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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud diamond, 

beneish rasio index dan fraud score model terhadap financial statement fraud 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil evaluasi 

model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menghasilkan beberapa simpulan antara lain: 

1. Bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014 – 2015 yang melakukan manipulasi laporan keuangan sebesar 

4,35% atau sebanyak 2 perusahaan,  80.43% atau 37 perusahaan 

merupakan perusahaan non manipulator dan 7 perusahaan atau 15,22% 

perushaan dengan kategori Grey 

2. Bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP non big four lebih 

cendrung untuk melakukan financial statement fraud ketimbang 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP big four. 

3. Bahwa external pressure (fraud diamond) memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tindakan financial statement fraud perusahaan 

manufaktur dan external pressure bisa dijadikan sebagai indikator untuk 

mengindikasi kecurangan pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  bahwa  fraud 

diamond, beneish rasio index dan fraud score model memberikan pengaruh 
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terhadap tindakan financial state fraud perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu fraud 

diamond, beneish rasio index dan fraud score model. Oleh karena itu 

diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik 

yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi financial statement fraud perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas 

lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena financial 

statement fraud perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang 

lebih luas dan rentang waktu pengamatan yang lebih lama. 


