total aset yang dimiliki. 

Sehingga perusahaan mungkin akan memanipulasi laba ketika stabilitas 

keuangannya terancam oleh kondisi ekonomi. 

b. Kesempatan 

Kesempatan adalah peluang seseorang untuk melakukan kecurangan (fraud). 

Menurut American Institute of Certified Public Accountant (2002), ineffective 

monitoring merupakan kondisi dimana sistem pengendalian internal tidak berjalan 

secara efektif sehingga menimbulkan kesempatan dalam melakukan kecurangan. 

Menurut Priantara dalam Ulfah et al. (2017) pelaku fraud percaya bahwa aktivitas 

mereka tidak akan terdeteksi. Hal ini terjadi karena terdapat satu orang atau 

sekelompok kecil yang mendominasi manajemen di dalam perusahaan karena tidak 

adanya pengawasan kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan komisaris, 

direksi, dan komite audit atas proses pelaporan keuangan sehingga menyebabkan 

terbukanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Ketidakefektifan 

pengawasan dari dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan 

menyebabkan munculnya kesempatan bagi manajer untuk melakukan kecurangan 

menjadi terbuka lebar (Harahap et al., 2017).  

c. Rasionalisasi 

Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya 

yang mengandung fraud. Rasionalisasi (rationalization) diproksikan dengan 

perubahan kantor akuntan publik dengan tujuan adanya upaya penghapusan jejak 

audit agar tidak ditemukan fraud pada audit sebelumnya dan untuk menutupi risiko 
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kecurangan yang dilakukan sehingga kemungkinan diketahui oleh auditor menjadi 

kecil karena auditor baru belum sepenuhnya memahami kondisi perusahaan dengan 

baik (Siddiq et al., 2017). Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Siddiq et al. 

(2017) dan Abdullahi dan Mansor (2018) menyatakan bahwa rasionalisasi yang 

diproksikan dengan pergantian kap berpengaruh secara positif terhadap fraudulent 

financial reporting. 

d. Kemampuan 

Kemampuan (capability) merupakan seberapa besar daya dan kapasitas yang 

dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Annisya et al. (2016) menyatakan bahwa posisi kecurangan yang 

dimaksud adalah CEO, direksi, dan kepala divisi lainnya. Wolfe dan Hermanson 

(2004) menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat 

memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk 

melakukan kecurangan yang tidak tersedia untuk orang lain. Kecurangan tidak akan 

terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan 

setiap detail dari kecurangan. Komponen dari kemampuan adalah posisi 

(positioning), kecerdasan (intelligence), percaya diri (confidence/ego), pemaksaan 

(coercion skill), penipuan (effective lying/deceit), dan manajemen stres (stress 

management). Perusahaan yang melakukan fraud biasanya sering melakukan 

perubahan susunan direksi karena pada masa ini terjadi stress period dimana kondisi 

perusahaan sedang tidak stabil. Selain itu, seringnya terjadi pergantian susunan 

direksi ini mencerminkan adanya kepentingan politik pada jajaran direksi dan 
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sebagai upaya dalam mengurangi efektivitas kinerja manajemen karena harus 

beradaptasi dengan budaya kerja direksi baru (Septriani dan Handayani, 2018).  

e. Arogansi 

Arogansi merupakan sifat kurangnya hati nurani sebagai sikap superioritas 

pada seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan 

secara pribadi (Aprilia, 2017). Tingkat arogansi yang tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya kecurangan (fraud) karena arogansi yang dimiliki seorang CEO dapat 

membuatnya melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan 

yang dimiliki sekarang. Seorang CEO biasanya lebih ingin menunjukkan kepada 

publik akan status dan posisi yang dimilikinya dalam sebuah perusahaan karena 

tidak ingin kehilangan status atau posisi tersebut (Septriani dan Handayani, 2018). 

Oleh karena itu, frequent number of CEO’s picture adalah jumlah penggambaran 

seorang CEO dalam suatu perusahaan dengan menampilkan display picture ataupun 

profil, prestasi, foto, ataupun informasi lainnya mengenai track of record CEO yang 

dipaparkan secara berulang-ulang dalam laporan tahunan perusahaan (Crowe, 

2011).  Banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan keuangan 

perusahaan dapat menunjukkan tingkat arogansi dan superioritas yang dimiliki 

CEO tersebut (Siddiq et al., 2017). 

B.4   Beneish Model 

Model Beneish (1999) merupakan suatu teknik analisis laporan keuangan 

dapat diterapkan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan berupa 

manipulasi laba --earning overstatement. Pernyataan ini telah dijawab oleh Messod 

D. Beneish, seorang profesor di Indiana University yang melakukan penelitian atas 
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perbedaan kuantitaif antara perusahaan yang teridentifikasi telah melakukan 

manipulasi laba dan perusahaan yang teridentifikasi tidak melakukan manipulasi 

laba. Ia menggunakan data keuangan perusahaan lalu menghitung rasio keuangan 

perusahaan tersebut untuk mengetahui  apakah terjadi perubahan rasio akibat atas 

adanya manipulasi atau untuk mengetahui apakah terdapat kondisi yang dapat 

mendorong adanya manipulasi tersebut.   

Beneish mengungkapkan bahwa pada umumnya manipulasi laba ditunjukkan 

dengan peningkatan atas pendapatan atau penurunan atas beban perusahaan secara 

signifikan dari suatu tahun (t) ke tahun sebelumnya (t-1). Berdasarkan hal tersebut, 

Beneish mengembangkan suatu rasio terkait dengan perubahan aset dan 

pertumbuhan penjualan yang dirumuskan dalam M-Score yaitu skor yang 

merefleksikan terjadinya manipulasi laba. Hasil penelitian Beneish menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara manipulasi laba dengan beberapa rasio kunci 

tersebut. 

C. Perumusan Hipotesis 

C.1  Pengaruh Stabilitas Keuangan (Financial Stability) Terhadap 

Kecurangan Laporan Keuangan 

Stabilitas Keuangan (Financial Stability) merupakan keadaan yang 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Penilaian 

mengenai kestabilan kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari bagaimana 

keadaan asetnya (Skousen et al, 2009). Ketika suatu perusahaan berada dalam 

kondisi stabil maka nilai perusahaan akan naik dalam pandangan investor, kreditor, 

dan publik. Menurut SAS No. 99, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan 

kecurangan laporan keuangan ketika stabilitas keuangan dan/atau profitabilitas 
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yang terancam oleh keadaaan ekonomi, industri, atau situasi entitas yang beroperasi 

(Skousen et al., (2009). Menurut penelitian Hanum (2014) dalam (Yesriani dan 

Rahayu, 2016) menyatakan bahwa untuk menarik minat investor dalam 

menanamkan modalnya perusahaan harus berusaha memperindah tampilan total 

aset yang dimiliki. Sehingga perusahaan mungkin akan memanipulasi laba ketika 

stabilitas keuangannya terancam oleh kondisi ekonomi. Berdasarkan uraian 

tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Stabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

C.2   Pengaruh Efektivitas Pengawasan (Ineffective Monitoring) Terhadap 

Kecurangan Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Audit (PSA) no.70 menunjukkan bahwa sebagian 

kecurangan laporan keuangan yang dapat timbul dari dominasi manajemen oleh 

seorang individu atau kelompok kecil, disebabkan oleh tanpa adanya pengendalian 

yang mengompensasi kondisi tersebut, seperti pengawasan oleh dewan komisaris 

atau komite audit. Komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan 

komisaris sangat berperan dalam meminimumkan manajemen laba yang 

merupakan salah satu bentuk kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

pihak manajemen. Semakin tingginya proporsi kepemilikan dewan komisaris, maka 

semakin besar pengawasan yang dilakukan kepada manajemen (Vivi R (2018)). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Efektivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 
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C.3   Pengaruh Perubahan KAP terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Skousen, et al. (2009) menjelaskan bahwa rasionalisasi dapat diukur dengan 

menggunakan audit report, total accrual divided by total assets, dan audit change. 

Penggantian Kantor akuntan publik dapat menjadi salah satu proksi dari 

Rationalization. Perusahaan cenderung akan mengganti auditor independennya 

ketika perusahaan ingin menyembunyikan hal yang tidak wajar untuk diketahui 

publik dengan kualitas auditor yang lebih rendah dari auditor sebelumnya. Adanya 

pergantian akuntan publik pada dua tahun periode dapat menjadi indikasi terjadinya 

fraud (Vivi R, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Perubahan KAP berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

C.4   Pengaruh Perubahan Direksi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Kemampuan (capability) merupakan seberapa besar daya dan kapasitas yang 

dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan. Wolfe dan Hermanson (2004) 

menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat 

memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk 

kecurangan yang tidak tersedia untuk orang lain. Posisi manajemen puncak seperti 

CEO, direksi, maupun kepala divisi lainnya merupakan faktor penentu terjadinya 

kecurangan, dengan mengandalkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang lain 

dan dengan kemampuannya memanfaatkan keadaan yang dapat memperlancar 

tindakan kecurangannya. Manurung dan Hardika (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan dengan proksi board of director change berpengaruh positif terhadap 
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kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Perubahan Direksi berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan 

Keuangan 

 

C.5   Pengaruh Frekuensi Kemunculan Gambar CEO Terhadap Kecurangan  

Laporan Keuangan 

Simon et al. (2015) meneliti bahwa salah satu pengukuran arogansi bisa 

dilihat dari frekuensi kemunculan gambar CEO di dalam laporan tahunan 

perusahaan. Arogansi merupakan sifat superioritas atas hak yang dimiliki dan 

merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk 

dirinya. Arogansi dapat memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan dengan 

cara menggunakan dan memanfaatkan wewenang yang dimiliki. Arogansi dapat 

diproksikan dengan frekuensi kemunculan gambar CEO yang mengacu pada 

penelitian Vivi R (2018).    

Seorang CEO cenderung lebih ingin menunjukkan kepada semua orang akan 

status dan posisi  yang  dimilikinya  dalam  perusahaan  karena  mereka  tidak  ingin  

kehilangan  status  atau  posisi tersebut (atau  merasa  tidak dianggap), hal ini sesuai 

dengan salah satu elemen yang dipaparkan oleh Crowe  (2011) dalam Tessa dan 

Harto (2016). Banyaknya foto CEO yang muncul dilaporan keuangan 

mengindikasikan tingkat arogansi yang dimiliki oleh CEO, hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tessa dan Harto (2016) menyatakan bahwa arogansi 

yang diproksikan dengan frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif 
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terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian 

ini mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap 

Kecurangan Laporan Keuangan 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan: 
➢ Stabilitas Keuangan   (X1) 

Kecurangan Laporan 

Keuangan (Y) 

Kesempatan: 
➢ Efektivitas Pengawasan  (X2) 

Rasionalisasi: 
➢ Perubahan KAP  (X3) 

Kemampuan: 
➢ Perubahan Direksi  (X4) 

Arogansi: 
➢ Frekuensi kemunculan 

gambar  CEO (X5) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 


