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ABSTRACT 

This research aims to obtain empirical evidence about the effect between debt to 

asset ratio, asset growth, return on assets, proportion of independent 

commissioners and auditor factors to financial statement fraud. The sampling 

method was used in this research is purposive sampling. The population of this 

research are 23 samples listed in consumer goods industry, Indonesia Stocked 

Exchange in 2011 – 2014. Data analysis was performed is the classical 

assumption and hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The 

results of this research indicated that debt to asset ratio and return on assets has 

positive significant effect to financial statement fraud, assets growth has negative 

significant effect to financial statement fraud. But, proportion of independent 

commissioner and auditor factors has no significant effect to financial statement 

fraud. The result of this research simultaneously proved that debt to asset ratio, 

asset growth, return on assets, proportion of independent commissioners and 

auditor factors has significant affect to financial statement fraud. 
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PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis yang semakin berkembang dan meningkat dari tahun ke 

tahunnya sangat berpengaruh pada perilaku bisnis. Perusahaan bersaing untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya yang bisa dilihat salah satunya dari laporan 

keuangan yang disusun perusahaan. Selain untuk melihat kinerja, laporan 

keuangan juga digunakan untuk melihat posisi keuangan dan bagaimana arus kas 

perusahaan. Itu sebabnya laporan keuangan menyajikan informasi lebih dari 

sekedar angka-angka yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Oleh 

karena itu, banyak perusahaan yang mengambil kesempatan melakukan fraud 

untuk menampilkan keadaan terbaik perusahaan berdasarkan laporan 

keuangannya.  

Kecurangan (fraud) merupakan suatu kesalahan yang sengaja dilakukan. 

Statement of Auditing Standards No.99 dalam Norbarani (2012) mendefinisikan 

fraud sebagai tindak kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam 

laporan keuangan yang merupakan subyek audit. 

Laporan keuangan yang merupakan sarana bagi perusahaan untuk 

menyediakan informasi bagi para pemakainya, harus memiliki unsur relevan agar 

kebutuhan pemakai dapat terpenuhi dan memiliki keandalan, yaitu informasi 

harus bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan-kesalahan material, dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai sesuatu yang secara wajar disajikan.  

Di Indonesia, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di 

Bursa Efek Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK). Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas dan 
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fungsi Bapepam-LK dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Sahamok, 

2012). Namun, dengan dibentuknya badan pengawas tidak menutup kemungkinan 

bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tidak 

melakukan kecurangan. Sehingga untuk meminimalisasi terjadinya fraud tersebut, 

dibutuhkan peran yang lebih oleh auditor selaku pihak yang bertugas memastikan 

kewajaran atas suatu laporan keuangan. 

Dalam rangka memberikan solusi terhadap terhadap kelemahan dalam 

prosedur pendeteksian fraud di dunia, American Institute Certified Public 

Accountant (AICPA) menerbitkan Statement of Auditing Standards No. 99 (SAS 

No. 99) mengenai Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit pada 

Oktober 2002, (Skousen et. al, 2009). Tujuan dikeluarkannya SAS No.99 adalah 

untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi fraud dengan menilai 

faktor risiko fraud perusahaan.  

Faktor risiko fraud dari standar fraud yang ada yakni SAS 99 didasarkan 

pada fraud triangle theory yang dicetuskan oleh Cressey pada tahun 1953 (Lou, 

Y. and M. Wang, 2009) dalam makalahnya yang berjudul Other’s People money : 

A Study in the Social Psychology of Embezzlement terdapat kondisi yang selalu 

hadir dalam kegiatan fraud perusahaan yaitu : 

1. Tekanan (Pressure) 

2. Kesempatan (Opportunity) 

3. Rasionalisasi (Rasionalization) 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak 

pada variabel yang digunakan, periode penelitian, dan pengambilan sampel 
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sebagai objek penelitian. Sehingga berdasarkan uraian perbedaan hasil variabel 

penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan lima 

variabel independen yang terdiri dari debt to asset ratio (DAR), pertumbuan aset 

(ACHANGE), return on asset (ROA), rasio dewan komisaris independen (IND), 

dan reputasi Kantor Akuntan Publik.  

 Diteliti karena laporan keuangan menyajikan informasi yang 

menggambarkan keadaan suatu entitas sehingga kebenaran dari informasi tersebut 

harus dapat dipastikan. Jika financial statement fraud dapat diminimalisasi dan 

dideteksi sejak awal maka tingkat terjadinya kesalahan dalam pengambilan 

keputusan yang berdasarkan laporan keuangan dapat lebih rendah keterjadiannya. 

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul: "Pengaruh Debt to Asset Ratio, Pertumbuan Asset, Return On Asset, 

Rasio Dewan Komisaris Independen, dan Reputasi KAP terhadap Financial 

Statement Fraud pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014”. 

Rumusan Masalah  

1. Apakah debt to asset ratio berpengaruh secara signifikan terhadap  financial  

statement  fraud?  

2. Apakah pertumbuhan aset berpengaruh secara signifikan financial  statement  

fraud?  

3. Apakah return on assets berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud?  
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4. Apakah rasio dewan komisaris independen memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap financial statement fraud?  

5. Apakah reputasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh secara signifikan  

terhadap financial  statement fraud?  

6. Apakah debt to asset ratio, pertumbuhan aset, return on assets, rasio dewan 

komisaris independen, dan reputasi kantor akuntan publik secara bersama-

sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap financial  statement 

fraud? 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Agency Theory 

Menurut Alijoyo dan Subarto (2004) Agency Theory menjelaskan tentang 

hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan 

pihak tertentu (pricincipal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang 

menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen).  

Menurut Martantya (2013) dan Alijoyo dan Surbarto (2004) para 

pemegang saham biasanya menginginkan agar dana yang diinvestasikannya 

mendapatkan return yang maksimal, berbeda dengan kepentingan manajemen 

yang ingin mendapatkan kompensasi yang besar atas pengelolaan dana pemilik. 

Perbedaan ini lah yang menyebabkan terjadinya conflict of interest diantara 

pemegang saham dan manajemen. Di samping itu, manajemen memiliki informasi 

tentang operasi dan kinerja perusahaan lebih dibandingkan dengan pemegang 
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saham. Sehingga menimbulkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan 

fraud. 

Fraud 

Penting untuk diketahui dan dipahami adalah unsur-unsur dari pembentuk 

fraud. Unsur-unsur fraud menurut Piantara (2013) adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan 

(misrepresentation) yang dapat berupa satu laporan, data atau informasi, 

ataupun bukti transaksi. 

2. Fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan 

dalam situasi tertentu melanggar hukum. 

3. Terdapat penyalahgunaan kedudukan, pekerjaan dan jabatan untuk 

kepentingan dan keuntungan pribadinya. 

4. Meliputi masa lampau atau masa sekarang karena perhitungan kerugian 

yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang 

sudah dan sedang terjadi. 

5. Didukung fakta yang bersifat material (material fact), artinya harus 

didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum. 

6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (make-knowingly or 

recklessy) terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti 

transaksi, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau 

terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data. 



Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016 Page 7 
 

7. Terdapat pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang 

mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk 

uang atau bentuk harta maupun keuntungan ekonomis lainnya. 

Klasifikasi Fraud 

ACFE dalam Kurniawati (2012) membagi fraud (kecurangan) dalam 3 

(tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan:  

1. Asset Misappropriation  

 Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau 

harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling 

mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung 

(defined value).  

2. Fraudulent Statements  

Fraudulent statements meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat 

atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi 

kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan 

dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.  

3. Corruption  

                  Yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan 

hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik 

sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. 

Selain itu menurut Priantara (2013:91) terdapat beberapa alasan umum 

mengapa seseorang melakukan financial statement fraud diantaranya:  
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a. Mendorong investasi melalui pelepasan saham atau memikat investor 

membeli saham dengan harga premium. (Share Price Effects) 

b. Menunjukkan peningkatan laba per saham atau laba dari persekutuan 

yang pada akhirnya meningkatkan bonus atau dividen. (Share Price 

Effects) 

c. Menutupi ketidakmampuan menghasilkan arus kas operasional yang 

baik. 

d.   Menghilangkan persepsi negatif publik terhadap kinerja organisasi.  

e. Borrowing Cost Effects: Mendapatkan pembiayaan, pembiayaan  

kembali, dan perpanjangan pembiayaan atau mendapatkan syarat 

pembiayaan yang lebih menguntungkan.  

f.   Untuk menutupi penyalagunaan atau penggelapan aset organisasi. 

g. Menunjukkan status/citra pribadi manajemen sebagai eksekutif yang 

handal dalam mengelola dan memajukan organisasi. 

h. Bonus Plan Effects: Pemberian kompensasi/insentif/bonus yang 

meningkat kepada pegawai apabila pendapatan perusahaan meningkat. 

i. Political Cost Effects: Menurunkan laba perusahaan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.  

Fraud Triangle Theory 

Cressey dalam Priantara (2013) dan Tunggal (2011) menyimpulkan bahwa 

fraud triangle terdiri dari tiga kondisi yang umum hadir pada saat fraud terjadi: 
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1) Tekanan /Motif 

Tekanan (pressure) merupakan dorongan orang untuk melakukan 

fraud. Pada umunya, tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah 

finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong keserakahan. 

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan 

(pressure) kebutuhan keuangan yang mendesak yang menghimpitnya yang 

tidak dapat diceritakan kepada orang lain (Priantara, 2013).  

2) Kesempatan 

Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa 

dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal 

yang lemah, ketidakdisplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, 

maupun tidak ada mekanisme audit. Pada dasarnya terdapat dua faktor 

yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang 

berbuat fraud yaitu: 

1. Sistem pengendalian intern yang lemah. 

2. Tata kelola organisasi buruk. 

3) Rasionalisasi 

Menurut Norbarani (2012) rasionalisasi yaitu adanya sikap, karakter 

atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu 

untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Norbarani (2012) 

rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit 

diukur. Para pelaku fraud mengakui atau merasa bahwa tindakannya 

bukan merupakan suatu fraud atau kecurangan tetapi merupakan sesuatu 
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yang merupakan haknya, bahkan tidak jarang pelaku merasa telah berjasa 

karena telah berbuat banyak untuk organisasi (Priantara, 2013). 

Beneish M-Score  

Menurut Aris et. al, (2013) Beneish M-Score adalah model matematika 

yang merumuskan beberapa rasio analisis dan terdiri dari delapan variabel untuk 

mengidentifikasi terjadinya penipuan keuangan atau kecenderungan untuk terlibat 

dalam mendapatkan manipulasi. Dan telah diperoleh hasil perhitungan Beneish M-

Score yang telah kekal (robust), dengan indikasi jika lebih dari -2,22 

diklasifikasikan sebagai perusahaan manipulator, bila kurang dari -2,22 

diklasifikasikan sebagai perusahaan non-manipulator. 

Menurut Beneish (1999) delapan variabel yang digunakan dalam Beneish 

M-Score diantaranya:  

1. Days’ Sales in Receivables Index (DSRI) 

Jumlah yang besar dalam days sales in receivables dapat berarti akibat dari 

perubahan kebijakan kredit untuk memacu penjualan dalam menghadapi persaingan 

yang meningkat, tetapi peningkatan yang tidak proporsional dalam piutang juga dapat 

dipengaruhi oleh inflasi. Jadi, peningkatan besar dalam DSRI berkaitan dengan 

kemungkinan bahwa pendapatan dan penghasilan yang dibesar-besarkan. Rumus 

Days Sales in Receivables Index (DSRI) adalah sebagai berikut: 

      
                      

                        
 

2. Gross Margin Index (GMI) 

Ketika GMI lebih besar dari 1, margin kotor telah memburuk. Lev dan 

Thiagarajan dalam Beneish (1999) menyatakan bahwa margin kotor yang buruk 
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adalah sinyal negatif tentang prospek perusahaan. Jadi jika perusahaan dengan 

prospek yang buruk lebih memungkinkan untuk terlibat dalam manipulasi laba. 

Rumus Gross Margin Index (GMI) adalah sebagai berikut: 

     
                              

                        
 

3. Asset Quality Index (AQI) 

Jika nilai AQI lebih besar dari 1 mengindikasikan perusahaan memiliki 

kompetensi untuk meningkatkan biaya tangguhan atau meningkatkan aset tidak 

berwujud dan memanipulasi pendapatan. Jadi semakin besar AQI, mengindikasikan 

penurunan kualitas aset, semakin besar kemungkinan manipulasi pendapatan. Rumus 

Asset Quality Index (AQI) adalah sebagai berikut: 

     
                                       

            
 

4. Sales Growth Index (SGI) 

Hasil yang lebih besar dari 1 mengindikasikan bahwa penjualan meningkat dari 

tahun sebelumnya. SGI bukan merupakan indikasi manipulasi pendapatan, tetapi 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan lebih cenderung untuk 

melakukan manipulasi pendapatan. Rumus Sales Growth Index (SGI) adalah sebagai 

berikut: 

     
       

         
 

5. Depreciation Index (DEPI),  

Apabila DEPI lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa tingkat di mana aset 

yang disusutkan berkurang-meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan telah 

merevisi perkiraan umur manfaat aset atau mengadopsi metode baru yang 
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meningkatkan pendapatan. Rumus Depreciation Index (DEPI) adalah sebagai 

berikut: 

      

              
                  
                

                    

 

6. Sales, General and Administration Expenses Index (SGAI) 

Menurut Lev dan Thiagarajan dalam Beneish (1999) jika terjadi 

peningkatan yang tidak proporsional dalam penjualan akan memberikan 

indikasi negatif mengenai prospek perusahaan masa mendatang. Rumus 

Sales General and Administrative Expenses Index (SGAI) adalah 

sebagai berikut:  

      
                      

                          
 

7. Total Acrual to Total Assets (TATA) 

Akrual memberikan kesempatan secara konsisten untuk melakukan 

kecurangan. Jadi, hasil positif yang lebih besar berkaitan dengan potensi 

manipulasi laba. Rumus Total Accruals to Total Assets (TATA) adalah 

sebagai berikut: 

      

                        
                          

            
 

8. Leverage Index (LEVI) 

LVGI adalah rasio total hutang terhadap total aset pada tahun t  

terhadap rasio sehubungan di tahun t - 1. LVGI lebih besar dari 1 

menunjukkan peningkatan leverage. Oleh karena itu perusahaan yang 
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memiliki kenaikan pada leverage lebih rentan terhadap manipulasi 

pendapatan. Rumus Leverage Index (LVGI) adalah sebagai berikut: 

      

                                    
              

                                      
               

 

Setelah dilakukan perhitungan masing-masing variabel, kemudian 

diformulasikan kedalam rumus Beneish M-Score Model: 

M-Score = -4.84 + 0.920 DSRI + 0.528 GMI + 0.404 AQI + 0.892 SGI + 

0.115 DEPI - 0.172 SGAI - 0.327 LVGI + 4.697 TATA 

Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Menurut Kasmir (2008) Debt Ratio merupakan rasio hutang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, 

dengan kata lain seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. Apabila hasil pengukuran pada rasio ini tinggi, artinya 

pendanaan perusahaan menggunakan hutang semakin banyak, sehingga 

perusahaan dinilai tidak mampu untuk menutupi hutang-hutang dengan aktivanya 

dan menyebabkan perusahaan sulit untuk mendapatkan pinjaman dari pihak luar. 

Dengan semakin meningkatnya rasio DAR (dimana beban  hutang juga 

semakin besar) maka hal tersebut berdampak terhadap profitabilitas  yang 

diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga  

pinjaman. Oleh karena itu, jika biaya bunga semakin besar, maka profitabilitas 

(earnings after tax) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk 

membayar bunga), maka hak para pemegang saham (dividen) juga semakin 

berkurang (menurun) (Risaptoko, 2007).  
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Rasio Pertumbuhan Aset 

Menurut Kusumajaya (2011) Growth merupakan perubahan total aset baik 

berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami perusahaan selama satu 

periode/satu tahun. Aset merupakan cerminan kekayaan suatu perusahaan. Dari 

total aset dapat dilihat suatu perusahaan termasuk dalam kategori besar atau kecil. 

Semakin besar aset yang diliki, maka perusahaan itu termasuk perusahaan besar 

dan memiliki citra yang baik yang mana akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan besar karena dapat menarik minat investor dan kreditur untuk 

berbisnis di perusahaan tersebut (Martantya, 2013).  

Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional  

perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan  

semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditur) terhadap perusahaan, maka  

proporsi hutang semakin lebih besar daripada modal sendiri, Risaptoko (2007). 

Return on Assets 

Menurut Kasmir (2008) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, Anshar (2012). 

Menurut Martantya (2013) ROA aktual yang telah dicapai tahun 

sebelumnya akan digunakan manajemen untuk menetapkan target keuangan 

tahun-tahun berikutnya. Jadi, dapat dilihat apakah pada tahun sekarang ini laba 
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yang dihasilkan sudah mencapai target keuangan yang telah ditetapkan atau 

belum. 

Rasio Dewan Komisaris Independen 

Menurut Puspitasari (2013) komisaris independen merupakan sebuah 

badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang 

independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai 

kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. 

Menurut Kusumawardhani (2012) Ineffective monitoring merupakan 

keadaan ketika perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif memantau 

kinerja perusahaan sehingga akan memicu adanya fraud. Dewan komisaris tidak 

boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili 

perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga (Limantauw, 2012).  

Dalam Undang-undang nomor 47 tentang Perseroan Terbatas 

menyebutkan bahwa Perusahaan Publik sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) 

organ untuk menjalankan perusahaan, salah satu diantaranya adalah Dewan 

Komisaris. Oller & Gregory dalam Restuningdiah (2011) menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. 

Menurut POJK No. 33 pasal 28 menyebutkan bahwa tugas Dewan 

Komisaris adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas 

pengawasan terhadap kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik maupun terhadap 

kegiatan usaha Perusahaan Publik, serta memberi nasihat atau masukan kepada 

Direksi.  
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Reputasi KAP 

Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten 

dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti (terkait 

laporan keuangan) dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut (Yustitia, 2012). 

DeAngelo dalam Christiani (2014) menyebutkan bahwa KAP besar (the 

big-4) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan 

dengan KAP kecil (non big-4). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih 

banyak sumber daya yang menghasilkan waktu penyelesaikan audit menjadi lebih 

cepat dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau 

beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh 

masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. 

Berdasarkan sumber dari Wikipedia dalam Leonora (2012)  terdapat empat 

KAP  besar di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big Four, diantaranya:  

1. KAP Purwantono, Suherman dan Surja yang berafiliasi dengan Ernst 

and Young. 

2. KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan Deloitté Touche 

Tohmatsu. 

3. KAP Siddharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KPMG. 

4. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan yang berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCoopers (PwC). 
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Kerangka Penelitian 

Variabel Independen                           Variabel Dependen 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

               (H6)  

Pengembangan Hipotesis 

Debt to Asset Ratio terhadap Financial Statement Fraud 

Apabila perusahaan memiliki debt to asset ratio yang tinggi, berarti 

perusahaan tersebut memiliki hutang yang besar dan risiko kredit yang dimiliki 

juga tinggi. Karena memiliki risiko kredit yang tinggi, maka terdapat 

kekhawatiran bahwa pada nantinya perusahaan tidak mampu untuk 

mengembalikan pinjaman modal yang diberikan menggunakan aktiva yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyelamatkan diri dari kondisi 

yang demikian agar tetap dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman 

(Martantya, 2013). Sehingga akan menurunkan tingkat financial statement fraud. 
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Dechow et. al, dalam Kurniawati (2012) yang menyebutkan bahwa perusahaan 

dengan leverage yang tinggi  memiliki persyaratan hutang akan memotivasi 

tindakan manipulasi laba. 

H1: Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap financial statement fraud 

Rasio Pertumbuhan Aset terhadap Financial Statement Fraud 

Menurut Martantya (2013) dari total aset kita bisa melihat besar kecilnya 

suatu perusahaan. Semakin banyak aset yang dimiliki, maka perusahaan itu 

termasuk perusahaan yang besar dan memiliki citra yang baik.  

Loebbecke et al. and Bell et al. dalam Skousen (2009) mengindikasikan 

bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata industri, 

manajemen mungkin akan memanipulasi laporan keuangan untuk memperbaiki 

prospek perusahaan. Kusumawardhani (2012) variabel pertumbuhan aset akan 

membantu auditor dalam mendeteksi fraud perusahaan, apabila pertumbuhan 

perusahaan tidak stabil maka tingkat financial statement fraud akan meningkat. 

H2: Pertumbuhan aset berpengaruh terhadap financial statement fraud 

Return on Assets terhadap Financial Statement Fraud 

ROA aktual yang telah dicapai tahun sebelumnya dapat digunakan 

manajemen untuk menetapkan target keuangan tahun-tahun berikutnya. Jadi, dari 

ROA dapat dilihat apakah pada tahun sekarang ini laba yang dihasilkan sudah 

mencapai target keuangan yang telah ditetapkan atau belum (Martantya, 2013).  

Summers dan Sweney dalam Anshar (2012) menyatakan bahwa apabila 

ekspektasi untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat profitabilitas masa 
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lalu tidak dapat dipenuhi oleh kinerja aktualnya, sehingga hal ini memberikan 

motivasi bagi adanya pelanggaran kecurangan pelaporan. 

H3: Return on assets  berpengaruh terhadap financial statement fraud 

Rasio dewan komisaris independen terhadap financial statement fraud 

Meluasnya skandal akuntansi dan praktik fraud merupakan salah satu 

dampak lemahnya pengawasan yang dilakukan perusahaan yang telah 

memberikan peluang kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan pribadinya. Dengan adanya pengawasan yang tidak efektif, maka 

manajemen akan merasa tidak diawasi secara ketat dan semakin leluasa mencari 

cara untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya, Martantya (2013).  

Menurut Martantya (2013) dengan adanya dewan komisaris independen, 

diharapkan pengawasan perusahaan semakin efektif dan praktik fraud dapat 

diminimalkan. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya fraud  dibutuhkan 

dewan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan baik dengan 

pemegang saham, direktur, manajemen, ataupun pihak internal lainnya, yang 

dapat menganggu independensi Dewan Pengawas. 

H4: Rasio Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap financial statement 

fraud 

Reputasi KAP terhadap Financial Statement Fraud 

Reputasi kantor akuntan publik berkemampuan untuk mempertinggi 

kualitas suatu laporan keuangan bagi perusahaan. Menurut Ardiyani (2015) 

semakin besar ukuran KAP yang mengaudit, maka kualitas audit yang dihasilkan 

akan semakin bagus, sehingga memungkinkan tindakan kecurangan laporan 
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keuangan akan rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh Lennox dalam Subroto 

(2012) bahwa KAP Big4 mempunyai insentif yang lebih besar untuk melakukan 

audit yang lebih akurat karena mereka akan terancam oleh tuntutan hukum yang 

lebih besar pula apabila tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. 

H5: Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap financial 

statement fraud 

H6: Debt to Asset Ratio, Pertumbuhan Aset, Return on Assets, Rasio Dewan 

Komisaris Independen, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh 

terhadap financial statement fraud 

METODOLOGI PENELITIAN 

Definisi Operasional Dan Pengukuran Data Variabel 

Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial 

statement fraud yang diproksikan dengan Beneish M-Score. Berdasarkan Beneish 

Model (Aris et. al, 2013) menyebutkan jika nilai M-Score kurang dari -2.22 

menandakan bahwa perusahaan tidak melakukan manipulasi laporan keuangan 

dan apabila nilai M-Score lebih dari -2.22 menandakan bahwa perusahaan 

terindikasi melakukan manipulasi pada laporan keuangan. 

Untuk mendeteksi financial statement fraud digunakan formula Beneish 

M-Score yang terdiri dari delapan faktor, yaitu: DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, 

SGAI, TATA dan LVGI. Adapun original formula M-Score menurut Aris et. al, 

(2013) dan Christy dkk (2013) adalah sebagai berikut: 
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M-Score = -4,84 + 0,92*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 

0,115*DEPI – 0,172*SGAI + 4,679*TATA – 0,327*LVGI 

Variabel Independen 

Debt to Asset Ratio 

Debt Ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva (Kasmir, 2008). Menurut 

Kasmir (2008) Debt to Total Asset  dihitung dengan rumus: 

                    
                

           
 

Pertumbuhan Aset  

Rasio pertumbuhan Aset (ACHANGE) merupakan selisih total aset yang 

dimiliki perusahaan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap 

total aset periode sebelumnya (Kusumajaya, 2011). Menurut Martantya (2013) 

ACHANGE dihitung dengan rumus: 

        
                           

              
 

Return on Asset (ROA) 

Menurut Chang and Rhee dalam Risaptoko (2007) ROA merupakan 

atribut profitabilitas yang diwakili oleh tingkat keuntungan (laba) setelah pajak 

dengan total aset. Menurut Martantya (2007) untuk menghitung ROA digunakan 

rumus sebagai berikut:  
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Rasio Dewan Komisaris Independen 

Menurut Boediono dalam Puspitasari (2013) rasio dewan komisaris 

independen merupakan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap 

jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan 

sampel. Menurut Martantya (2013) Rasio dewan komisaris independen dapat 

dihitung dengan rumus: 

    
                                 

                            
 

Reputasi KAP 

Reputasi Kantor Akuntan Publik ini biasanya dikaitkan dengan ukuran 

kantor akuntan publik, yakni the big four dan non the big four. Untuk mengukur 

variabel ini, peneliti menggunakan variabel dummy, yaitu apabila kategori 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP the big four diberi angka 1, dan jika 

perusahaan tidak menggunakan jasa KAP the big four maka diberi angka 0. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) atau www.idx.co.id. Metode yang digunakan peneliti dalam 

pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (purposive 

sampling), yang dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi 

didasarkan pada informasi yang tersedia atau berdasarkan kriteria tertentu 

sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanyakan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan karakteristik sampel terutama mencakup 

nilai rata-rata (mean), nilai ekstrim yaitu nilai minimum dan maksimum, serta 

standar deviasi. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi financial statement 

fraud, debt to assets ratio (DAR), pertumbuhan aset (ACHANGE), return on 

asset (ROA), rasio dan dewan komisaris independen (IND), maka dapat diketahui 

nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap 

variabel. 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MSCORE 92 -5.4237 12.0517 3.54053 2.624585 

DAR 92 0.0003 0.6326 .33701 .147947 

ACHANGE 92 -0.0593 0.9977 .13797 .152210 

ROA 92 0.0041 0.4162 .12645 .104350 

IND 92 0.0000 0.6667 .33192 .134396 

Valid N 

(listwise) 
92         

(Sumber: Output SPSS) 

KAP 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

KAP non Big 4 44 47.8 47.8 47.8 

KAP Big 4 48 52.2 52.2 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

(Sumber: Output SPSS) 

 

 



Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016 Page 24 
 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas Pada Model Regresi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 92 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.16184129 

Most Extreme Differences Absolute .0538 

Positive .0538 

Negative -.0529 

Kolmogorov-Smirnov Z .5162 

Asymp. Sig. (2-tailed) .9526 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: Output SPSS) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal 

dengan nilai signifikansi yakni 0.9526 > 0.05. Sehingga membuktikan bahwa 

analisis data dapat dilanjutkan karena residual telah terdistribusi secara normal. Ini 

berarti meolak Ha dan menerima H0 karena data residual telah berdistribusi 

normal. 

Hasil Uji Multikolinieritas pada Model Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 DAR .8799 1.1365 

ACHANGE .9550 1.0472 

ROA .9203 1.0866 

IND .9106 1.0981 

KAP .9501 1.0526 

a. Dependent Variable: MSCORE 

(Sumber: Output SPSS) 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel DAR dengan nilai tolerance 

0.8799 dan nilai VIF 1.1365, variabel ACHANGE dengan nilai tolerance 0.9550 

dan nilai VIF 1.0472, variabel ROA dengan nilai tolerance 0.9203 dan nilai VIF 

1.0866, variabel IND dengan nilai tolerance 0.9106 dan nilai VIF 1.0981, variabel 

KAP dengan nilai tolerance 0.9501 dan nilai VIF 1.0526. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari atau sama dengan 0.10 

dan nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10, sehingga analisis data 

 dapat dilanjutkan karena tidak terjadi multikolinieritas. 

Hasil Uji Autokorelasi pada Model Regresi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .567
a
 .3215 .2821 2.223798 2.1801 

a. Predictors: (Constant), KAP, IND, ACHANGE, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: MSCORE 

(Sumber: Output SPSS) 

Dengan melihat tabel Durbin Watson dengan n = 92 dan k = 5 (k adalah 

jumlah variabel independen) maka diperoleh dl = 1.5482 dan du =1.7767, maka 4-

du = 2.2233. Jadi du < dw < 4 - du =  1.7767 <  2.1801 < 2.2233.  Maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi penelitian ini dan 

penelitian dapat dilanjutkan. 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 

  Unstandardized Residual 

Spearman's 

rho 

DAR Correlation 

Coefficient 
-0.1034 

  Sig. (2-tailed) 0.3267 

  N 92.0000 

  ACHANGE Correlation 

Coefficient 
-0.1148 

  Sig. (2-tailed) 0.2760 

  N 92.0000 

  ROA Correlation 

Coefficient -0.0358 

  Sig. (2-tailed) 0.7347 

  N 92.0000 

  IND Correlation 

Coefficient 0.0613 

  Sig. (2-tailed) 0.5618 

  N 92.0000 

  KAP Correlation 

Coefficient -0.0508 

  Sig. (2-tailed) 0.6306 

  N 92.0000 

(Sumber: Output SPSS) 

Tabel di atas bahwa nilai signifikansi pada variabel independen debt to 

assets ratio 0.3267, pertumbuhan aset 0.2760, return on asset 0.7347, rasio dewan 

komisaris 0.5618, dan reputasi KAP 0.6306, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi dikarenakan masing-masing variabel independen memiliki 

nilai signifikansi > 0.05 sehingga analisis dapat dilanjutkan. 
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Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 201.555 5 40.3110 8.1514 .000
b
 

Residual 425.294 86 4.9453     

Total 626.849 91       

a. Dependent Variable: MScore 

b. Predictors: (Constant), KAP, IND, ACHANGE, ROA, DAR 

(Sumber: Output SPSS) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki signifikansi sebesar 0.000, yakni 0.000 < 0.05 dan dan nilai 

Fhitung 8.1514 > Ftabel 2.3205. Maka H0 diterima, jadi secara simultan variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.4912 .9690   -.5069 .6135 

DAR 6.2472 1.6798 .3522 3.7191 .0004 

ACHANGE -3.3456 1.5673 -.1940 -2.1347 .0356 

ROA 8.7981 2.3287 .3498 3.7781 .0003 

IND 3.4645 1.8177 .1774 1.9060 .0600 

KAP .2405 .4762 .0460 .5051 .6148 

a. Dependent Variable: MScore 

(Sumber: Output SPSS) 
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 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan secara parsial debt to assets ratio 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.0004 < 0.05 dan nilai thitung 3.7191 > ttabel 

1.9879 sehingga Ha diterima dan menolak H0. Maka dapat disimpulkan debt to 

assets ratio berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 

 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan secara parsial pertumbuhan aset 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.0356 < 0.05 dan nilai thitung -2.1347 < ttabel -

1.9879 sehingga Ha diterima dan menolak H0. Maka dapat disimpulkan 

pertumbuhan aset berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement 

fraud. 

 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan secara parsial return on asset 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.0003 < 0.05 dan nilai thitung 3.7781 > ttabel  

1.9879 sehingga Ha diterima dan menolak H0. Maka dapat disimpulkan return on 

assets  berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 

 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan secara parsial rasio dewan 

komisaris independen memiliki tingkat signifikansi yakni 0.0600 > 0.05 05 dan 

nilai thitung 1.9060 < ttabel 1.9879 sehingga Ha ditolak dan menerima H0. Maka dapat 

disimpulkan rasio dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap financial statement fraud. 

 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan secara parsial reputasi KAP 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.6148 > 0.05 dan nilai thitung 0.5051 < ttabel 

1.9879 sehingga Ha ditolak dan menerima H0. Maka dapat disimpulkan reputasi 

KAP  berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 
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Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

                                                    Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .567
a
 .3215 .2821 2.223798 

a. Predictors: (Constant), KAP, IND, ACHANGE, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: MScore 

(Sumber: Output SPSS) 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat angka koefisien determinasi yakni 

0.2821 atau 28.21%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berupa debt 

to assets ratio, pertumbuhan aset, return on asset, rasio dewan komisaris 

independen, dan reputasi KAP dapat menjelaskan variabel dependen financial 

statement fraud sebesar 28.21% dan sisanya sebesar 71.79% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar penelitian ini. 

Analisis Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.4912 .9690   -.5069 

DAR 6.2472 1.6798 .3522 3.7191 

ACHANGE -3.3456 1.5673 -.1940 -2.1347 

ROA 8.7981 2.3287 .3498 3.7781 

IND 3.4645 1.8177 .1774 1.9060 

KAP .2405 .4762 .0460 .5051 

a. Dependent Variable: MSCORE 

(Sumber: Output SPSS) 
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Berdasarkan analisis hasil penelitian didapatkan semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

financial statement fraud . Maka persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 ACHANGE + b3 ROA + b4 IND + b5 KAP + ℮ 

Y = - 0.4912 + 6.2472 DAR - 3.3456 ACHANGE + 8.7981 ROA + 3.4645 IND + 

0.2405  KAP + ℮ 

Pembahasan dan Interpretasi 

Debt to Assets Ratio 

H1: Debt to asset ratio berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud 

Hasil pengujian regresi debt to assets ratio (DAR) memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.0004 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa debt to assets 

ratio berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Kurniawati (2012), namun berbeda dengan penelitian 

Martantya (2013). 

Kecenderungan perusahaan melakukan fraud didasarkan pada keinginan 

untuk mendapatkan pinjaman modal dari luar perusahaan sehingga tetap dapat  

melakukan kegiatan operasional. Martantya (2013) rendah atau tingginya debt to 

asset ratio dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditur untuk memberikan 

pinjaman terhadap suatu perusahaan. Semakin tingginya debt to asset ratio maka 

semakin sulit perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur, karena 

dianggap tidak mampu untuk melunasi pinjaman yang diberikan sehingga 

memotivasi tindakan fraud. Sebaliknya semakin rendah debt to asset ratio maka 
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semakin mudah bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur 

dan kemungkinan keterjadian fraud akan semakin rendah.  

H2: Pertumbuhan aset berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud 

Hasil pengujian regresi pertumbuhan aset (ACHANGE) memiliki  tingkat 

signifikansi yakni 0.0356  < 0.05 dan memiliki koefisien -3.3456. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap financial statement fraud. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2012) dan Martantya (2013). 

Besar atau kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan dapat 

menggambarkan ukuran suatu perusahaan, apakah perusahaan tergolong dalam 

perusahaan besar ataupun kecil dan dari besarnya aset perusahaan dapat dilihat 

apakah pertumbuhan perusahaan dalam keadaan stabil ataupun dalam kondisi 

yang buruk. Menurut Kusumawardhani (2012) pertumbuhan aset akan membantu 

auditor dalam pendeteksian financial statement fraud, apabila pertumbuhan aset 

perusahaan dalam kondisi buruk maka tingkat financial statement fraud akan 

meningkat. Pernyatan tersebut didukung oleh Loebbecke et. al, dan Bell et. al, 

dalam Skousen et. al, (2009) menyebutkan bahwa perusahaan yang 

pertumbuhannya dibawah rata-rata industri, cenderung akan melakukan financial 

statement fraud. 
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H3: Return on asset berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud 

  Hasil pengujian regresi return on asset (ROA) memiliki  tingkat 

signifikansi yakni 0.0003 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa return on asset 

berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. Hal ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martantya (2013) dan 

Anshar (2012). 

  ROA aktual yang tinggi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya 

menunjukkan bahwa profitabilitas juga tinggi yang menjadi tuntutan bagi 

perusahaan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan target laba di tahun 

berikutnya. Sehingga memotivasi untuk melakukan tindakan fraud menjadi tinggi. 

Summers dan Sweney dalam Ansar (2012) apabila ekspektasi untuk 

mempertahankan atau memperbaiki tingkat profitabilitas masa lalu tidak dapat 

dipenuhi oleh kinerja aktualnya, sehingga hal ini memberikan motivasi bagi 

adanya financial statement fraud. 

H4: Rasio dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap financial statement fraud 

Hasil pengujian regresi rasio dewan komisaris independen (IND) memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.0600 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

financial statement fraud. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Martantya (2013) dan tidak berhasil mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumawardhani (2012). 
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Gideon dalam Martantya (2013) pengangkatan dewan komisaris 

independen diwajibkan untuk setiap perusahaan publik yang bertujuan untuk 

mengawasi kinerja perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengangkat dewan 

komisaris hanya untuk memenuhi ketentuan formal, sedangkan peranan penting 

masih dipegang oleh pemilik perusahaan dan pemegang saham mayoritas yang 

memiliki kendali besar terhadap perusahaan sehingga dewan komisaris menjadi 

tidak independen.  Siregar dan Bachtiar dalam Martantya (2013) pengangkatan 

dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk 

pemenuhan regulasi saja, namun tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good 

Corporate Governance (GCG) dalam mekanisme upaya pencegahan salah saji 

pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dewan 

komisaris independen untuk mengawasi kinerja perusahaan menjadi tidak efektif 

dan bahkan menurun. 

H5: Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap financial statement fraud 

 Hasil pengujian regresi reputasi KAP memiliki tingkat signifikansi yakni 

0.6148 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap financial statement fraud. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiyani (2015).

 Ardiyani (2015) dan Subroto (2012) berdasarkan teori artibusi,  

kecurangan dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan seperti kinerja perusahaan 

yang buruk yang menyebabkan perusahaan mendapatkan tekanan untuk 
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melakukan fraud. Faktor eksternal berasal dari KAP yang memberikan jasa audit 

kepada perusahaan. Terdapat dua kemungkinan yang akan dilakukan KAP 

terhadap perusahaan yang melakukan fraud: 

1. KAP membantu dan berkolaborasi dengan klien untuk memanipulasi 

laporan keuangan dengan tidak mengungkapkan salah saji material 

pada laporan keuangan. 

2. KAP bertindak profesional dengan tetap menjaga independensi dan 

objektivitas auditor yang berarti KAP menolak untuk membantu klien 

dalam melakukan tindakan financial statement fraud. 

Berdasarkan hal tersebut tidak dapat dipastikan bahwa KAP akan selalu 

menjaga sikap independensi auditor dan profesionalitasnya dalam mengaudit 

laporan keuangan perusahaan klien. 

H6 : Debt to asset ratio, pertumbuhan aset, return on assets, rasio dewan 

komisaris independen dan reputasi kantor akuntan publik tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud 

  Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa variabel debt to asset 

ratio, pertumbuhan aset, return on assets, rasio dewan komisaris independen dan 

reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Maka dapat 

diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kelima variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini secara simultan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

financial statement fraud. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Debt to Assets Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud.  

2. Pertumbuhan aset berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud. 

3. Return on Asset berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud. 

4. Rasio dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap financial statement fraud.  

5. Reputasi KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

statement fraud.  

6. Secara simultan debt to assets ratio, pertumbuhan aset, return on asset, 

rasio dewan komisaris independen dan reputasi KAP memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap financial statement fraud. 

Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini  hanya memiliki sampel pada perusahaan Manufaktur 

sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur yang memiliki 

laba selama periode penelitian. 

3. Variabel yang digunakan untuk mendeteksi financial statement fraud 

hanya terdiri dari debt to assets ratio, pertumbuhan aset, return on 

asset, rasio dewan komisaris independen dan reputasi KAP. 
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Saran 

 Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Dapat memperluas jumlah sampel penelitian sehingga dapat 

memprediksi kasus financial statement fraud secara lebih akurat dan 

maksimal. 

2. Menambahkan variabel untuk mendeteksi financial statement fraud 

agar mendapat model yang lebih akurat. 

3. Dapat menggunakan proksi lain dari variabel dependen financial 

statement fraud, tak hanya menggunakan Beneish M-Score untuk 

memprediksi fraud. 

DAFTAR PUSTAKA 

American Institue of Certified Public Accountants (AICPA). 2002. “Statement of 

Auditing Standard No. 99”. New York. 

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. “Komisaris Independen: Penggerak 

Praktik GCG di Perusahaan”. Jakarta: PT INDEKS Kelompok 

GRAMEDIA. 

Ansar, Muhammad. 2012. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik di Iindonesia”. 

Jurnal Repository, Universitas Diponegoro. Semarang. 

Ardiyani, Susmita. (2015). “Analisis Determinan Financial Statement melalui 

Pendekatan Fraud Triangle”. Accounting Analysis Journal Vol. 4 No. 1 

Tahun 2015. ISSN 2252-6765. 

Aris, Nooraslinda Abdul, Othman Rohana, Arif Siti Maznah Mohd, Malek 

Mohamad Affendi Abdul and Oman Normah. 2013. “Fraud Detection: 

Benford's Law vs Beneish Model”. Symposium on Humanities, Science and 

Engineering Research (SHUSER). 



Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016 Page 37 
 

Beneish, Messod D. 1999. “The Detection of Earnings Manipulation”. Article in 

Financial Analysts Journal, September 1999. 

Christiani, Ingrid dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2014. “Pengaruh Kualitas Audit 

terhadap Manajemen Laba”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 16, No. 

1, Mei 2014, 52-62. ISSN: 2338-8137. 

Christy, Isabella Marsasella, Sugito Dan Abdul Hoyyi. 2015.  Penerapan Formula 

Beneish M-Score dan Analisis Diskriminan Linier untuk Klasifikasi 

Perusahaan Manipulator dan Non-Manipulator (Studi Kasus di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013). Jurnal Gaussian, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015, 

Halaman 287 – 293. ISSN: 2339-2541. 

Diany, Yuvita Avrie dan Dwi Ratmono. 2014. “Determinan Kecurangan Laporan 

Keuangan: Pengujian Teori Fraud Triangle”. Diponegoro Journal of 

Accounting Vol.3 No.2 Tahun 2014, Halaman 1-9. ISSN: 2337-3806. 

Fahmi, Ilham. 2012. “Analisis Laporan Keuangan (Vol. 2)”. Bandung: Alfabeta. 

Fimanaya, Fira. 2014. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan 

Laporan Keuangan”. Diponegoro Journal of accounting Vol.3 No 3 Tahun 

2014, Halaman 1-11. ISSN: 2337-3806. 

Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 

19. Edisi Kelima”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ismiyanti, Fitri dan Chintia Prastichia. 2015. “Mekanisme Governance dan 

Kecurangan Laporan Keuangan”. Jurnal Manajemen DeReMa Vol. 10 

No. 2, September 2015. Tangerang. 

Kasmir. 2008. “Analisis Laporan Keuangan”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Kurniawati, Ema. 2012. “Analisis Faktor-faktor yang Mempegaruhi Financial 

Statement Fraud dalam Perspektif Fraud Triangle. Naskah Publikasi: 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. 

Kusumajaya, Dewa Kadek Oka. 2011. “Pengaruh Struktur Modal dan 

Pertumbuhan Perusahaan terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Tesis. Univesritas 

Udayana. Denpasar. 



Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016 Page 38 
 

Kusumawardhani, Prisca. 2012. “Deteksi Financial Statement Fraud dengan 

Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 1 No. 3 Tahun 

2013. 

Leonora, Sylvie, Yuliawati Tan dan Aurelia Carina Susanto. 2012. Analisis 

Hubungan Masa Perikatan Audit dengan Kualitas Audit. Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.1 No.1. 

Limantauw, Shirly. 2012. “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris sebagai 

Mekanisme Good Corporate Govenance terhadap Tingkat Konservatisme 

Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”. Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 1 No. 1, Januari 2012. 

Lou, Yung-i and Ming-Long, Wang. 2009. “Fraud Risk Factor of the Fraud 

Triangle Assessing the Likelihood of Fradulent Financial Reporting”. 

Journal of Business & Economics Research Vol. 7  No. 2, Ferbruari 2009. 

Martantya. 2013. “Kecurangan Laporan Keuangan melalui Faktor Risiko Tekanan 

dan Peluang". Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No. 2 Tahun 

2013. ISSN: 2337-3806. 

Nguyen, Khanh. 2008. “Financial Statement Fraud: Motives, Methods, Cases and 

Detection”. Florida. (http://www.bookpump.com/, diakses tanggal 11 

Februari 2016 pukul 12.21 WIB). 

Norbarani, Listiana. 2012. “Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan 

Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No.99”. Naskah 

Publikasi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. 

Priantara, Diaz. 2013. “Fraud Auditing & Investigation”. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 

Pulukadang, Rahmad. 2013. “Pengaruh Fraud Triangle untuk Mendeteksi Tindak 

Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Property dan Real Estate 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”. Naskah Publikasi: Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo. 

Puspitasari, Anastasia Sally. 2013. “Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris 

Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional 

http://www.bookpump.com/


Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016 Page 39 
 

terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern”. Naskah Publikasi: 

Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Babarsari 43 

– 44, Yogyakarta. 

Restuningdiah, Nurika. 2011. “Komisaris Independen, Komite Audit, Internal 

Audit dan Risk Management Committee terhadap Manajemen Laba”. 

Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.15 No.3 September 2011, hlm. 351-

362. 

Rini, Viva Yustitia dan Tarmizi Achmad. 2012. “Analisis Prediksi Potensi Risiko 

Fraudulent Financial Statement melalui Fraud Score Model”. Diponegoro 

Journal of Accounting Vol.1 No.1 Tahun 2012, Halaman 1-5. 

Risaptoko, RB Atok. 2007. “Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Total Asset, 

Asset Growth, Firm Size, dan Return on Asset terhadap Dividend Payout 

Ratio”. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang. 

Sarwono, Jonathan dan Ely Suhayati. 2010. “Riset Akuntansi Menggunakan 

SPSS”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Skousen, Christoper J, Kevin R. Smith, and Charlotte J. Wright. 2009. “Detecting 

Predicing Financial Statement Fraud: the Effectiveness of the Fraud 

Triangle and SAS No.99” . Advances in Financial Economics Vol. 12 

No.1. 

Subroto, Vivi Kumalasari. 2012.”Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 

Karakteristik Auditor Eksternal terhadap Kecurangan Pelaporan 

Keuangan”. Aset, Vol. 14 No.1 Maret 2012, hal. 83-95. 

Suhayati, Ely. 2014. “Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Rentang Waktu 

Penyelesaian Audit”. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.12 No.1. 

Tunggal, Amin Widjaja. 2011. “Teori dan Kasus Kecurangan Akuntansi & 

Keuangan”. Jakarta: Harvarindo. 

Ujiyantho, M. A dan B. A Pramuka. 26-28 Juli 2007. “Mekanisme Corporate 

Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Simposium 

Nasional Akuntansi X, Makassar, Indonesia. 



Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016 Page 40 
 

Wibowo, Ari dan Hilda Rossieta. 2010. “Faktor-faktor Determinasi Kualitas 

Audit-Suatu Studi dengan Pendekatan Earning Surprise Benchmark”. 

Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang. 

www.sahamok.com. (n.d.). Tugas dan Fungsi Bapepam-LK Pindah ke OJK. 

Retrieved Februari 26, 2016, from www.sahamok.com: 

googleweblight.com/?lite_url=http://www.sahamok.com/pasar-

modal/tugas-dan-fungsi-bapepam-lk-pindah-ke-ojk/&lc=en- 

ID&s=1&m=929&host=www.google.co.id&ts=1456474455&sig=ALL1A

j66wcPrc9SROgGxM9kMzDzTbniDag 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 33/Pojk.04/2014 tentang Direksi dan 

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

www.idx.co.id 

 

 

 

http://www.idx.co.id/

