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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Laporan keuangan memberikan segala informasi keuangan mengenai 

bagaimana posisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan 

selama ini, serta bagaimana arus kas entitas perusahaan yang berguna bagi 

para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya sekadar 

kumpulan angka-angka, namun menjadi alat untuk beberapa pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Financial 

Accounting Standards Board (Hendriksen, 2009), pengguna laporan 

keuangan adalah para pemegang saham, investor lain, dan kreditor. Pelaporan 

keuangan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). 

Tujuan perusahaan menerbitkan laporan keuangan sesungguhnya 

ingin menampilkan keadaan perusahaan yang terbaik. Namun, motivasi 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan laporan 

keuangan yang dilakukan perusahaan. Tindakan kecurangan pada laporan 

keuangan tersebut menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material, yang 

dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Ketika perusahaan 
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menyajikan informasi yang tidak material, maka informasi keuangan tersebut 

tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi karena 

analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. 

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai keuangan suatu 

perusahaan dalam suatu periode akuntansi (Munawir, 2007). Pencapaian yang 

maksimal di bidang ekonomi suatu perusahaan, cenderung diikuti dengan 

jenis kejahatan yang paling sering ditemui dalam satu entitas adalah praktek 

manipulasi atau kecurangan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan 

keadaan laporan keuangan yang lebih baik. 

Terdapat dua golongan perusahaan dalam menyajikan laporan 

keuangannya yaitu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang 

sesuangguhnya (Non-manipulator) dan perusahaan yang menyajikan laporan 

keuangan tidak sesungguhnya atau adanya salah saji di dalam laporan 

keuangannya (manipulator). 

Setiap tahun tidak henti-hentinya selalu muncul kasus-kasus fraud 

yang menjadi permasalahan tiap perusahaan. Fraud atau biasa disebut dengan 

kecurangan didalam perusahaan biasanya terjadi di bidang keuangan. Banyak 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya fraud. Fraud bisa terjadi karena 

lemahnya internal control terhadap sumber daya manusia disuatu perusahaan. 

Yang lebih parahnya lagi adalah ketika para pelaku merupakan orang-orang 

dalam yang memiliki power di dalam perusahaan tersebut. Ini terjadi karena 

kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang.  
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Kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara 

disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain, dimana 

tindakan tersebut adalah telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau 

institusi tertentu. Kecurangan ini merupakan suatu tindakan yang sudah 

berada diluar koridor prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Kecurangan laporan keuangan oleh bisnis adalah masalah kepedulian 

sosial dan ekonomi serius dan telah menjadi isu yang semakin penting untuk 

fession akuntansi yang pro, serta masyarakat umum (Cox dan Weirich, 2002 

dalam Nia, 2015) 

Dalam penelitian Serious Fraud Office mendefinisikan fraud sebagai 

penyalahgunaan posisi, atau representasi palsu, atau merugikan hak seseorang 

untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, penipuan dapat didefinisikan sebagai 

tindakan yang disengaja untuk mendorong orang lain memberikan sesuatu 

yang berharga atau menyerahkan hak hukum. Ini adalah pemalsuan yang 

disengaja atau penyembunyian informasi untuk menipu atau menyesatkan 

(Emie dan Hafiza, 2016). 

Skandal kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada tingkat 

perusahaan telah terjadi dimana-mana. Di Amerika Serikat, pelaku pasar 

modal dan masyarakat pada umumnya sempat digemparkan oleh skandal 

kecurangan akuntansi yang melibatkan banyak perusahaan besar seperti 

Enron Corporation, WorldCom, Xerox, Tyco, Qwest, dan lain-lain. 

Sedangkan di Indonesia pada tahun 2001, terjadi skandal kecurangan 

yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk.PT Kimia Farma adalah salah satu 
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produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 

Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih 

sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & 

Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai 

bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. 

Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia 

Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan 

yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang 

disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 

milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada 

unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar 

Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang 

sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated 

persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 

miliar. 

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena 

nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia 

Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga 

persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga 

per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar 

penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. 

Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan 

dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut 
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dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak 

berhasil dideteksi. 

Menurut teori Cressey (dikutip oleh James A. Hall dan Tommie 

Singleton, 2007), terdapat tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan fraud 

yaitu pressure, opportunity, dan razionalization. Ketiga kondisi tersebut 

merupakan faktor risiko munculnya kecurangan dalam berbagai situasi. 

Dalam artikelnya “The Detection of Earnings Manipulation” 

(Financial Analysts Journal, Sept-Oct 1999) Messod D. Beneish, melakukan 

penelitian terhadap perbedaan kuantitatif antara perusahaan publik yang 

melakukan manipulasi laporan keuangan dan perusahaan yang tidak 

melakukannya. Beneish menggunakan data laporan keuangan dari seluruh 

perusahaan yang terdaftar dalam COMPUSTAT database tahun 1989-1992. 

Beneish mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya manipulasi ditandai 

dengan peningkatan yang luar biasa pada receivables, memburuknya gross 

margin, penurunan aktiva, pertumbuhan penjualan, serta meningkatnya 

accruals. Beneish menggunakan variabel Days’ Sales In Receivables Index 

(DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales 

Growth Index (SGI), Depreciation Index (DEPI), Sales General And 

Administrative Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total 

Accruals To Total Assets Index (TATA), sebagai prediktor untuk mendeteksi 

adanya manipulasi.  

Dengan menggunakan variabel-variabel tersebut, Beneish mampu 

mengidentifikasi bahwa 76% dari perusahaan sampel melakukan manipulasi 
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terhadap laporan keuangannya. Beneish juga menyatakan bahwa variabel 

DSRI, GMI, AQI, SGI, dan TATA merupakan variabel-variabel yang 

signifikan dalam mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi serta mampu 

membedakan antara perusahaan manipulator dan perusahaan non 

manipulator. 

Untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya kecurangan, berbagai 

alat yang di rancang untuk membantu dalam mengalisis laporan keuangan. 

Salah satu metode yang paling umum untuk menganalisis laporan keuangan 

yaitu analisis rasio (Dalnial et al, 2014). Banyak rasio yang diusulkan dalam 

literatur, dalam hal ini peneliti menggunakan rasio keuangan yang 

dikembangkan oleh Messod D. Beneish yaitu Beneish Ratio Index di 

antaranya DSRI, GMI, AQI, SGI, dan TATA .  

Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Astrid Zulfa Darmawan 

(2016) hasil penelitiannya terdapat 4,6% perusahaan tergolong manipulator, 

64,8% perusahaan yang tergolong non manipulators dan 30,7% perusahaan 

yang tergolong Grey. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada periode 

pengamatan yang di teliti dan jumlah sampel penelitian. Persamaannya 

dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabelnya yaitu Beneish Ratio 

Index. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Mendeteksi Kecurangan dalam Laporan 

Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan di Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Berapakah persentase perusahaan yang tergolong Manipulator pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2016. 

2. Berapakah persentase perusahaan yang tergolong Nonmanipulator 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2016. 

3. Berapakah persentase perusahaan yang tergolong Grey pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2016. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui berapakah persentase perusahaan yang tergolong 

Manipulator pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui berapakah persentase perusahaan yang tergolong 

Nonmanipulator pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2016. 

3. Untuk mengetahui berapakah persentase perusahaan yang tergolong 

Grey pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

mengadakan penelitian tentang pendeteksian kecurangan dalam 

laporan keuangan dengan menggunakan Rasio Keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam  

mengimplementasikan pengetahuan penulis yang telah diperoleh di 

bangku kuliah. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai peringatan 

(warning) agar manajemen tidak melakukan kecurangan (fraud) dalam 

penyajian laporan keuangannya. 

c. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dapat 

memberikan informasi, manakah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 yang tergolong manipulators 

dan manakah perusahaan yang tergolong non manipulators dan Grey 

Company. 

 



9 
 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai 

hal-hal pokok dalam penelitian yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang diambil dari 

berbagai literatur sebagai landasan penelitian. Selain itu, pada 

bab ini juga memuat penelitian yang relevan terkait dengan 

penelitian ini, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menampilkan metode-metode yang dipilih untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, desain 

penelitian, tempat penelitian, ruang populasi dan sampel, 

definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknis analisis data. 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi penggambaran objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi hasil penelitian. 
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BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, 

kelemahan di dalam penelitian, dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 


