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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Kecurangan 

a. Definisi kecurangan 

Mengambil sesuatu milik orang lain secara tidak sah (illegal) dapat 

dilakukan dengan mengambil secara paksa milik orang lain dengan 

menggunakan senjata sehingga barang tersebut diberikan, atau dengan cara 

licik (menipu). Cara pertama dilakukan biasa dikenal dengan istilah 

perampokan (robbery), sedangkan yang kedua merupakan kecurangan 

(fraud). Perampokan biasanya menimbulkan traumatik karena adanya 

kekerasan dalam mengambil hak orang lain, namun kerugian yang diderita 

akibat kecurangan (fraud) jauh melebihi perampokan. 

Pengertian kecurangan secara umum meliputi bermacam-macam arti 

dimana dengan  kepandaian manusia seseorang dapat merencanakan untuk 

memperoleh keuntungan melalui gambaran yang salah (Suprajadi, 2009). 

Berikut ini beberapa definisi kecurangan (fraud) dari berbagai sudut pandang 

yang berbeda : 

a) Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

Kecurangan (Fraud) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang 

dibuat seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan 
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tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik 

kepada individu atau entitas atau pihak lain. 

b) Menurut Binbangkum, n.d. kecurangan merupakan Suatu tindak 

kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara 

tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh 

keuntungan pribadi. 

c) Menurut Statement of Auditing Standards No. 99 kecurangan 

merupakan Kesengajaan dalam menghasilkan salah saji material 

dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. 

d) BPK RI, 2007 Fraud adalah sebagai salah satu tindakan melawan 

hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu 

dengan cara menipu. 

e) Menurut Oxford English Dictionary, kecurangan (fraud) adalah 

sebuah tindak pidana kecurangan dengan menggunakan penyajian 

yang palsu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil 

atau mengambil paksa hak atau kepentingan orang lain. 

f) Menurut G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist, dan Joseph T.Wells 

seperti dikutip Ratna Wardhani (2012) mendefinisikan kecurangan 

sebagai: “Fraud is criminal deception intended to financially benefit 

the deceiver” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang 

bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. 

Kriminal disini berarti setiap tindakankesalahan serius yang dilakukan 

dengan maksud jahat. 
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Dari beberapa definisi atau pengertian kecurangan (fraud) di atas 

maka dapat diketahui bahwa pengertian fraud sangat luas dan dapat 

dilihat pada beberapa kategori kecurangan. 

 

b. Unsur-unsur kecurangan 

Menurut Direktorat Utama Pembinaan dan pengembangan Hukum 

BPK (Ditama Binbangkum), sebagaimana terdapat dalam Listiana N. (2012), 

secara umum unsur-unsur kecurangan adalah: 

a) Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation); 

b) Dari suatu masa lampau (past) dan sekarang (present); 

c) Fakta bersifat material (material fact); 

d) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make knowingly or 

recklessly); 

e) Dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak bersaksi; 

f) Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah pernyataan 

(misrepresentation); 

g) Yang merugikannya (detriment). 

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan 

internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak 

luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan 

pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan 

internal adalah tindakan illegal dari karyawan, manajer, dan eksekutif 

terhadap perusahaan tempat dia bekerja. 
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c. Jenis-jenis kecurangan 

Kecurangan (fraud) dalam lingkungan bisnis oleh Albrecth dan 

Albrecth (2002) seperti dikutip dalam Listiana N. (2012), diklasifikasikan 

menjadi lima jenis, yaitu: 

a) Employee embezzlement atau occupational fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh bawahan kepada 

atasan. Jenis fraud ini dilakukan bawahan dengan melakukan 

kecurangan pada atasannya secara langsung maupun tidak langsung. 

b) Management fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh manajemen puncak 

kepada pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan 

laporan keuangan. Jenis fraud ini dilakukan manajemen puncak dengan 

cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi 

keuangan. 

c) Investment scams 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh individu/perorangan 

kepada investor. Jenis fraud ini dilakukan individu dengan mengelabui 

atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam 

investasi yang salah. 

d) Vendor fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh organisasi atau 

perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau 

perusahaan yang menjual barang dan jasa. Jenis fraud ini dilakukan 
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organisasi dengan memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa 

atau tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah 

dilakukan. 

e) Customers fraud 

Merupakan jenis fraud yang dilakukan oleh pelanggan kepada 

organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis fraud 

ini dilakukan pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan 

memberikan kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh 

penjual memberikan sedikit dari yang seharusnya. 

 

2.1.2 Laporan Keuangan 

Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari 

kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Menurut Irham Fahmi 

(2012: 22), “Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu 

informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”. 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan 

disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi 

kebutuhan sejumlah besar pengguna. Beberapa diantara pengguna ini 
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memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan, disamping 

yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian banyak pengguna 

sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi 

keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan 

disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. 

Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

a) Investor. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka 

berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil 

pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka 

membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen. 

b) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok lain yang 

mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan 

profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi 

yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 
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perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan 

kesempatan kerja. 

c) Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah 

pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Mereka tertarik dengan 

informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah 

jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor 

usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu 

yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau 

sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan 

hidup perusahaan. 

e) Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi 

mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka 

terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung 

pada perusahaan. 

f) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di 

bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya 

dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. 

Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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g) Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat 

dalam berbagai cara. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya.Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan bersifat umum. 

Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan 

informasi setiap pengguna. Berhubung para investor merupakan penanam 

modal berisiko ke perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang 

memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan 

pengguna lain. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia - IAI (2007), laporan keuangan 

disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. 

a. Karakteristik Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 

a) Dapat dipahami. Dimaksudkan bahwa informasi akuntansi harus 

cukup transparan sehingga masuk akal bagi pemakai informasi. 

Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 
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mengenai bisnis, aktivitas ekonomi dan akuntansi, serta bersedia 

mempelajari informasi dengan tekun. 

b) Relevansi. Agar menjadi relevan, informasi harus mampu 

menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki 

nilai prediktif atau umpan balik. Tingkat relevansi dapat 

dipengaruhi oleh sifat dan materialitas (materiality) informasi. 

Materialitas berarti bahwa informasi harus cukup penting bagi 

pemakai, sehingga jika diabaikan dinyatakan secara salah, hal 

tersebut akan membuat keputusan yang diambil pemakai menjadi 

berbeda. Materialitas tergantung pada ukuran pos atau kesalahan 

yang dinilai pada situasi tertentu akibat pengabaian atau salah saji. 

c) Reliabilitas. Informasi dianggap dapat diandalkan jika lengkap, 

bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, dan dapat 

diharapkan untuk merepresentasikan secara wajar substansi 

ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasari (tanpa 

memandang bentuk hukum peristiwa atau transaksi tersebut). 

d) Komparabilitas. Para pemakai biasanya membandingkan laporan 

keuangan entitas selama suatu periode waktu untuk 

mengidentifikasi tren dalam posisi dan kinerja keuangannya. Jadi, 

sangatlah penting bahwa dasar penyusunan dan penyajian harus 

tetap dapat dibandingkan sepanjang waktu. Komparabilitas bukan 

berarti keseragaman, atau terus menggunakan prinsip dan 
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kebijakan akuntansi yang sama apabila tersedia alternatif yang 

lebih relevan dan dapat diandalkan. 

 

2.1.3 Kecurangan Laporan Keuangan 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam 

James A Hall (2007), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan 

kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, 

mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

a) Kecurangan Laporan Keuangan 

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai 

kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah 

saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan 

kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan 

non financial. 

b) Penyalahgunaan aset 

Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas 

atau kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta 

pengeluaranpengeluaran biaya secara curang (fraudulent 

disbursement). 

c) Korupsi 

Korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara 

tidak sah dan tidak dapat dibenarkan memanfaatkan pekerjaannya 

atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya 
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sendiri atau untuk orang lain, dengan melanggar kewajiban dan 

hak orang lain (Black’s Law Dictionary dalam James A. Hall dan 

Tommie Singleton, 2007: 285). Menurut ACFE, korupsi terbagi ke 

dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap 

(bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan 

(economic extortion). 

Istilah fraud dalam laporan keuangan sebenarnya telah dijelaskan 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Pernyataan Standar 

Audit No. 16 dengan istilah penyimpangan (irregularities). Menurut 

pernyataan tersebut, irregularities menunjukkan pendistorsian secara sengaja 

terhadap laporan keuangan, seperti secara sengaja mengemukakan hal-hal 

yang tidak benar (misrepresentations) oleh manajemen, seringkali disebut 

sebagai kecurangan pelaporan keuangan atau kecurangan manajemen. 

Kecurangan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai usaha dengan sengaja 

mengemukakan hal-hal yang tidak benar oleh manajemen, yang 

mengakibatkan adanya penyimpangan dari laporan keuangan. Jenis lain dari 

suatu irregularities adalah penyalahgunaan harta kekayaan yang seringkali 

disebut penggelapan (defalcations). 

Berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan, IAI (2007) juga 

menjelaskan dalam SPAP seksi 316 bahwa: 

a) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan, 

yaitu salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah atau 
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pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi 

pemakai laporan keuangan. 

b) Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya. Hal 

ini seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan 

berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan 

keuangan tidak disajikan sesuai prinsip yang berterima umum di 

Indonesia. 

James A. Hall dan Tommie Singleton (2007: 296) mengelompokkan 

faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan 

berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 

a) Karakteristik dan pengaruh pihak manajemen terhadap 

lingkungan pengendalian. Faktor ini berkaitan dengan sikap pihak 

manajemen puncak terhadap pengendalian internal, gaya 

manajemen, tekanan situasional, dan proses pelaporan keuangan. 

b) Kondisi industri. Klasifikasi ini meliputi lingkungan ekonomi dan 

lingkungan yang berkaitan dengan peraturan dimana entitas terkait 

operasi. Contohnya, perusahaan yang berada dalam industri yang 

sedang menurun kondisinya atau  yang pelanggan utamanya 

mengalami kebangkrutan bisnis, memiliki risiko kecurangan lebih 

besar daripada entitas yang industri dasarnya stabil. 

c) Karakteristik operasional dan stabilitas keuangan. Klasifikasi ini 

berkaitan dengan sifat entitas terkait dengan kompleksitas 

transaksinya. Contohnya, perusahaan yang terlibat dalam transaksi 
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dengan pihak lain yang tidak diaudit, mungkin memiliki risiko 

terjadinya kecurangan. 

Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat 

mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat 

mempengaruhi berbagai pihak seperti pemilik, investor, kreditor, karyawan, 

auditor, dan bahkan kompetitor. 

 

2.1.4 Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan  

Salah satu risiko yang dihadapi perusahaan adalah integrity risk, yaitu  

risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan  

illegal, atau tindakan penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama  

baik/reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan  

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya risiko 

tersebut mengharuskan adanya tindakan pencegahan/prevention untuk  

menangkal terjadinya kecurangan (fraud). Namun pencegahan saja tidaklah  

memadai, harus dipahami cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan- 

kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat  

digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan 

memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi 

kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis 

kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. 

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti yang 

sifatnya tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan 
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oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya 

hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari 

pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan 

ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang 

merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. 

Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang 

personal tersebut dinamakan red flag (fraud indicators).  

Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi 

adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus 

kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap red 

flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti 

awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Berikut adalah gambaran secara 

garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh 

ACFE tersebut di atas: 

1. Kecurangan Laporan Keuangan 

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya 

dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut : 

a. Analisis Vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan 

laba rugi, neraca, atau laporan arus kas, dengan 

menggambarkannya dalam persentase. 
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b. Analisis Horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis 

persentase-persentase perubahan item laporan keuangan 

selama beberapa periode laporan. 

c. Analisis Rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan 

antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. 

2. Penyalahgunaan Aset 

 Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini 

sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas 

pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat 

membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan 

demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan 

untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-

masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik 

yang berbeda, diantaranya : 

a. Analytical review. Suatu review atas berbagi akun yang 

mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-

kegiatan yang tidak diharapkan. 

b. Statistical sampling. Pengujian terhadap dokumen dasar 

dari suatu akun dapat menentukan adanya ketidakbiasaan 

(irregularities). 

c. Vendor or outsider complaints. Komplain dari konsumen, 

pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang 
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baik, sehingga nantinya dapat dilakukan pemeriksaan lebih 

lanjut. 

d. Site visit – observation. Observasi terhadap bagaimana 

transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan 

memberi peringatan akan adanya daerah-daerah yang 

mempunyai potensi bermasalah. 

Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan 

secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan 

menunjukkan anomalies/gejala penyimpangan yang dapat 

diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya 

kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan 

kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan 

mengingatkan/memberi peringatan pada auditor akan adanya 

potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang. 

3. Korupsi 

  Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan 

dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang 

tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas 

sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis 

terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan 

ini dapat dilihat dari karakteristik (red flag) si penerima maupun si 

pemberi. Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun 
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penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (red 

flag) sebagai berikut : 

a. The big spender (boros)  

b. The odd couple (pasangan aneh)  

c. The gift taker (selalu menerima pemberian)  

d. The rule breaker (pelanggar peraturan)  

e. The complainer (pengeluh)  

f. The genuine need (kebutuhan alamiah) 

 Dalam artikelnya “The Detection of Earnings Manipulation” (1999), 

Messod D. Beneish men-teorikan bahwa ada beberapa prediktor dari 

manipulasi laporan keuangan yang dapat digunakan. Beneish Ratio Index 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya manipulasi dalam laporan 

keuangan tersebut antara lain : 

a) Days Sales in Receivables Index (DSRI) 

DSRI = 	 ⁄
	 ⁄

 

Keterangan : 

Account Receivable  = Piutang Dagang 

Sales    = Penjualan 

 t    = Periode t 

t-1    = Periode t-1 

 Variabel ini mengukur apakah piutang dan pendapatan 

seimbang atau tidak (out of balance) dalam dua tahun yang berurutan. 

Dengan demikian peningkatan jumlah hari penjualan dalam piutang 



28 
 

 
 

dapat diartikan sebagai  hasil dari perubahan kebijakan kredit untuk 

memacu penjualan dalam  menghadapi persaingan yang meningkat. 

Namun peningkatan piutang dengan cara yang tidak tepat dapat 

menurunkan penghasilan. Selanjutnya  peningkatan DSRI berkaitan 

dengan tingginya penghasilan dan tingginya  earnings karena terjadi 

overstated. 

b) Gross Margin Index (GMI) 

GMI =  
	 	⁄

	 	⁄  

Keterangan : 

Sales    = Penjualan 

Cost Of Sales   = Harga Pokok Penjualan 

t    = Periode t 

t-1    = Periode t-1 

 Jika GMI lebih dari 1 (satu), maka terjadi penurunan pada 

gross margin dan bukti adanya sinyal buruk atas perusahaan. 

Kenaikan GMI mengindikasikan perusahaan untuk 

menggelembungkan laba. Dengan demikian terdapat hubungan positif 

antara GMI dan probabilitas terjadinya manipulasi jika kinerja 

perusahaan menurun. 

c) Asset Quality Index (AQI) 

 AQI = 	 	 	 	 	⁄
	 	 	 	 	⁄

 

 Keterangan : 
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 Current Assets  = Aktiva Lancar 

 Net Fixed Assets  = Aktiva Tetap 

 Total Assets   = Total Aktiva 

 t    = Periode t 

 t-1    = Periode t-1 

AQI mengukur risiko dari assets pada tahun t terhadap tahun t-1. 

Jika  AQI lebih besar dari 1 (satu), ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan telah secara potensial meningkatkan pengendalian biaya. 

AQI juga mengukur proporsi dari Total Assets terhadap keuntungan 

masa depan manakah yang secara potensial kurang pasti. Akibatnya 

AQI memiliki hubungan positif dengan kemungkinan terjadinya 

manipulasi dalam laporan keuangan. 

d) Sales Growth Index (SGI) 

SGI =  

Keterangan : 

Sales  = Penjualan 

t  = Periode t 

t-1  = Periode t-1 

 SGI dapat memberitahu manakah perusahaan yang 

memasukkan penjualan palsu. Peningkatan dalam SGI menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan perusahaan melakukan pencatatan 

pendapatan fiktif untuk mempertimbangkan pertumbuhan normal 

yang diharapkan pada periode tersebut. Meskipun pertumbuhan tidak 
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mengindikasikan adanya manipulasi, namun pertumbuhan yang 

diikuti dengan penurunan harga saham akan mendorong perusahaan 

melakukan manipulasi. 

e) Depreciation Index (DEPI) 

DEPI = ( ( ))⁄
( ( ))⁄

 

Keterangan : 

Depreciation     = Depresiasi 

PPE (Plant, Property, Equipment)  = Aktiva Tetap 

t       = Periode t 

t-1      = Periode t-1 

 Jika DEPI lebih besar dari 1 (satu), mengindikasikan bahwa 

tingkat  dimana aset sedang didepresiasi melambat, yang 

meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan telah menaikkan 

estimasi assets useful lives atau menerapkan metode baru yaitu 

peningkatan income. Beneish (1999) memperkirakan terdapat 

hubungan positif antara DEPI dengan kemungkinan terjadinya 

manipulasi. 

f) Sales General and Administrative Expenses Index (SGAI) 

SGAI = ( 	 )⁄
( 	 )⁄

 

Keterangan : 

SGA (Sales General and Administrative) Expense = Biaya Penjualan 

Administrasi 

Sales    = Penjualan 
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t    = Periode t 

t-1    = Periode t-1 

 SGAI menginterpretasikan bahwa peningkatan yang tidak 

proporsional dalam penjualan sebagai suatu tanda negatif terhadap 

prospek perusahaan di masa mendatang. Beneish (1999) 

memperkirakan terdapat hubungan positif antara SGAI dengan 

kemungkinan terjadinya manipulasi. 

g) Leverage Index (LVGI) 

 LVGI = (( 	 	 	 ) 	 )⁄
(( 	 	 	 ) 	⁄

 

 Keterangan : 

 Long Term Debt  = Hutang Jangka Panjang  

 Current Liabilities = Hutang Lancar 

 Total Assets  = Total Aktiva 

 t    = Periode t 

 t-1   = Periode t-1 

  LVGI yang lebih besar dari 1 (satu), mengindikasikan 

peningkatan dalam leverage. Variabel ini dimaksudkan untuk 

menangkap adanya insentif dalam debt covenant yang digunakan 

untuk memanipulasi pendapatan. Menurut Beneish (1999) perubahan 

leverage dalam struktur modal sebuah perusahaan dikaitkan dengan 

pengaruh technical default di bursa saham. 
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h) Total Accruals to Total Assets (TATA) 

TATA = ∆ 	 	∆ 	∆ 	 	 	 	
	

 

  Keterangan : 

Working Capital = Current Assets – Current Liabillities 

Ketarangan : 

∆Working Capital   = Perubahan Modal Kerja 

∆Cash     = Perubahan Kas  

∆Current Taxes Payable  = Perubahan Utang pajak 

Depreciation and amotization = Depresiasi dan amortisasi 

Total Asssets    = Total Aktiva 

Current Liabilities   = Hutang Lancar  

 Beneish (1999) menggunakan TATA untuk memperkirakan 

sejauh mana cash mendasari pendapatan yang dilaporkan, dan juga 

memperkirakan accruals positif yang lebih tinggi (lebih sedikit cash) 

dikaitkan dengan kemungkinan manipulsi pendapatan yang lebih 

tinggi. 

2.2 Pandangan Islam terhadap Kecurangan 

Dalam beberapa ayat, Allah Ta’ala telahmemerintahkan untuk berlaku 

jujur. Diantaranya pada firman Allah Ta’ala , 

 

“ Hai orang-orang yang beriman bertakwalahkepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersamaorang-orang yang benar” (QS. At Taubah:119). 
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Dalam hadits dari sahabat 'Abdullah bin Mas'udradhiyallahu ‘anhu 

juga dijelaskan keutamaansikap jujur dan bahaya sikap dusta. IbnuMas’ud 

menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, yang 

artinya :“ Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur,karena sesungguhnya 

kejujuran akanmegantarkan pada kebaikan dansesungguhnya kebaikan akan 

mengantarkanpada surga. Jika seseorang senantiasaberlaku jujur dan 

berusaha untuk jujur,maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagaiorang yang 

jujur. Hati-hatilah kalian dariberbuat dusta, karena sesungguhnya dustaakan 

mengantarkan kepada kejahatan dankejahatan akan mengantarkan pada 

neraka.Jika seseorang sukanya berdusta danberupaya untuk berdusta, maka 

ia akandicatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR.Muslim). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

“ Barangsiapa yang menipu, maka ia tidaktermasuk golongan kami. Orang 

yang berbuatmakar dan pengelabuan, tempatnya dineraka” (HR. Ibnu 

Hibban, shahih). 

Lebih-lebih sifat jujur ini ditekankan padapelaku bisnis online karena 

tidak bertemunyapenjual dan pembeli secara langsung. Si penjualkadang 

mengobral janji, ketika dana telahditransfer pada rekening penjual, barang 

puntak kunjung datang ke pembeli. Begitu pulasebagian penjual kadang 

mengelabui pembelidengan gambar, audio dan tulisan yang tidaksesuai 

kenyataan dan hanya ingin menarikpelanggan. 
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Jujur adalah suatukebaikan sedangkan dusta (menipu) adalah 

suatukejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalumendatangkan 

ketenangan, sebaliknya kejelekanselalu membawa kegelisahan dalam jiwa. 

Terkhusus lagi, terdapat perintah khusus untukberlaku jujur bagi para 

pelaku bisnis karenamemang kebiasaan mereka adalah melakukanpenipuan 

dan menempuh segala cara demimelariskan barang dagangan. 

Moga kita selaku muslim bisa terusmengagungkan sifat jujur. 

 

2.3 Penelitian yang Relevan 

Tabel II.1 
Penelitian yang Relevan 

 
No Judul Penelitian Penulis/Tahun Hasil Penelitian 

1 

Pendeteksian Kecurangan Laporan 

Keuangan (financial Statement 

Fraud) dengan Menggunakan 

Beneish Ratio Index Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Listing 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-

2011 

Hema Christy 

Efitasari, 2013 

Hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa 3 perusahaan 

atau 4,48% perusahaan sampel 

tergolong Manipulators, 44 

perusahaan atau 65,67% 

perusahaan sampel tergolong Non 

Manipulators, dan 20 perusahaan 

atau 29,85% perusahaan sampel 

tergolong Grey atau Grey 

Company. 

2 
Pendeteksian kecuranganlaporan 

keuangan (Financial Statement 

Nenny Andriana, 

2014 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Beneish Ratio Index, 
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Fraud) dengan menggunakan Beneish 

Ratio Index 

mampu mendeteksi laporan 

keuangan yang ada nilai 

manipulasi dan tidak ada nilai 

manipulasi, dengan menggunakan 

lima variabel DSRI, GMI, AQI, 

SGI, TATA. Dan hasil analisis 

terdapat 27 perusahaan tergolong 

Non Manipulators, 17 perusahaan 

tergolong Grey, dan 1 perusahaan 

tergolong Manipulators. 

3 

Mendeteksi kecurangan laporan 

keuangan menggunakan beneish 

ratio index pada Pabrik Cambric 

Yogyakarta 

Chaidir Iswanaji, 

2018 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada zona berisiko yang 

perlu diselidiki lebih lanjut oleh 

pihak manajemen. Disarankan 

agar perusahaan membuat unit 

audit internal untuk memberikan 

kepastian atas operasi perusahaan, 

ketepatan pelaporan keuangan dan 

kepatuhan terhadap peraturan. 

4 

Analisis ‘Indexes’ (Beneish Ratio 

Index) Untuk Mendeteksi 

Kecurangan Laporan Keuangan 

Perusahaan Manufaktur yang listing 

di BEI per Desember 2008 

Putri Fabelli, 

2011 

Hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa 1 atau 1,59% 

perusahaan sampel tergolong 

Manipulators. 51 atau 80,95% 

perusahaan sampel tergolong Non 
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Manipulators. 11 atau 17,46% 

perusahaan sampel tergolong 

Grey atau Grey Compan. 

5 

Analisis beneish ratio index untuk 

mendeteksi Kecurangan laporan 

keuangan 

Astrid Zulfa 

Darmawan, 2016 

Hasil penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur di BEI 

tahun 2013-2014 tergolong 

manipulator terdapat 4,6%, non 

manipulator  64,8%, tidak 

tergolong manipulator atau non 

manipulator 30,7%. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan 

yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan 

keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Pelaporan keuangan yang 

mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas 

informasi keuangan dan membawa banyak kerugian yang dapat 

mempengaruhi berbagai pihak seperti pemilik, investor, kreditor, karyawan, 

auditor, dan bahkan kompetitor. Hal inilah yang mendorong kebutuhan untuk 

mendeteksi guna mengidentifikasi adanya manipulasi. 

Sehubungan dengan pentingnya suatu metode yang dapat 

merefleksikan kemampuan dalam mendeteksi manipulasi, maka penelitian ini 

menggunakan variabel rasio indeks yang dikembangkan oleh Beneish. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Days Sales In 

Receivables Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index 

(AQI), Sales Growth Index (SGI), dan Total Accruals To Total Assets Index 

(TATA). Variabel-variabel tersebut secara signifikan mampu mendeteksi 

apakah perusahaan melakukan manipulasi atau tidak terhadap laporan 

keuangannya, sehingga dapat diketahui mana perusahaan yang tergolong 

sebagai manipulator dan mana perusahaan yang tergolong non manipulator. 

Gambar II.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia  Tahun 2014-2017 

Laporan Keuangan Konsolidasi per Desember 
2014, 2015, 2016, dan 2017 

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

Sales Growth Index (SGI), dan 
Total Accruals To Total Assets Index (TATA) 

Manipulators Grey Nonmanipulators 


