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FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING BERDASARKAN FAKTOR RISIKO
TEKANAN DAN FAKTOR RISIKO KESEMPATAN

Erik Nugraha

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya skandal dalam pelaporan keuangan
yang salah satu faktornya adalah faktor tekanan, dimana dengan adanya faktor ini akan
berdampak pada adanya kecenderungan yang mendorong perusahaan untuk melakukan
tindakan manipulasi atas laporan keuangan dengan tujuan memberikan gambaran
kinerja dan keadaan perusahaan yang baik kepada pengguna laporan keuangan. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor resiko tekanan dan kesempatan
dalam perspektif fraud terhadap fraudulent financial reporting. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
dalam rentang waktu 2012-2016 yaitu sebanyak 148 perusahaan, dengan menggunakan
teknik purposive sampling maka diperoleh sampel sebanyak 48 perusahaan. Adapun
teknik analisi data yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik. Berdasarkan hasil
analisis data dapat disimpulkan bahwa Faktor Risiko Tekanan Dan Risiko Kesempatan
berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecenderungan Fraudulent Financial
Reporting

Kata Kunci : Faktor Risiko Tekanan, Faktor Risiko Kesempatan, Fraudulent
Financial Reporting

1. PENDAHULUAN

Akuntansi di era sekarang merupakan suatu sistem informasi, dimana akuntansi

ini mencerminkan input, proses, dan output dari serangkaian proses kegiatan bisnis dari

suatu perusahaan. Pada proses terjadinya serangkaian kejadiaan ekonomi, tentunya

fungi akuntansi memegang peranan yang penting, dimana dengan adanya serangkaian

proses akuntansi ini akan menghasilkan produk akhir yang berupa laporan keuangan.

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas merupakan tujuan

dari adanya suatu laporan keuangan, sehingga dari informasi-informasi tersebut dapat

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi, pada kenyataannya manajemen suatu perusahaan terkadang selalu

menginginkan untuk menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang

berkinerja baik, tentunya hal ini bertujuan agar para pengguna laporan keuangan

menilai bahwa kinerja manajemen selama ini baik. Bentuk dari interversi manajemen

perusahaan atas suatu laporan keuangan terkadang dilakukan secara ekstrim, hal ini

dengan cara melakukan manipulasi atas laporan keuangan sesuai yang mereka inginkan
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sehingga informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut menjadi bias.

Informasi yang bias tersebut tentu saja menjadi informasi yang tidak valid atau tidak

relevan untuk dipakai sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan karena analisis

yang dilakukan tidakberdasarkan informasi yang sebenarnya (Rachmawati, 2014).

Tindakan manipulasi atas laporan keuangan ini adalah salah satu bentuk tindakan

kecurangan atau fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE,

2014), fraud adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau

badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa

manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas. Kasus terkait fraud sudah sering

terjadi baik itu di luar negri maupun di Indonesia. Selama satu dekade terakhir,

Fraudulent Financial Reporting banyak terjadi, diantaranya adalah kasus American

International Group (2005), Lehman Brothers (2008), Satyam (2009), Olympus (2011),

Toshiba Corp. (2015).

Dari beberapa kasus diatas, kasus Toshiba Corp merupakan kasus yang paling

terbaru dapat menjadi salah satu contoh kasus Fraudulent Financial Reporting. Toshiba

Corp. telah melebihsajikan (overstated) laba sejumlah US$1.22 Miliar sejak tahun

2008. Kasus ini diketahui publik saat Toshib Corp. merilis pernyataan melalui situs

resmi perusahaan pada tanggal 13 Mei 2015. Pernyataan tersebut mengenai keputusan

Toshiba Corp. untuk menarik proyeksi bisnis dan menyatakan adanya masalah dalam

laporan keuangan yang lalu. Dampak dari kasus ini berdasarkan adalah menurunnya

kepercayaan investor terhadap Toshiba Corp. Yang menyebabkan turunnya harga

saham Toshiba hingga 16,55% karena banyaknya investor yang melepas atau menjual

saham Toshiba Corp. yang mereka miliki (finance.detik.com).

Akibat dari kasus tersebut diatas, Financial Services Agency (FSA) sebagai badan

pengawas keuangan Jepang melalui situs resmi http://www.fsa.go.jp/ yang dirilis pada

tanggal 22 Desember 2015 memberikan sanksi administratif kepada auditor eksternal

Toshiba Corp. yaitu Ernst & Young ShinNihon LLC berupa larangan untuk menerima

perikatan baru selama 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2016 hingaa 31 Maret 2016. Sanksi

ini dikarenakan kelalaian Ernst & Young ShinNihon LLC terhadap laporan keuangan

Toshiba Corp. tahun 2009, 2011, dan 2012 (untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2010,

2012, dan 2013). Kelalaian yang dimaksud adalah laporan keuangan tersebut
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mengandung salah saji material, namun Ernst & Young ShinNihon LLC menganggap

laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material.

Dari kasus Toshiba Corp dapat dilihat dari Faktor tekanan yang memberikan

kontribusi sebagai pemicu terjadinya Fraudulent Financial Reporting. Tekanan tersebut

dapat muncul dari dalam diri sendiri ataupun berasal dari keadaan lingkungan pekerjaan

(Tunggal, 2014). Faktor tekanan ini dapat diukur salah satunya menggunakan indikator

perubahan aset. Total aset dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Semakin besar

aset, maka perusahaan semakin terlihat stabil. Skousen et. al (2008) menyatakan bahwa

manajemen dapat melakukan Fraudulent Financial Reporting untuk menyajikan

keadaan perusahaan yang stabil. Lebih lanjut, Skousen et. al (2008) menunjukkan

bahwa perubahan aset memiliki hubungan yang signifikan terhadap Fraudulent

Financial Reporting. Faktor tekanan cenderung mendorong perusahaan untuk

melakukan Fraudulent Financial Reporting di mana perusahaan berkeinginan

memberikan gambaran kinerja dan keadaan perusahaan yang baik kepada pengguna

laporan keuangan. Gambaran yang baik ini bertujuan untuk meningkatkan citra

perusahaan di mata para penggguna laporan keuangan.

Adapun faktor kesempatan apabila dikaitan dengan kasus Toshiba Corp. dapat

dianalisi yaitu melibatkan kerjasama antar yaitu Kepala Eksekutif (Chief Executive)

sekaligus presiden Toshiba Corp. Hisao Tanaka, Wakil Pimpinan Perusahaan Norio

Sashaki, dan Penasihat Perusahaan Atsutoshi Nishida. Ketiga pihak ini melakukan

kerjasama untuk melakukan Fraudulent Financial Reporting dengan cara

melebihsajikan (overstated) laba dengan total US$1.22 Miliar sejak tahun 2008. Ketiga

pihak ini seharusnya melakukan pengawasan satu sama lain agar laporan keuangan yang

disajikan kepada investor memiliki kualifikasi wajar dan relevan. Dampak dari kasus ini

adalah mundurnya ketiga pihak tersebut dari posisi top manajemen Toshiba Corp.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor risiko tekanan dan faktor risiko

kesempatan dalam perspektif fraud terhadap fraudulent financial reporting..

2. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Agency Theory dimana Jensen dan

Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi dapat menjelaskan hubungan yang
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terjadi antara pemilik dan pemegang saham (principal) dengan manajemen (agent).

Hubungan keagenan yang terjadi merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau

lebih (principal) yang mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen

tersebut. Einsenhard dalam Darmawati et, al (2004) membagi tiga jenis asumsi sifat

dasar manusia untuk menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (a) Manusia pada

umumnya mementingkan diri sendiri (self interest); (b) Manusia memiliki daya pikir

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality); (c) Manusia selalu

menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, manajer

sebagai manusia, manajer akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya

dibandingkan dengan kepentingan pemilik, atau lebih dikenal dengan sifat

opportunistic. Agent akan berusaha mencari keuntungannya sendiri untuk mendapatkan

bonus dari perusahaan dengan berbagai cara seperti memanipulasi angka-angka di

laporan keuangan Dengan adanya hal tersebut, praktik pelaporan keuangan sering

menimbulkan ketidaktransparan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan

agen.

Statement on Auditing Standards (SAS) No.99 (2002:8) menjelaskan terdapat tiga

kondisi umum yang hadir ketika kecurangan atau fraud terjadi. Kondisi tersebut adalah

(a) Manajemen atau karyawan lainnya memiliki incentive atau dalam tekanan, yang

menyediakan mereka alasan untuk melakukan fraud; (b) Keadaan yang memungkinkan,

seperti tidak adanya pengendalian, pengawasan yang tidak efektif atau manajemen yang

mengesampingkan pengendalian; (c) Munculnya rasionalisasi saat melakukan fraud.

Konsep ini sejalan dengan teori fraud triangle Cressey (1953) dimana ia membuat teori

faktor kecurangan berdasarkan wawancara secara langsung dengan orang yang dihukum

karena penggelapan. Dia menyimpulkan bahwa kecurangan disebabkan oleh tiga ciri

umum: (a) Pelaku penggelapan memiliki peluang untuk melakukan fraud; (b) Individu

merasakan membutuhkan uang; (c) Munculnya rasionalisasi saat melakukan fraud.

Penjabaran dari teori fraud triangle yaitu tekanan berasal dari financial stability,

external pressure, personal financial needs, dan financial targets, kesempatan berasal

dari nature of industry, ineffective monitoring, organizational structure, dan internal

control, dan rasionalisasi berkaitan dengan adanya pengetahuan menajemen tentang
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tindakan kecurangan tersebut yang dapat berasal dari pengalaman dimasa lalu ataupun

hubungan yang tidak baik dengan auditor.

Fraud berupa salah saji (missatement baik overstatements maupun

understatements) yang terdiri dari dua ranting cabang yaitu financial dan non-financial.

Pada financial fraud tindakan yang terjadi dapat berupa penyajian aset atau pendapatan

yang lebih tinggi dari yang sebenarnya (Asset / revenue overstatements) atau penyajian

yang lebih rendah dari yang sebenarnya (Asset / revenue understatements). Sedangkan

untuk non-finacial fraud tindakan yang terjadi dapat berupa penyampaian laporan non-

keuangan yang menyesatkan, laporan yang lebih bagus dari yang sebenarnya atau

pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan yang biasanya laporan tersebut digunakan

untuk keperluan intern maupun ekstern perusahaan (Tuanakotta, 2014:203).

Menurut ACFE (2014:1.203) kecurangan laporan keuangan adalah penggambaran

atau penyajian kondisi finansial suatu organisasi yang disengaja yang dapat tercapai

melalui salah saji yang disengaja atau penghilangan suatu nilai/jumlah atau

pengungkapan di laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pengguna laporan

keuangan. Selain itu menurut ACFE (2014:1.204) terdapat beberapa alasan umum

mengapa seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan diantaranya: (a)

Mendorong investasi melalui pelepasan saham; (b) Menunjukkan peningkatan laba per

saham atau laba dari persekutuan yang pada akhirnya meningkatkan bonus atau dividen;

(c) Menutupi ketidakmampuan menghasilkan arus kas; (d) Menghilangkan persepsi

negatif publik terhadap kinerja organisasi; (e) Mendapatkan pembiayaan atau

mendapatkan syarat pembiayaan yang lebih menguntungkan; (f) Mendapatkan harga

yang tinggi untuk akuisisi; (h) Menunjukkan kepatuhan terhadap perjanjian

pembiayaan; (i) Untuk mencapai tujuan perusahaan; (j) Mendapatkan kinerja yang baik

untuk tujuan bonus.

Pengaruh Faktor Risiko Tekanan Terhadap Fraudulent Financial Reporting

Ketika sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata industri,

manajemen akan memilih untuk memanipulasi laporan keuangan agar performa

perusahaan terlihat bagus dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil (Beasley, 1996;

Skousen et al., 2008). Ancaman terhadap stabilitas keuangan disini dapat dilihat dari

beberapa indikator seperti kerugian, arus kas operasi negatif dan tingkat perputaran

modal (capital turnover). Masalah stabilitas keuangan mempengaruhi manajemen untuk
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melakukan kecurangan untuk menyembunyikan keadaan keuangan perusahaan yang

buruk. Kellog dan Kellog (1991) seperti yang dikutip oleh Beasley (2006) berpendapat

bahwa perusahaan yang menunjukkan kinerja yang buruk membuat manajer cenderung

untuk melakukan kecurangan karena kinerja yang buruk berpengaruh terhadap status

pekerjaan manajer maupun kompensasinya.

Capital turnover merupakan pengukur efisiensi penggunaan aktiva. Jika rasio

capital turnover perusahaan lebih rendah dari rata-rata industri maka dapat disimpulkan

bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan tingkat penjualan yang cukup jika

dibandingkan dengan investasi dalam total aktivanya. Capital turnover pada fraud firm

umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan non- fraud firm (Persons, 1995).

Selain itu, rendahnya capital turnover merupakan sebuah indikator dari financial

distress (Fanning dan Cogger, 1998 dalam Perols dan Lougee, 2010).

Kerugian merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen cenderung akan

melakukan kecurangan untuk menyembunyikan kerugian tersebut dan agar kerugian

tidak tampak lagi diperiode mendatang. Perusahaan yang mengalami tingkat laba

rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan salah saji atas pendapatan atau

kurang saji atas beban-beban (Persons, 1995). Hal ini diperkuat oleh sebuah studi yang

dilakukan oleh COSO (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan

kecurangan laporan keuangan mengalami kerugian pada periode sebelum terjadinya

kecurangan. Arus kas operasi negatif menunjukkan kecenderungan perusahaan yang

melakukan manipulasi aktivitas riil.

Roychowdhury (2003) dalam Oktorina dan Hutagaol (2008) menyatakan bahwa

perusahaan yang cenderung melakukan manipulasi aktivitas riil melaporkan arus kas

kegiatan operasi yang secara abnormal lebih rendah dibandingkan yang seharusnya.

Selain itu perusahaan yang melaporkan arus kas negatif menandakan terganggunya

stabilitas keuangan (Skousen et al., 2008). Manajemen pada perusahaan yang

mengalami kondisi keuangan yang lemah cenderung untuk melakukan windows

dressing sebagai usaha untuk menyamarkan keadaan yang sebenarnya (Persons, 1995).

Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, maka risiko terjadinya salah saji

material yang mengarah pada kecurangan semakin tinggi (Lou dan Wang, 2009).
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Pengaruh Faktor Risiko Kesempatan Terhadap Fraudulent Financial Reporting

Faktor pengawasan berkaitan dengan mekanisme corporate governance pada

aspek dewan komisaris. Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas jalannya

operasionalisasi perusahaan oleh pihak direksi, sedangkan komisaris independen

dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang obyektif. Beasley (1996) menyimpulkan

bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan

tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Untuk lebih

meningkatkan fungsi monitoring selain dibentuk dewan komisaris, maka dibentuk juga

komisaris independen. Komisaris independen disini adalah anggota dewan komisaris

yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Beasley (1996) dan Dechow et al. (1996) menemukan bahwa perusahaan yang

melakukan kecurangan memiliki sedikit anggota dewan komisaris dari luar perusahaan

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Komposisi dari

dewan komisaris adalah faktor penting dalam menciptakan pengawasan yang efektif

terhadap aktivitas manajemen. Hasil penelitian Beasley ini diperkuat oleh penelitian

sebelumnya yang mengatakan bahwa peningkatan komite audit dan mekanisme

corporate governance dapat menurunkan tindak kecurangan laporan keuangan (Beasley

et al., 2000). Adanya kontrol/pengawasan dari top manajemen yang lemah (seperti

lingkungan pengendalian) adalah kondisi yang signifikan dapat memicu terjadinya

kecurangan.

Pengaruh Faktor Risiko Tekanan Dan Faktor Risiko Kesempatan Terhadap

Fraudulent Financial Reporting

Laporan keuangan perusahaan berperan memberikan informasi keuangan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Akan

tetapi, relevansi nilai informasi akuntansi semakin turun dari waktu ke waktu, Hal ini

dibuktikan dalam lebih dari dua dekade ini bahwa kejadian kecurangan laporan keuangan

telah meningkat secara substansial (Rezaee, 2002). Peningkatan tersebut memberikan bukti

lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis.

Dengan adanya kecurangan laporan keuangan tersebut, menyebabkan informasi yang

terkandung dalam laporan keuangan sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan
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pengambilan keputusan. Tindak kecurangan tersebut pada akhirnya akan merugikan

pengguna laporan keuangan karena informasi yang terkandung di dalamnya sangat

menyesatkan.

Hasil penelitian Skousen, et al (2008) menunjukkan bahwa kecurangan berkorelasi

secara signifikan terhadap faktor tekanan yang diproksikan dengan pertumbuhan aset yang

cepat (GROWTH), kebutuhan kas yang meningkat (FINANCE), pembiayaan eksternal

(FREEC), jumlah kumulatif kepemilikan manajerial (OWNERSHIP) dan prosentase

kumulatif jumlah saham yang dimiliki manajemen diatas 5% dari jumlah saham yang

beredar (5%OWN) dan faktor kesempatan yang diproksikan dengan keberadaan komite

audit (AUCOMM), prosentase anggota komite audit independen (IND). Sedangkan tidak

ada proksi untuk faktor rasionalisasi yang signifikan terhadap kecurangan, sedangkan

Yung-I Lou dan Ming-Long Wang (2009) dengan hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa kecurangan berkorelasi positif terhadap tekanan yang diproksikan dengan kesalahan

peramalan (AFE), rasio utang (LEV), nilai prosentase saham yang dijanjikan untuk

pinjaman dan kredit (PLEDGE), faktor kesempatan yang diproksikan dengan prosentase

transaksi hubungan istimewa (RPT%), kualitas audit (Big-4).

Model penelitian menggambarkan apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini,

yakni menganalisis faktor risiko tekanan dan kesempatan dalam mengidentifikasi

kemungkinan tindak kecurangan pelaporan keuangan. Adapun model dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumsukan

hipotesis sebagai berikut :

H1 : Faktor Risiko Tekanan berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting

Faktor Risiko Tekanan
(X1)

Faktor Risiko
Kesempatan

(X2)

Fraudulent Financial
Reporting

(Y)
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H2 : Faktor Risiko Kesempatann berpengaruh terhadap Fraudulent Financial

Reporting

H3 : Faktor Risiko Tekanan dan Faktor Risiko Kesempatan berpengaruh terhadap

Fraudulent Financial Reporting

3. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Sugiyono (2014: 3) menyatakan metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, data yang diperoleh

melalui penelitian adalah data empiris (teramati) dengan kriteria valid, reliabel dan

obyektif. Secara umum penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan,

pembuktian dan pengembangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif dan asosiatif, menurut Sugiyono (2014:22) metode deskriptif adalah

sebagai suatu “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat

kesimpulan yang lebih luas, sedangkan metode asosiatif adalah dugaan tentang adanya

hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar

variable dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2014:55).

Populasi adalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI dalam rentang waktu 2012-2016 yaitu sebanyak 148 perusahan, adapun teknik

sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dengan teknik sampling

ini penulis menetapkan kriteria dari suatu populasi guna dijadikan sampel dalam

penelitian. Berdasarkan kriteria yang terlah ditetapkan maka sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 sampel. Teknik analisi data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunaka Analisis Regresi Logistik.

IV. TEMUAN-TEMUAN

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s

Goodness of Fit Test. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of fit lebih

besar daripada 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data

observasinya (Ghozali, 2016: 269). Hasil pengujian dengan menggunakan Hosmer and

Lemeshow Test ditunjukkan pada tabel berikut ini:



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume IX No. 2 / November / 2017

85

Tabel 4.1
Hosmer and Lemeshow Test

Model

Step 1
Chi-square 3,365
df 7
Sig. ,849
Sumber data: data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, hasil pengujian menunjukkan nilai Chi- square

sebesar 3,365 dengan signifikansi (p) masing-masing sebesar 0,849. Berdasarkan hasil

tersebut, karena nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05 maka model regresi

disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.

Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model (overall model fit).

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL)

pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block

Number = 1). Adanya pengurangan nilai antara - 2LL awal (initial- 2LL function)

dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model

yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016: 263). Tabel berikut ini

menunjukkan hasil perbandingan antara -2LL awal dengan -2LL akhir:

Tabel 4.2
Perbandingan Nilai -2LL Awal Dengan Nilai -2LL Akhir

-2LL Model

Awal (blok 0) 70,343
Akhir (blok 1) 48,718

Sumber data: data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, nilai -2LL awal pada model adalah sebesar 70,343

setelah dimasukkan proksi variabel independen dan maka nilai -2LL akhir mengalami

penurunan menjadi sebesar 48,718.

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh

nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti

nilai R Square (R2) pada regresi berganda. Hasil perhitungan nilai Nagelkerke R Square

ditunjukkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.3
Nagelkerke R Square

Model

Step 1
-2 Log likelihood 48,718
Cox & Snell R Square ,320
Nagelkerke R Square ,448

Sumber data: data diolah

Hasil output pengolahan data nilai Nagelkerke R Square (R2) pada model

menghasilkan nilai sebesar 0,448. Nilai R2 sebesar 0,448 menunjukkan variabilitas

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar

44,8%, sedangkan sisanya sebesar 55,2% dijelaskan oleh variabel- variabel lain di luar

model penelitian, hal ini artinya mendukung hipotesis ke-3 yaitu Faktor Resiko Tekanan

dan Faktor Risiko Kesempatan berpengaruh terhadap Fraudelent Financial Reporting.

Dalam penelitian ini Faktor Risiko Tekanan diproksikan dengan NCFO (negatif

cash flow operation), dari hasil pengujian data diperoleh NCFO (negatif cash flow

operation) berhubungan positif signifikan dengan. Hasil ini mengindikasikan bahwa

perusahaan dengan nilai capital turnover yang lebih rendah dan mengalami arus kas

operasi negatif satu tahun sebelum terjadinya kecurangan cenderung akan memanipulasi

laporan keuangan agar kinerja keuangan terlihat lebih baik sehingga disimpukan adanya

pengaruh positif signifikan antara NCFO dengan Fraudelent Financial Reporting.

Pada hipotesis pertama ini berhasil menemukan adanya pengaruh Faktor Risiko

Tekanan yang signifikan dari variabel terhadap Fraudelent Financial Reporting. Hasil

ini mendukung hasil penelitian Skousen et al. (2008) dan Lou dan Wang (2009) yang

menemukan adanya pengaruh signifikan antara Faktor Risiko Tekanan terhadap

Fraudelent Financial Reporting. Pada penelitian ini, variabel NCFO menunjukkan nilai

yang signifikan. NCFO merupakan arus kas negatif dari kegiatan operasional

perusahaan. Perusahaan yang mengalami arus kas negatif merupakan tanda bahwa

perusahaan sedang mengalami financial distress (kesulitan keuangan) (McCue, 1991

dalam Atmini dan Wuryana, 2005) dan merupakan tanda peningkatan risiko yang harus

ditanggung perusahaan karena aliras kas yang tidak stabil.

Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas utama pendapatan perusahaan dan

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat

menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan
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operasi perusahaan, tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Perusahaan

yang tidak mampu menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional mengindikasikan

terganggunya stabilitas keuangan karena informasi arus kas sangat berguna untuk

menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan dan kinerja keuangan. Perusahaan yang

mengalami arus kas operasi negatif dapat menyadi sinyal peringatan awal terhadap

masalah yang dihadapi.

Faktor Resiko Kesempatan diukur dari kualitas audit, dimana kualitas audit diukur

dengan melihat perusahaan diaudit oleh KAP Big-4 atau Non Big-4. Berdasarkan hasil

pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil menemukan adanya pengaruh

positif signifikan dari variabel kualitas audit terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan hasil yang diperoleh Suyanto (2009)

yang menemukan pengaruh negatif signifikan kualitas audit terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi. Penggunaan jasa auditor eksternal baik yang berasal dari KAP

Big 4 ataupun KAP Non-Big 4 memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi jika dilihat dari kualitas audit yang diberikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan dimana

adanya penggunaan jasa KAP dari Big 4 maka kecenderungan terjadinya kecurangan

akuntansi akan meningkat. Hal ini tidak sejalan dengan beberapa hasil penelitian lain

yang menemukan bahwa perusahaan yang semakin banyak menggunakan jasa KAP dari

Big 4 maka makin sedikit peluang terjadinya kecurangan karena pihak Auditor dari

KAP Big 4 memperbesar risiko terungkapnya kecurangan akuntansi. Sebagian besar

hasil penelitian mengatakan bahwa KAP berskala besar dapat menyediakan kualitas

audit yang tinggi dengan mengungkapkan masalah- masalah yang ada.

Hasil dalam penelitian ini dapat menyatakan bahwa pernyataan tersebut kurang

tepat karena pada perusahaan yang diaudit oleh KAP besar tidak selalu mengungkap

kasus-kasus kecurangan. Selain itu, audit yang dilakukan oleh KAP besar ternyata tidak

menjadikan jaminan memberikan audit yang kualitasnya lebih tinggi. Hal ini bisa saja

terjadi karena kompetensi dan independensi masih jarang digunakan untuk melihat

seberapa besar kualitas audit secara aktual. Seperti yang terjadi pada kasus Enron

dimana auditor eksternalnya adalah KAP yang berasal dari The Big Five. Selain itu,

kualitas audit yang banyak diidentikkan dengan skala KAP sebetulnya kurang bernilai



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume IX No. 2 / November / 2017

88

jika dalam suatu industri terdapat auditor spesialis yang akan memberikan jaminan

kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan auditor yang tidak spesialis.
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