
SKRIPSI 

 

PENGARUH KUALITAS AUDITOR, INSTITUSIONAL OWNERSHIP, 

DAN FINANCIAL TARGET TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL 

REPORTING PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OLEH 

 

ALDIS CAHYONO SYAPUTRA 

NIM: 11473105780 
 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI S1 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2022 







 



 

i 

 

ABSTRAK 

 

 

“PENGARUH KUALITAS AUDITOR, INSTITUSIONAL OWNERSHIP, 

DAN FINANCIAL TARGET TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL 

REPORTING PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020” 

 

 

OLEH: 

ALDIS CAHYONO SYAPUTRA 

NIM: 11473105780 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kualitas auditor, institusional ownership dan 

financial target terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Jumlah 

sampel penelitian ini sebanyak 20 perusahaan dengan metode penarikan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan. Analisis data 

menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik. pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil 

analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

financial target berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. 

Sedangkan variabel kualitas auditor, dan institusional ownership tidak 

berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Secara simultan kualitas 

auditor, institusional ownership dan financial target berpengaruh signifikan 

terhadap fraudulent financial reporting. 

 

Kata Kunci : Kualitas Auditor, Institusional Ownership, Financial Target, dan 

Fraudulent Financial Reporting 
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ABSTRACT 

 

 

 

“THE EFFECT OF AUDITOR QUALITY, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, 

AND FINANCIAL TARGETS ON FRAUDULENT FINANCIAL 

REPORTING ON TRANSPORTATION COMPANIES LISTED ON THE 

INDONESIA STOCK EXCHANGE, 2018-2020” 

 

 

BY: 

ALDIS CAHYONO SYAPUTRA 

NIM: 11473105780 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how the influence of 

auditor quality, institutional ownership and financial targets on fraudulent 

financial reporting in transportation companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2018-2020. The number of samples in this study were 20 companies 

with the sampling method using the purposive sampling method. This study uses 

secondary data obtained through the company's annual report. Data analysis 

used panel data regression consisting of descriptive statistical analysis, classical 

assumption test. panel data regression model selection, and hypothesis testing. 

The results of data analysis or panel data regression show that partially the 

financial target variable has a positive effect on fraudulent financial reporting. 

While the variables of auditor quality and institutional ownership have no effect 

on fraudulent financial reporting. Simultaneously the quality of auditors, 

institutional ownership and financial targets have a significant effect on 

fraudulent financial reporting. 

  

Keyword: Auditor Quality, Institutional Ownership, Financial Target, and 

Fraudulent Financial Reporting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan 

mengenai data keuangan atau aktivitas operasional perusahaan kepada para 

pengguna informasi keuangan. Perusahaan dapat menunjukkan peningkatan 

eksistensinya dalam kurun waktu tertentu melalui laporan keuangan.Tertuang 

dalam PSAK No.1 mengenai tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Namun terkadang hasil kinerja yang tertuang 

dalam laporan keuangan lebih bertujuan untuk mendapatkan kesan “baik” dari 

berbagai pihak. Karena dengan nilai yang baik, perusahaan mampu mengambil 

alih kepercayaan masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai investor. 

Nilai perusahaan umumnya didasarkan atas harga saham di pasar modal sehingga 

peran kinerja manajemen merupakan hal penting yang menentukan nilai 

perusahaan. 

Nilai perusahaan yang tinggi juga dapat menarik investor lebih luas untuk 

menanamkan modal yang dapat digunakan dalam pengembangan perusahaan. 

Manajemen kemudian melakukan berbagai upaya demi terus meningkatkan nilai 

perusahaan yang dikelola salah satunya dengan melakukan fraud. Selain itu 

stabilitas perkembangan usaha dan profitabilitas yang menjadi perhatian utama 

investor dalam pertimbangannya melakukan investasi menyebabkan investor 
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cenderung berfokus pada tingkat perolehan laba tanpa memerhatikan aspek- aspek 

lain. Hal ini lah faktor utama yang mendorong terjadinya praktik manajemen laba 

dan juga manipulasi laporan keuangan atau lebih dikenal dengan fraudulent 

financial reporting. 

Salah satu praktik kecurangan pelaporan keuangan yang sudah sangat 

terkenal di dunia adalah skandal perusahaan Enron Corp yang juga terindikasi 

melakukan praktik manajemen laba. Skandal ini terjadi pada Oktober 2001 yang 

melibatkan kantor akuntan publik ternama yaitu KAP Arthur Andersen. Enron 

melaporkan kerugian ratusan juta dolar di Wall Street.Sebuah perusahaan yang 

beromset US $ 100 Milyar tiba-tiba kolaps dan harus menanggung rugi lebih dari 

US $ 50 Milyar.Harga sahamnya turun hingga seperduaratus.Dana pensiun 7.500 

karyawan habis karena untuk membeli sahamnya sendiri.Sebuah rekor 

kebangkrutan bisnis terburuk di Amerika Serikat sepanjang sejarah. Sistem 

akuntan yang curang adalah penyebab utama kebangkrutan Enron, pendapatan di-

mark up sampai US $ 600 Juta, utang senilai US $ 1,2 Milyar disembunyikan 

dengan tekhnik off balance sheet.Kebobrokan ini terjadi ketika Sherron Watskin 

melaporkan praktik tidak terpuji atas tindakan auditor Arthur Andersen karena 

merekayasa laporan keuangan Enron.Bahkan diyakini bahwa kasus Enron lebih 

dahsyat dari sekandal Saham Bre-X di Bursa Kanada beberapa tahun lalu.Saham 

Bre-X merupakan saham perusahaan Bre-X minerals yang menyatakan memiliki 

cadangan tambang Emas di Busang Kalimantan. Saham Bre-X meroket hanya 

untuk terjun bebas setelah perusahaan itu mengaku bahwa tambang emasnya di 

Busang, Kalimantan tersebut terbukti palsu (liputan6.com, 2014). 
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Kasus fraud yang terjadi pada sektor transportasi ialah kasus Garuda 

Indonesia. bersumber dari Kompas.com yaitu ditemukannya salah saji dalam 

laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yakni mengenai pengakuan 

royalty yang dianggap sebagai pendapatan sewa sehingga berakibat laba mencapai 

1,099M dollar As, padahal pada periode sebelumnya mengalami kerugian hingga 

64,3 juta dollar AS. Kasus tersebut menyebabkan OJK/Kemenkeu memberikan 

perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk untuk memperbaiki 

dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

(Economy.okezone.com, 2019). Hal ini sejalan dengan teori menurut Salavei dan 

Moore (2005) dalam Tessa (2016) bahwa financial statement restatement atau 

penyajian kembali laporan keuangan dapat memberi sinyal atau tanda terhadap 

adanya kecurangan laporan keuangan. 

Kasus lainnya kecurangan laporan keuangan adalah PT Hanson 

International, perusahaan properti ini dikait-kaitkan dengan skandal dua 

perusahaan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri 

(Persero). Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam 

penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai 

gross Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. 

Dalam jual beli tersebut, Hanson International melakukan pelanggaran Standar 

Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). OJK 

mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh, meski dalam LKT 

2016, transaksi tersebut tidak diungkapkan di LKT 2016. Sementara jika 

berdasarkan dengan Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (PSAK 44) 
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pendapatan penjualan bisa diakui dengan meted akrual penuh dengan syarat telah 

memenuhi kriteria, termasuk penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

yang tidak bisa dibuktikan oleh perseroan. (money.kompas.com, 2020). 

Akibat kasus-kasus kecurangan pelaporan keuangan ini juga nilai 

perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dengan ditunjukkannya koreksi 

atas harga saham. Selain itu, adanya suspensi meningkatkan kekhawatiran 

investor terhadap dana investasinya. Praktik manipulasi laporan keuangan juga 

mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi bias 

sehingga investor tidak dapat menilai kinerja manajemen serta pertumbuhan 

perusahaansecara pasti. Oleh karena itu, kasus kecurangan dalam pelaporan 

keuangan tidak bisa dianggap remeh oleh semua pihak. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fraudulent financial reporting 

pada penelitian ini adalah kualitas auditor, institusional ownership, dan financial 

target. Kualitas auditor menentukan perusahaan dapat melakukan dalam 

kecurangan atau tidak. Kualitas auditor adalah penilaian terhadap kemungkinan 

auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi perusahaan yang diaudit. 

Kualitas pekerjaan auditor tidak mudah dinilai secara langsung, sehingga ukuran 

yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan kualitas auditor adalah dengan 

menggunakan proksi Kantor Akuntan yang dapat mengungkapkan apakah 

perusahaan yang diaudit telah melakukan kecurangan dalam laporan keuangan 

dan melaporkannya. Perusahaan audit yang besar akan berupaya menghadirkan 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan perusahaan audit yang lebih kecil. 

Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big-4 cenderung 
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mendapatkan kepercayaan lebih dari investor, tidak hanya itu kantor akuntan 

publik Big-4 dinilai lebih tinggi menangkap sinyal penipuan dan mengungkapkan 

hasilnya dan akan secara transparan melaporkan dalam laporan opini audit mereka 

(Guedhami & Pittman, 2014). 

Lennox & Pittman (2010) serta Smaili et al., (2009) menunjukkan ketika 

auditor tersebut bekerja di perusahaan pada KAP Big-4  maka dianggap memiliki 

keahlian yang lebih baik dalam proses pendeteksian kecurangan dibanding auditor 

yang bekerja pada KAP Non Big-4. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa apabila 

perusahan menggunakan auditor yang berasal dari luar perusahaan dan bekerja 

pada KAP Big-4  maka dianggap memiliki keahlian yang lebih baik dalam proses 

pendeteksian kecurangan, maka fraud yang dideteksi akan semakin besar karena 

kualitas dari audit yang dihasilkan akan lebih baik. 

Faktor selanjutnya yaitu institusional ownership (kepemilikan saham 

institusional). Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki 

oleh institusi pemerintahan maupun swasta (Rahmawati, 2017 hlm. 64). 

Kepemilikan institusional merupakan alat yang bisa digunakan untuk 

meminimalisir agency conflict (Jensen & Meckling, 1976). Semakin tinggi tingkat 

investasi institusi maka semakin besar pula derajat pengendalian perseroan oleh 

pihak luar terhadap perseroan, sehingga biaya keagenan dan kecurangan laporan 

yang dilakukan oleh personel manajemen di dalam perseroan akan berkurang 

(Priswita & Taqwa, 2019).  

Dengan dimilikinya saham perseroan oleh pihak eksternal, maka tentunya 

pihak eksternal tersebut akan melakukan pengendalian dan pengawasan atas aset 
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yang dimilikinya, sehingga hal itu dapat membatasi gerak manajemen dalam 

melakukan kecurangan. Selain itu, dengan adanya investor institusi dapat 

menambah unit pengawasan selain dewan komisaris dan komite audit. 

Faktor selanjutnya yaitu financial target. Setiap tahunnya perusahaan 

selalu memiliki target-target keuangan yang ingin dicapai.Target tersebut disebut 

dengan financial target, dan biasanya dalam bentuk laba yang telah ditentukan 

oleh direksi atau manajemen. Secara tidak langsung target keuangan menjadi 

sebuah tekanan bagi manajer untuk menghasilkan laba yang sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

Target keuangan ini juga berkaitan dengan teori agensi, dimana agen 

memiliki kewajiban untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya 

sementara principal bertanggungjawab memberikan bonus dari hasil kinerja agen 

tersebut. Dalam hal ini agen juga bertanggungjawab untuk menjaga eksistensi 

perusahaan yaitu semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam mencapai target 

yang telah ditentukan maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai baik. 

Tekanan-tekanan dalam mencapai target keuangan dan mendapatkan bonus yang 

besar ini lah yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan kecurangan 

terhadap laporan keuangan. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Auditor, Institusional 

Ownership, dan Financial Target Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2018-2020”. 



7 
 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan 

atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu 

penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

alat-alat yang relevan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020? 

2. Apakah institusional ownership berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020? 

3. Apakah financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020? 

4. Apakah kualitas auditor, institusional ownership dan financial target 

berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap 

fraudulent financial reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh institusional ownership 

terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh financial target terhadap 

fraudulent financial reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas auditor, 

institusional ownership dan financial target terhadap fraudulent financial 

reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi 

informasi: 

1. Manfaat Teoritis 

Yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta 

sebagai bahan referensi dan memberikan bukti empiris mengenai 

bagaimana masing-masing variabel yang digunakan berpengaruh terhadap 

fraudulent financial reporting. 
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2. Manfaat Praktis 

Yaitu memberikan pandangan kepada manajemen sebagai agen terkait 

tanggungjawabnya dalam melindungi kepentingan principal. Juga 

memberikan informasi atau alat bantu kepada pemegang saham, investor, 

kreditur,dan pihak lain agar memahami faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan kecurangan laporan keuangan agar tidak salah mengambil 

keputusan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-

variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan metode analisis data. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori yang membahas tentang hubungan antara investor dengan 

manajemen perusahaan merupakan agency theory atau teori keagenan. Teori 

Keagenan menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana 

satu pihak menentukan pekerjaan sementara pihak lain melakukan 

pekerjaan(Andini & Amboningtyas, 2020). Dalam hubungan ini, prinsipal atau 

pihak investor mempekerjakan agen atau dalam hal ini adalah manajemen 

perusahaan tidak lain untuk melakukan pekerjaan, atau untuk melakukan tugas 

prinsipal yang tidak mampu atau tidak mau dilakukan pihak investor. Dalam 

perusahaan, investor atau pemegang saham dari sebuah perusahaan, 

mendelegasikan ke agen yaitu manajemen perusahaan, untuk melakukan tugas 

atas nama mereka. Teori keagenan mengasumsikan baik pokok dan agen 

termotivasi oleh kepentingan pribadi. Dengan demikian, jika kedua belah pihak 

termotivasi oleh kepentingan pribadi, agen cenderung mengejar tujuan sendiri 

tertarik yang menyimpang dan bahkan bertentangan dengan tujuan pokok. 

Namun, agen seharusnya bertindak demi kepentingan tunggal prinsipal mereka. 

Walaupun tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para 

pemegang saham, kenyataannya, masalah keagenan dapat terjadi pada saat tujuan 

diimplementasikan. Masalah keagenan (agency problem) terjadi akibat pemisahan 

tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Karena adanya 
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pemisahan antara pembuat keputusan dan kepemilikan perusahaan, para manajer 

bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan 

memaksimalkan kekayaan para pemegang saham (Riswandi & Yuniarti, 2020). 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri.Principal selalu menginginkan return tinggi atas 

investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, sedangkan agen memiliki 

kepentingan tersendiri yaitu untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar atas 

hasil kinerjanya. Hal ini menunjukan adanya benturan kepentingan antara 

principal dan agen.Adanya benturan kepentingan antara agen dan principal ini 

sering disebut pula conflict of interest. 

Conflict of interest atau perbedaan kepentingan antara principal dan agen 

inilah yang dapat memicu agency problem yang dapat mempengaruhi kualitas 

laba yang dilaporkan. Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest) 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality) 

3. Manusia selalu menghindari risiko (risk averse). 

Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia 

untuk manusia lain selalu dipertanyakan reabilitasnya dan informasi yang 

disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau 

asymmetric information (Eisenhardt, 1989). 
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Mereka mungkin bekerja dengan tidak semangat, mencoba untuk 

mendapatkan gaji yang hanya menguntungkan mereka dan menambah beban bagi 

para pemegang saham. Sebagai awal, agen adalah orang diberi kekuasaan untuk 

bertindak atas nama yang lain, dikenal dengan prinsipal. Dalam mengatur 

perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal atau pemilik nyata dari perusahaan. 

Dewan direksi, CEO, dan para eksekutif perusahaan lainnya dengan kekuasaan 

pengambilan keputusan adalah agen (perantara) dari pemegang saham. Tetapi, 

Dewan Direktur, CEO, dan eksekutif perusahaan yang lain tidak selalu melakukan 

apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi pemegang saham. 

Manajemen memiliki kemungkinan untuk melakukan apa yang tidak 

sesuai dengan para pemegang saham. Maka perlu adanya pengawasan kepada para 

manajer untuk dilakukan audit laporan keuangan yang diselaraskan dengan 

kepentingan para pemegang saham. Dengan kata lain, apa yang terbaik bagi 

pemegang saham juga harus terbaik bagi para manajer. Kepentingan mereka 

semata tanpa memperdulikan kekayaan pemegang saham. 

2.1.2 Fraudulent Financial Reporting 

Fraudulent Financial Reporting atau kecurangan pelaporan keuangan 

dijelaskan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFA) sebagai berikut 

“The deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise 

accomplished through the intentional misstatement or omission of amounts or 

disclosures in the financial in order to deceive financial statement users.” 

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu kekeliruan yang dilakukan pada 

kondisi keuangan suatu perusahaan melalui perbuatan salah saji yang disengaja 
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atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk 

menipu pengguna laporan keuangan. 

Fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal atau tindakan disengaja 

yang bertujuan untuk mengelabui orang lain dimana orang tersebut memperoleh 

kerugian dan pelaku memperoleh keuntungan (Tjahjono, 2013:23). ACFE (2000) 

dalam Chris Kuntadi (2017:19) menggunakan istilah fraud tree atau pohon 

kecurangan dan mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok, yaitu 

kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. 

1) Kecurangan Laporan Keuangan 

Fraudulent financial reporting menurut Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) dalam Indah Dwi Cahya Putri (2017:17) adalah 

”The deliberate misrepresentation of the financial condition of an 

enterprise accomplished through the intentional misstatement or omission 

of amounts or disclosures in the financial statements in order to deceive 

financial statement users.” 

Hal ini berarti bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan salah 

saji yang disengaja atau kelalaian disengaja atas kondisi keuangan suatu 

perusahaan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan 

keuangan. 

2) Penyalahgunaan Aset 

Penyalahgunaan aset (misappropriation of assets) meliputi penggelapan 

atau pencurian aset entitas dimana penggelapan tersebut dapat 
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menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum (Boynton, 2001: 67). 

3) Korupsi 

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri 

atau orang lain, merugikan keuangan/perekonomian Negara dan 

menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

(Zoelva, 2008 dalam Maharso, 2018:2). 

Tjahjono dkk (2013:24) mengemukakan empat karakteristik terjadinya 

fraud, yaitu: 

1. Tindakan yang bersifat material dan keliru 

2. Adanya kesepakatan/sepengetahuan bahwa tindakan tersebut keliru ketika 

dilakukan 

3. Adanya keyakinan atau pengakuan dari pelaku akan tindakan yang salah 

tersebut 

4. Adanya kerugian yang diderita pihak lain 

Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji atau pengabaian jumlah 

atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan 

keuangan (Arens, 2008 dalam Aprilia, 2017:106). Menurut Boynton dkk 

(2001:67) kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari tindakan-tindakan berikut: 

1. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen 

pendukung yang menjadi sumber penyususnan laporan keuangan 
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2. Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas 

peristiwaperistiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya 

yang ada dalam laporan keuangan 

3. Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang 

berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan 

Kuntadi (2017:20-21) mengelompokkan kecurangan laporan keuangan 

dalam beberapa kategori yaitu: 

1. Timing difference (imporer treatment of sales) 

Bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi 

yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, 

misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi 

sebenarnya. 

2. Fictious revenues 

Bentuk laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang 

sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif). 

3. Canceled liabilities and expenses 

Bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan 

kewajiban-kewajiban perusahaaan, sehingga laporan keuangan terlihat 

bagus. 

4. Improrer disclosure 

Bentuk kecurangan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas 

laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan 

kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, sehingga pembaca 
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laporan keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di 

perusahaan. 

5. Improrer asset valuation 

Bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang 

tidak wajar atau tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atas 

aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 

menurunkan biaya. 

2.1.3 Kualitas Audit 

Kualitas Audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan 

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya (De Angelo, 1981). Menurut public sector mendefinisikan audit quality 

sebagai pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat sesuai 

perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut Standart Pemeriksaan 

Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan 

yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, 

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

ketidakpatuhan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang 

bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan 

rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan. 

Para akademisi umumnya sepakat bahwa audit yang  berkualitas harus 

dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen (misalnya, DeAngelo, 

1981b; Watkins et al., 2004). Perbedaan antara kompetensi persepsian dan 

independensi persepsian seperti pada DeAngelo (1981) versus kompetensi aktual 
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dan independensi aktual seperti pada Watkins et al., (2004) menunjukkan bahwa 

keduanya, kompetensi dan independensi, adalah dimensi utama dari kualitas audit 

(Tandiontong, 2015:153). 

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Agar auditor 

dapat mencapai kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan. 

Menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan, 

auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas 

audit yang tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh pihak manajemen. Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan 

yaitu: 

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 
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b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai 

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan auditan. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. 

KAP Big-4 dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang baik. 

Ada lima kelebihan skala auditor menurut Firth & Liau Tan (1998) dalam 

Rossieta dan Wibowo (2009), yaitu: 

1. Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP. 



20 

 

  

2. Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan. 

3. Luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi. 

4. Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. 

5. Internasional 

Big Four merupakan empat KAP (Kantor Akuntan Publik) terbesar yang 

memberikan konsultasi pajak dan berbagai layanan manajemen lainnya. Di mana 

keempat perusahaan tersebut yaitu, Deloitte Touche Tohmatsu, PwC 

(Pricewaterhouse Coopers), EY (Ernst & Young), dan KPMG. Disebut sebagai 

KAP Big Four karena keempat firma tersebut memiliki nilai aset yang besar dan 

jaringan yang luas. Keempat firma tersebut sering melayani perusahaan Global 

Fortune 500. 

2.1.4 Institusional Ownership 

Menurut Pasaribu & Sulasmiyati (2016) kepemilikan institusional adalah 

besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, 

lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada 

perusahaan. Kepemilikan institusional adalah alat yang dapat digunakan untuk 

mengurangi konflik kepentingandalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Mei 

& Raharjo (2016) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham 

oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh 

institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. 

Kepemilikan merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang 

menentukan kemajuan perusahaan. Pemilik atau biasa dikenal dengan sebutan 

pemegang saham merupakan penyedia dana yang dibutuhkan perusahaan. Tanpa 
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pemegang saham perusahaan tidak dapat berdiri dan tidak dapat memiliki dana 

dalam pembangunan, memperluas, mengoperasikan usaha bisnisnya. Kepemilikan 

institusional sebagai kepemilikan saham institusi keuangan seperti, perusahaan 

asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki institusi atau 

lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan 

kepemilikan institusi lain). 

Kepemilikan institusional mempunyai fungsi penting dalam mengawasi 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan adanya 

dorongan tingkat pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh 

investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh 

kepemilikan institusional dalam menjadi pihak pengawas ditekankan dalam 

investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional 

yang besar akan menghasilkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor institusional sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang. 

Kepemilikan institusional menjadi penyadia dana yang digunakan untuk 

modal perusahaan, mempunyai klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan 

dananya kepada perusahaan. Untuk mendapatkan kepercayaan institusi, maka 

perusahaan harus menyediakan informasi yang handal dan relevan kepada pihak 

institusi melalui laporan keuangan. Dengan kualitas pelaporan keuangan yang 

terjamin, hal ini akan mempengaruhi persentase laba dimasa mendatang. 
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2.1.5 Financial Target 

Financial target yaitu suatu sasaran tingkat pencapaian laba atas usaha 

yang dikeluarkan untuk memperoleh laba tersebut (Bawekes, 2018). Financial 

targets atau target keuangan merupakan suatu tingkat kinerja laba yang akan 

dicapai atas usaha yang dikeluarkan. Untuk mencapai target keuangan  yang telah 

direncanakan, dalam menjalankan kinerjanya manajer perusahaan dituntut untuk 

melakukan performa terbaik (). 

Financial target dapat memicu pihak manajemen melakukan tindak 

kecurangan. Umumnya pada setiap perseroan mempunyai target-target yang harus 

dipenuhi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Target yang ingin dipenuhi 

biasanya terkait dengan target profitabilitas, dengan target tersebut tentunya akan 

memberikan tekanan kepada manajemen untuk bekerja keras dalam mencapainya. 

Perseroan dengan profitabilitas rendah cenderung mencatat pendapatan berlebih 

atau mencatat beban terlalu rendah (Syafitri dkk, 2021). 

Financial targets dapat diukur dengan rasio Return on Asset (ROA), yaitu 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

komprehensif dan menunjukan seberapa besar tingkat pengembalian aset yang 

dimiliki perusahaan atau seberapa efisien aset telah digunakan. ROA dapat 

mengukur kemampuan rata-rata aset perusahaan dalam mencapai keuntungan. 

Semakin besar ROA yang diperoleh, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 

dari segi penggunaan aset 
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2.1.6 Fraud Menurut Islam 

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat baik. Perbuatan tercela di 

dalam Islam tidak dipebolehkan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 

yang melakukan perbuatan tercela. Curang merupakan salah satu tindakan tercela 

yang dilarang dalam Islam, dimana hal ini ditunjukkan dalam Q.S Al-Muthaffifiin 

ayat 1-3 berikut: 

َسوُۡىهُۡم يُخۡ ٠﴾الَِّذۡيَه اَِذا اۡكتَالُۡىا َعلَى الىَّاِس يَۡستَۡىفُۡىن﴿ ِسز﴾َواَِذا َكالُۡىهُۡم اَْو وَّ  َوۡيٌل لِّۡلُمطَفِّفِۡيهَ  

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang 

yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi.” (Q.S. Al-Muthaffifiin ayat 1-3) 

Ayat di atas menjelaskan larangan dan ancaman bagi orang yang bertindak 

curang. Orang yang bertindak curang dalam hal ini adalah orang yang mengambil 

hak orang lain dengan cara mengurangi takaran atau timbangan. Ayat ini juga 

menjelaskan bahwa orang yang berbuat curang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri tanpa memikirkan imbasnya kepada orang lain. 

Islam juga mengajarkan bagaimana etika dalam berniaga yang ditunjukkan 

dalam Q.S An-nisa ayat 29: 

َن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ِمْىُكْم ۚ َوََل يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكى

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 



24 

 

  

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa ayat 29) 

Ayat ini menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain. Hal ini 

berarti kecurangan termasuk kedalam hal ini karena orang yang dicurangi tidak 

mengetahui kondisi sebenarnya yang berarti dasar suka sama suka tidak berlaku. 

Ayat ini juga menunjukkan etika yang seharusnya dimiliki oleh manajemen untuk 

tidak menipu pihak yang berkepentingan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 M.Syafitri, 

H.N.L 

Ermaya, 

A.M Putra 

(2021) 

Dampak 

Corporate 

Governance, 

Financial 

Stability, dan 

Financial Target 

Dalam 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

Indepeden: 

Corporate 

Governance, 

Financial 

Stability, dan 

Financial Target 

 

Variabel 

Dependen : 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Dewan komisaris, 

komite audit, 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan 

institusional, dan 

financial target tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

Sedangkan financial 

stability berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

2 Deasy 

Emalia, 

Pratana 

Puspa 

Midiastuty, 

Eddy 

Suranta, 

Rini 

Indriani 

(2020) 

Dampak dari 

auditor quality, 

financial stability, 

dan financial 

target terhadap 

fraudulent 

financial 

reporting  

Variabel 

Indepeden: 

auditor quality, 

financial 

stability, dan 

financial target 

 

Variabel 

Dependen : 

fraudulent 

financial 

reporting 

auditor quality, 

financial target dan 

berpengaruh negarif 

terhadap fraudulent 

financial reporting. 

Financial stability  

tidak berpengaruh 

terhadap fraudulent 

financial reporting 
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3 Stefanus 

Heru 

Santoso 

(2019) 

Fenomena 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan Pada 

Perusahaan 

Terbuka di 

Indonesia 

Variabel 

Indepeden: 

Financial target, 

ketidakefektifan 

pengawasan, 

perubahan 

auditor, 

perubahan 

Direksi, 

arogansi, komite 

audit 

 

Variabel 

Dependen : 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

financial  target, 

perubahan  auditor  dan  

arogansi  berpengaruh  

positif  terhadap  

kecurangan  laporan  

keuangan. 

ketidakefektifan  

pengawasan  dan  

perubahan  direksi  

tidak berpengaruh  

positif  terhadap  

kecurangan  laporan  

keuangan. 

4 Tarmizi 

Achmad 

(2018) 

Pengaruh Kualitas 

Audit dan Auditor 

Switching 

Terhadap 

Kecurangan 

Pelaporan 

Keuangan: 

Kepemilikan 

Institusional 

Sebagai Variabel 

Moderating 

Variabel 

Indepeden: 

Kualitas Audit 

dan Auditor 

Switching 

 

Variabel 

Dependen : 

Kecurangan 

Pelaporan 

Keuangan 

Auditor Switching 

berpengaruh  positif 

terhadap  kecurangan  

laporan  keuangan. 

Kualitas Audit tidak 

berpengaruh  terhadap  

kecurangan  laporan  

keuangan. 

5 Mafiana 

Annisya, 

Lindrianasa

ri dan 

Yuztitya 

Asmaranti 

(2016) 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

Menggunakan 

Fraud Diamond 

Variabel 

Indepeden: 

Financial 

stability, external 

pressure, 

financial target, 

nature of 

industry, opini 

auditor dan 

capability 

 

Variabel 

Dependen : 

Kecurangan 

Pelaporan 

Keuangan 

Hanya financial 

stability  yang 

berpengaruh positif 

terhadap Fraudulent 

financial statement. 

Sedangkan variabel 

lainnya yaitu, external 

pressure, financial 

target, nature of 

industry, Opini Auditor 

dan capability tidak 

berpengaruh terhadap 

Fraudulent financial 

statement. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

informasi yang terdapat para manajer dan para pemegang saham dengan 

menggunakan pihak luar untuk  memberikan pengesahan terhadap laporan 

keuangan. Audit yang berkualitas tentu akan meningkatkan kepercayaan 

pengguna dalam laporan keuangan. Kualitas auditor adalah penilaian terhadap 

kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi 

perusahaan yang diaudit. Kualitas pekerjaan auditor tidak mudah dinilai secara 

langsung, sehingga ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan 

kualitas auditor adalah dengan menggunakan proksi Kantor Akuntan yang dapat 

mengungkapkan apakah perusahaan yang diaudit telah melakukan kecurangan 

dalam laporan keuangan dan melaporkannya. Perusahaan audit yang besar akan 

Kualitas Audit (X1) 

Kualitas Audit (X2) 

Kualitas Audit (X3) 

 

Fraudulent Financial 

Reporting 

(Y) 

H1

1 

H2

1 

H3

1 

H4

1 
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berupaya menghadirkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan perusahaan 

audit yang lebih kecil. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big-4 

cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari investor, tidak hanya itu kantor 

akuntan publik Big-4 dinilai lebih tinggi menangkap sinyal penipuan dan 

mengungkapkan hasilnya dan akan secara transparan melaporkan dalam laporan 

opini audit mereka (Guedhami & Pittman, 2014). 

Lennox & Pittman (2010) serta Smaili et al., (2009) menunjukkan ketika 

auditor tersebut bekerja di perusahaan pada KAP Big-4  maka dianggap memiliki 

keahlian yang lebih baik dalam proses pendeteksian kecurangan dibanding auditor 

yang bekerja pada KAP Non Big-4. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa apabila 

perusahan menggunakan auditor yang berasal dari luar perusahaan dan bekerja 

pada KAP Big-4  maka dianggap memiliki keahlian yang lebih baik dalam proses 

pendeteksian kecurangan, maka fraud yang dideteksi akan semakin besar karena 

kualitas dari audit yang dihasilkan akan lebih baik. Penelitian Nurjannah & 

Cahyati (2014) memberikan tambahan bukti bahwa semakin tinggi kualitas 

auditor maka akan mengurangi probabilitas terjadinya fraudulent financial 

reporting. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis pertama pada penelitian ini 

adalah: 

H1: Kualitas audit berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting 
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2.4.2 Pengaruh Institusional Ownership Terhadap Fraudulent Financial 

Reporting 

Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki oleh 

institusi pemerintahan maupun swasta (Rahmawati, 2017:64). Kepemilikan 

institusional merupakan alat yang bisa digunakan untuk meminimalisir agency 

conflict (Jensen & Meckling, 1976). Semakin tinggi tingkat investasi institusi 

maka semakin besar pula derajat pengendalian perseroan oleh pihak luar terhadap 

perseroan, sehingga biaya keagenan dan kecurangan laporan yang dilakukan oleh 

personel manajemen di dalam perseroan akan berkurang (Priswita & Taqwa, 

2019).  

Dengan dimilikinya saham perseroan oleh pihak eksternal, maka tentunya 

pihak eksternal tersebut akan melakukan pengendalian dan pengawasan atas aset 

yang dimilikinya, sehingga hal itu dapat membatasi gerak manajemen. Selain itu, 

dengan adanya investor institusi dapat menambah unit pengawasan selain dewan 

komisaris dan komite audit. Penelitian Kusuma & Fitriani (2020) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis kedua pada penelitian ini 

adalah: 

H2: Institusional ownership berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting 
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2.4.3 Pengaruh Financial Target Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Setiap tahunnya perusahaan selalu memiliki target-target keuangan yang 

ingin dicapai.Target tersebut disebut dengan financial target, dan biasanya dalam 

bentuk laba yang telah ditentukan oleh direksi atau manajemen. Secara tidak 

langsung target keuangan menjadi sebuah tekanan bagi manajer untuk 

menghasilkan laba yang sesuai dengan yang telah ditentukan. 

Target keuangan ini juga berkaitan dengan teori agensi, dimana agen 

memiliki kewajiban untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya 

sementara principal bertanggungjawab memberikan bonus dari hasil kinerja agen 

tersebut. Dalam hal ini agen juga bertanggungjawab untuk menjaga eksistensi 

perusahaan yaitu semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam mencapai target 

yang telah ditentukan maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai baik. 

Tekanan-tekanan dalam mencapai target keuangan dan mendapatkan bonus yang 

besar ini lah yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan kecurangan 

terhadap laporan keuangan. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis ketiga pada penelitian ini 

adalah: 

H3: Financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting 

2.4.4 Pengaruh Kualitas Audit, Institusional Ownership dan Financial 

Target Terhadap Fraudulent Financial Reporting 

Lennox & Pittman (2010) serta Smaili et al., (2009) menunjukkan ketika 

auditor tersebut bekerja di perusahaan pada KAP Big-4  maka dianggap memiliki 

keahlian yang lebih baik dalam proses pendeteksian kecurangan dibanding auditor 
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yang bekerja pada KAP Non Big-4. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa apabila 

perusahan menggunakan auditor yang berasal dari luar perusahaan dan bekerja 

pada KAP Big-4  maka dianggap memiliki keahlian yang lebih baik dalam proses 

pendeteksian kecurangan, maka fraud yang dideteksi akan semakin besar karena 

kualitas dari audit yang dihasilkan akan lebih baik. Penelitian Nurjannah & 

Cahyati (2014) memberikan tambahan bukti bahwa semakin tinggi kualitas 

auditor maka akan mengurangi probabilitas terjadinya fraudulent financial 

reporting. 

Dengan dimilikinya saham perseroan oleh pihak eksternal, maka tentunya 

pihak eksternal tersebut akan melakukan pengendalian dan pengawasan atas aset 

yang dimilikinya, sehingga hal itu dapat membatasi gerak manajemen. Selain itu, 

dengan adanya investor institusi dapat menambah unit pengawasan selain dewan 

komisaris dan komite audit. Penelitian Kusuma & Fitriani (2020) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

Target keuangan ini juga berkaitan dengan teori agensi, dimana agen 

memiliki kewajiban untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya 

sementara principal bertanggungjawab memberikan bonus dari hasil kinerja agen 

tersebut. Dalam hal ini agen juga bertanggungjawab untuk menjaga eksistensi 

perusahaan yaitu semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam mencapai target 

yang telah ditentukan maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai baik. 

Tekanan-tekanan dalam mencapai target keuangan dan mendapatkan bonus yang 
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besar ini lah yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan kecurangan 

terhadap laporan keuangan. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis keempat pada penelitian ini 

adalah: 

H4: Kualitas audit, institusional ownership dan financial target berpengaruh 

terhadap fraudulent financial reporting 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari kualitas audit, institusional ownership 

dan financial target terhadap fraudulent financial reporting.  Penelitian ini 

berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism yang di gunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu 

(Sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana 

pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau 

menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor 

dalam suatu situasi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2012:115) populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak disektor trasnportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sugiyono (2012:116). Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 

dalam penelitian sampel adalah: 
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1. Perusahaan trasnportasi yang terdaftar secara berturut-turut selama 2018-

2020 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama 2018-2020 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No.  Jumlah 

Jumlah Perusahaan Transportasi 

42 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1 
Perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI 

secara berturut-turut selama periode 2018-2020 
29 (13) 

2 
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut selama periode 2018-2020 
20 (9) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 22 

Jumlah tahun pengamatan 3 

Jumlah sampel data selama observasi 66 

Sumber: Data Olahan dari BEI  

Berdasarkan Tabel 3.1 jumlah perusahaan trasnportasi yang terdaftar di 

tahun 2018-2020 sebanyak 42 perusahaan, tetapi ada 22 perusahaan yang 

tereliminasi dikarenakan perusahaan tersebut tidak terdaftar berturut-turut selama 

periode 2018-2020 dan ada perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan selama periode penelitian. Sehingga sampel perusahaan trasnportasi 

pada penelitian ini sebanyak 20 perusahaan dengan tiga tahun pengamatan. 

Berikut nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel: 
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ASSA PT Adi Sarana Armada Tbk. 

2 BBRM PT Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk. 

3 BIRD PT Blue Bird Tbk. 

4 BLTA PT Berlian Laju Tanker Tbk. 

5 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 

6 GIAA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

7 HITS PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 

8 IATA PT Indonesia Air Transport Tbk. 

9 LEAD PT Logindo Samudramakmur Tbk. 

10 LRNA PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. 

11 MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 

12  MIRA  PT Mitra International Resources Tbk. 

13 NELY PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 

14 SMDR PT Samudera Indonesia Tbk. 

15 SOCI PT Soechi Lines Tbk. 

16 TAXI PT Express Transindo Utama Tbk. 

17 TMAS PT Temas Tbk. 

18 TPMA PT Trans Power Marine Tbk. 

19 WEHA PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk. 

20 WINS PT Wintermar Offshore Marine Tbk. 

Sumber: Data Olahan, 2022 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan.Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2018-2020. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.iddan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot,laporan 

keuangan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini 

adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 

pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id 

yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan data lainnya 

yang diperlukan. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, yang terdiri dari 3 

variabel independen, 1 variabel dependen. Berikut diuraikan definisi dari masing-

masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya. 

1. Fraudulent Financial Reporting (Y) 

Kecurangan laporan ikeuangan imerupakan isalah isaji iyang idisengaja, 

ipenghilangan jumlah atau pengungkapan idalam ilaporan ikeuangan yang idirancang 

iuntuk imenipu ipengguna laporan keuangan idimana iefeknya imenyebabkan ilaporan 

keuangan itidak idisajikan, idalam semua ihal yang imaterial, isesuai idengan istandar 

iakuntansi ikeuangan iyang iberlakui(SASi99). Fraudulent Financial Reporting 

(Kecurangan pelaporan keuangan) yang diproksikan oleh manajemen laba. 
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Manajemen laba diukur menggunakan model jones yang dimodifikasi. Langkah-

langkah perhitungan dari Model Jones yang dimodifikasi adalah sebagai berikut:  

a. Menghitung total akrual (TAC)  

 

𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡= 𝑁ii𝑡 − 𝐶𝐹𝑂 …………………….……………….…………….(1)  

Selanjutnya, total akrual (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi 

Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut:  

𝑇𝐴C𝑖𝑡/𝐴𝑖𝑡−1 = 𝛽1 (1/𝐴𝑖𝑡−1) + 𝛽2 (Δ𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡/𝐴𝑖𝑡−1) + 𝛽3 (PPEit/Ait-1)+𝜀 

………………………………………………………………………....(2)  

b. Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka 

nondiscretionary accruals (NDA) ditentukan dengan formula sebagai 

berikut:  

 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛽1 (1/𝐴𝑖𝑡−1) + 𝛽2 (Δ𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡/𝐴𝑖𝑡−1 − Δ𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡/𝐴𝑖𝑡−1) + 𝛽3 

 (𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡/𝐴𝑖𝑡−1)..………………………………………………………...(3)   

c. Terakhir, discretionary accruals (DA) sebagai ukuran manajemen laba 

ditentukan dengan formula berikut:  

 𝐷𝐴𝑖𝑡 = (𝑇𝐴C𝑖𝑡/𝐴𝑖𝑡-1) – 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡…………………………………………(4) 

Keterangan:  

𝐷𝐴𝑖𝑡 = Perusahaan i dalam periode tahun t 

𝛽1 𝛽2 𝛽3 = Koefisien regresi 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡  = Nondiscretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t  

𝑇𝐴C𝑖𝑡  = Total accrual perusahaan i dalam periode tahun t  

𝑁i𝑖𝑡  = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t  

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡  = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t  
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𝐴𝑖𝑡−1  = Total aset perusahaan i dalam periode tahun t-1  

Δ𝑅𝑒𝑣𝑖𝑡 = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan       

perusahaan i pada tahun t-1  

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡  = Aset tetap perusahaan i pada tahun t  

Δ𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 = Perubahan piutang perusahaan i pada periode dikurangi piutang        

perusahaan i pada tahun t 

𝜀 = error 

2. Kualitas Auditor 

Kualitas auditor adalah probabilitas di mana seorang auditor menemukan 

dan melaporkan tentang hasil audit tersebut. Kualitas audit yang baik pada 

prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar dan prinsip audit, 

bersikap bebas tanpa memihak siapapun (independent), patuh kepada hukum serta 

mentaati kode etik profesi. Sebuah penelitian menunjukan bahwa auditor eksternal 

yang bekerja pada perusahaan audit besar “BIG (BIG4)” memiliki kemampuan 

lebih untuk mendeteksi fraud dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh 

perusahaan audit non-BIG. Kualitas auditor ekternal diukur dengan menggunakan 

variabel dummy yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu jika 

perusahaan diaudit oleh auditor yang bekerja pada perusahaan audit besar “BIG-

4” diberi kode 1 (satu) dan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang tidak 

bekerja pada perusahaan audit besar “Non-BIG-4” diberi kode 0 (nol). 

3. Institusional Ownership 

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh 

institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, 
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dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan. Perhitungan variabel ini dengan 

besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi, mengacu pada 

penelitian Syafitri dkk (2021) sebagai berikut: 

 𝑒 𝑒 𝑖 𝑖       𝑡𝑖𝑡  𝑖      
                               

       𝑒 𝑒   
 

4. Financial targets 

Financial itargets idapat diartikan isebagai itarget-target ikeuangan iyang akan 

idicapai ioleh  perusahaan. iBesaran itingkat ilaba iyang idiperoleh atau isuatu usaha iyang 

idikeluarkan iuntuk mendapatkan laba itersebut seringkali itelah iditentukan ioleh 

iperusahaan. iFinancial itargets diproksikan dengan iReturn ion iAssets (ROA) 

i(Skousen iet ial., i2009). iROA iadalah ukuran ikinerja operasi iyang ibanyakidigunakan 

iuntuk imenunjukkan iseberapa iefisien iaset itelah digunakan. Pengukuran ROA 

menurut.Hanafi dan halim (2014:81) sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴   
           

𝑇 𝑡   𝐴  𝑒𝑡
 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews 

12. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series 

(runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan 

yaitu: 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2017:31) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi ini 

tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk 

ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017:145). Uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a. Bila probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Bila probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 
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2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017:85). Jika varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, 

sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi 

nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat 

kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 

2017:71). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen. Menurut Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami 

masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas 

dari multikolinearitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi 
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korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Menurut Gujarati (2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange 

Multiplier. Apabila nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. 

Sebaliknya nilai probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

1) Model Data Panel 

a) Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. 

Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data 

cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, 

sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam 

mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama 

dalam berbagai kurun waktu, dengan mengkombinasikan data time series 

dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

individu, maka model persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 
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b) Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed 

Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan 

maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik Least Square Dummy 

Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model Fixed 

Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

c) Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi 

efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

Random Effect ini menggunakan variabel gangguan (error terms). 
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Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan 

antar perusahaan. penulisan konstan dalam model Random Effect tidak 

lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 

2) Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a) Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika 

nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau probability (p-

value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode common effect. 
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b) Hausman Test 

Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section chi-squares < a=5% maka H0 ditolak 

atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika nilai 

p-value cross section chi-squares   a=5% maka H0 diterima atau metode 

yang digunakan adalah metode random effect. 

c) Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau model 

common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada 

distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel 

independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 
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digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

1) Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-

section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel adalah 

pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

Keterangan : 

Y  = Fraudulent Financial Reporting 

X1it  = Kualitas Audit 

X2it  = Institusional Ownership 

X3it  = Financial Target 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 
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β1, β2, β3  = Koefisien regresi 

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2018:99).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen secara individu. 

b. Jika nilai probability > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen secara individu. 

3) Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 

digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai probability ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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4) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor, 

institusional ownership dan financial target berpengaruh terhadap fraudulent 

financial reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di 

uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 

Hasil ini menjelaskan bahwa bagus atau tidaknya KAP yang mengaudit 

perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan melakukan fraudulent 

financial reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

2. Institusional ownership tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting. Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnyanya 

kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi perusahaan 

melakukan fraudulent financial reporting pada perusahaan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

3. Financial target berpengaruh positif terhadap fraudulent financial 

reporting. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi financial target 

akan mempengaruhi dan meningkatkan perusahaan melakukan fraudulent 

financial reporting pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2018-2020. 
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4. Kualitas auditor, institusional ownership dan financial target berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap terhadap fraudulent financial reporting 

pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018-2020. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Disarankan pada perusahaan transportasi agar lebih berhati-hati dalam 

melakukan penyusunan laporan keuangan terutama pada laporan laba rugi, 

hal ini dikarenakan kesalahan penyajian dapat diindikasikan dalam 

kecurangan dalam pelaporan keuangan. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perususahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini 

hanya menjadikan perusahaan transportasi yang dijadikan objek penelitian. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan 

indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi 

lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel 

independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang digunakan dapat 

menjelaskan pengaruh variabel fraudulent financial reporting sebesar 

21,48%, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti GCG, 

leverage, dll. 
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LAMPIRAN 
  



 

 

Perusahaan Tahun Y X1 X2 X3 

ASSA 2018 -0,01674 1 0,44249 0,0350 

ASSA 2019 -0,00865 1 0,44249 0,0189 

ASSA 2020 -0,00934 1 0,44249 0,0124 

BBRM 2018 -0,02335 0 0,525645 -0,0940 

BBRM 2019 -0,02603 0 0,52564 -0,0578 

BBRM 2020 -0,01995 0 0,52564 -0,3002 

BIRD 2018 -0,01291 0 0,35191 0,0662 

BIRD 2019 -0,01561 0 0,35842 0,0425 

BIRD 2020 -0,01814 0 0,31517 -0,0225 

BLTA 2018 -0,01487 0 0,26080 0,0760 

BLTA 2019 -0,02069 0 0,40915 -0,0129 

BLTA 2020 -0,01831 0 0,31577 -0,0124 

BULL 2018 -0,00428 0 0,41293 0,0451 

BULL 2019 -0,01849 0 0,43292 0,0385 

BULL 2020 -0,01557 0 0,30639 0,0456 

GIAA 2018 -0,00096 1 0,86152 -0,0551 

GIAA 2019 -0,00664 1 0,86152 -0,0100 

GIAA 2020 -0,00787 1 0,86345 -0,2295 

HITS 2018 -0,01415 1 0,78358 0,0635 

HITS 2019 -0,02074 1 0,78358 0,0645 

HITS 2020 -0,01001 1 0,78358 0,0328 

IATA 2018 -0,02946 0 0,17148 -0,1059 

IATA 2019 -0,03033 0 0,17148 -0,0814 

IATA 2020 -0,02959 0 0,16183 -0,1190 

LEAD 2018 -0,01423 1 0,32424 -0,2897 

LEAD 2019 -0,01560 1 0,32424 -0,0566 

LEAD 2020 -0,02281 1 0,32424 -0,0191 

LRNA 2018 -0,01725 0 0,57143 -0,0957 

LRNA 2019 -0,01069 0 0,57143 -0,0227 

LRNA 2020 -0,01951 0 0,57143 -0,1591 

MBSS 2018 -0,01178 0 0,76682 -0,0699 

MBSS 2019 -0,02638 1 0,76682 0,0083 

MBSS 2020 -0,01747 1 0,76682 -0,0769 

MIRA 2018 -0,03100 0 0,41676 -0,0018 

MIRA 2019 -0,02088 0 0,36627 -0,0092 

MIRA 2020 -0,04315 0 0,49414 -0,0575 

NELY 2018 -0,00591 0 0,84894 0,1112 

NELY 2019 -0,01608 0 0,84894 0,0992 

NELY 2020 -0,02198 0 0,84894 0,0774 

SMDR 2018 0,00728 1 0,72185 0,0124 



 

 

SMDR 2019 -0,01957 1 0,72185 -0,1164 

SMDR 2020 0,00872 1 0,72185 -0,0040 

SOCI 2018 -0,01152 0 0,79898 0,0200 

SOCI 2019 -0,01755 0 0,79898 0,0136 

SOCI 2020 -0,01873 0 0,79898 0,0414 

TAXI 2018 -0,02687 0 0,51003 -0,6594 

TAXI 2019 -0,06483 0 0,51382 -0,5760 

TAXI 2020 -0,03302 0 0,49551 -0,2187 

TMAS 2018 -0,01815 1 0,80844 0,0123 

TMAS 2019 -0,01005 1 0,80844 0,0308 

TMAS 2020 -0,02122 1 0,80844 0,0136 

TPMA 2018 -0,01467 0 0,94502 0,0682 

TPMA 2019 -0,01964 0 0,94502 0,0738 

TPMA 2020 -0,02852 0 0,94502 0,0201 

WEHA 2018 -0,00979 0 0,70245 0,0096 

WEHA 2019 -0,01180 0 0,70245 0,0168 

WEHA 2020 -0,01454 0 0,70245 -0,1521 

WINS 2018 -0,01358 0 0,34997 -0,1311 

WINS 2019 -0,01273 0 0,40155 -0,0680 

WINS 2020 -0,02114 0 0,34997 -0,0678 

 

  



 

 

TABULASI TOTAL ACRUAL 
N
o 

Perusahaa
n 

Tahu
n 

NIit CFOit TAC 

1 ASSA 2018 
 Rp   

142.242.410.935  

 Rp       

130.731.816.212  

 Rp      
11.510.594.723  

    2019 
 Rp     

91.614.940.880  

-Rp      

126.951.423.810  

 Rp    
218.566.364.690  

    2020 
 Rp     

63.896.421.980  

 Rp       

305.350.387.624  

-Rp    
241.453.965.644  

2 BBRM 2018 
 $                -

8.054.745  

 $                     

1.534.728  

 $                 -
9.589.473  

    2019 
 $                -

4.482.902  

 $                     

3.309.307  

 $                 -
7.792.209  

    2020 
 $              -

11.172.452  

 $                     

1.118.979  

 $               -
12.291.431  

3 BIRD 2018 
 Rp   

460.273.000.000  

 Rp    

1.068.859.000.000  

-Rp    
608.586.000.000  

    2019 
 Rp   

315.622.000.000  

 Rp       

739.004.000.000  

-Rp    
423.382.000.000  

    2020 
-Rp   

163.183.000.000  

 Rp       

230.337.000.000  

-Rp    
393.520.000.000  

4 BLTA 2018 
 $                 

5.425.807  

 $                     

1.565.488  

 $                   
3.860.319  

    2019 
 $                   -

872.403  

 $                     

1.503.659  

 $                 -
2.376.062  

    2020 
 $                   -

817.144  

 $                     

5.010.688  

 $                 -
5.827.832  

5 BULL 2018 
 $               

14.874.865  

 $                   

21.156.954  

 $                 -
6.282.089  

    2019 
 $               

21.214.268  

 $                   

40.964.065  

 $               -
19.749.797  

    2020 
 $               

37.761.993  

 $                   

71.261.950  

 $               -
33.499.957  

6 GIAA 2018 
 $            -

228.889.524  

 $                   

28.342.981  

 $             -
257.232.505  

    2019 
 $              -

44.567.515  

 $                 

513.101.286  

 $             -
557.668.801  

    2020 
 $         -

2.476.633.349  

 $                 

110.374.162  

 $          -
2.587.007.511  

7 HITS 2018 
 $               

12.541.802  

 $                   

44.545.694  

 $               -
32.003.892  

    2019 
 $               

13.142.179  

 $                   

26.934.763  

 $               -
13.792.584  

    2020 
 $                 

7.311.782  

 $                   

36.753.611  

 $               -
29.441.829  

8 IATA 2018 
 $                -

7.247.452  

 $                     

1.825.066  

 $                 -
9.072.518  

    2019 
 $                -

4.972.950  

 $                     

2.635.210  

 $                 -
7.608.160  

    2020 
 $                -

6.411.619  

 $                     

2.572.526  

 $                 -
8.984.145  

9 LEAD 2018 
 $              -

45.381.413  

 $                     

6.442.962  

 $               -
51.824.375  

    2019  $                -  $                      $               -



 

 

8.546.695  5.877.652  14.424.347  

    2020 
 $                -

2.692.376  

 $                     

8.856.580  

 $               -
11.548.956  

10 LRNA 2018 
-Rp     

29.874.068.816  

-Rp             

294.875.808  

-Rp      
29.579.193.008  

    2019 
-Rp       

6.857.140.631  

 Rp         

29.350.719.002  

-Rp      
36.207.859.633  

    2020 
-Rp     

43.027.059.389  

-Rp          

3.047.893.865  

-Rp      
39.979.165.524  

11 MBSS 2018 
 $              -

16.748.868  

 $                   

19.238.395  

 $               -
35.987.263  

    2019 
 $                 

1.808.168  

 $                   

27.347.243  

 $               -
25.539.075  

    2020 
 $              -

14.975.954  

 $                   

17.106.175  

 $               -
32.082.129  

12 MIRA 2018 
-Rp          

591.476.541  

 Rp         

12.843.559.378  

-Rp      
13.435.035.919  

    2019 
-Rp       

3.222.370.200  

 Rp         

26.025.274.310  

-Rp      
29.247.644.510  

    2020 
-Rp     

18.218.177.373  

 Rp         

22.941.962.017  

-Rp      
41.160.139.390  

13 NELY 2018 
 Rp     

52.752.666.735  

 Rp         

53.227.499.699  

-Rp           
474.832.964  

    2019 
 Rp     

52.344.151.967  

 Rp         

89.278.938.587  

-Rp      
36.934.786.620  

    2020 
 Rp     

43.944.061.538  

 Rp         

76.826.370.335  

-Rp      
32.882.308.797  

14 SMDR 2018 
 $                 

7.413.733  

 $                   

28.548.119  

 $               -
21.134.386  

    2019 
 $              -

60.217.878  

 $                   

24.623.515  

 $               -
84.841.393  

    2020 
 $                -

2.320.880  

 $                   

59.580.409  

 $               -
61.901.289  

15 SOCI 2018 
 $               

13.408.479  

 $                     

9.024.016  

 $                   
4.384.463  

    2019 
 $                 

9.348.634  

 $                   

37.783.856  

 $               -
28.435.222  

    2020 
 $               

27.278.762  

 $                   

28.019.960  

 $                    -
741.198  

16 TAXI 2018 
-Rp   

836.820.231.000  

-Rp          

1.772.303.000  

-Rp    
835.047.928.000  

    2019 
-Rp   

276.072.942.000  

 Rp         

28.065.023.000  

-Rp    
304.137.965.000  

    2020 
-Rp     

53.221.960.000  

 Rp         

21.776.148.000  

-Rp      
74.998.108.000  

17 TMAS 2018 
 Rp     

34.818.481.452  

 Rp       

351.598.310.104  

-Rp    
316.779.828.652  

    2019 
 Rp   

100.615.000.000  

 Rp       

284.995.000.000  

-Rp    
184.380.000.000  

    2020 
 Rp     

52.214.000.000  

 Rp       

565.684.000.000  

-Rp    
513.470.000.000  

18 TPMA 2018 
 $                 

7.606.350  

 $                   

15.337.998  

 $                 -
7.731.648  

    2019  $                  $                    $                 -



 

 

8.239.249  17.596.308  9.357.059  

    2020 
 $                 

2.085.091  

 $                   

12.780.562  

 $               -
10.695.471  

19 WEHA 2018 
 Rp       

3.190.724.918  

 Rp         

36.183.977.696  

-Rp      
32.993.252.778  

    2019 
 Rp       

4.518.959.735  

 Rp         

42.654.700.707  

-Rp      
38.135.740.972  

    2020 
-Rp     

33.601.480.667  

 Rp         

10.244.248.078  

-Rp      
43.845.728.745  

20 WINS 2018 
 $              -

36.057.180  

 $                   

16.216.153  

 $               -
52.273.333  

    2019 
 $              -

16.842.417  

 $                     

2.825.258  

 $               -
19.667.675  

    2020 
 $              -

14.933.328  

 $                     

6.425.199  

 $               -
21.358.527  

 

  



 

 

TABULASI DATA FRAUDULENT FINANCIAL 

REPORTING 

DAit= (TAit / Ait-1) - NDAit 

No Perusahaan Tahun TAit / Ait-1 NDAit DAit 

1 ASSA 2018 0,00374 0,02049 -0,01674 

    2019 0,03353 0,04217 -0,00865 

    2020 0,04876 0,05810 -0,00934 

2 BBRM 2018 -0,01342 0,00993 -0,02335 

    2019 -0,01596 0,01007 -0,02603 

    2020 -0,02209 -0,00214 -0,01995 

3 BIRD 2018 -0,01567 -0,00276 -0,01291 

    2019 -0,02786 -0,01225 -0,01561 

    2020 -0,13471 -0,11657 -0,01814 

4 BLTA 2018 0,01045 0,02532 -0,01487 

    2019 -0,01510 0,00559 -0,02069 

    2020 0,00533 0,02364 -0,01831 

5 BULL 2018 0,02032 0,02460 -0,00428 

    2019 0,00551 0,02400 -0,01849 

    2020 0,05707 0,07265 -0,01557 

6 GIAA 2018 0,01381 0,01477 -0,00096 

    2019 0,02112 0,02776 -0,00664 

    2020 -0,34805 -0,29018 -0,00787 

7 HITS 2018 0,02766 0,04181 -0,01415 

    2019 0,00355 0,02428 -0,02074 

    2020 0,00342 0,01343 -0,01001 

8 IATA 2018 0,03009 0,05956 -0,02946 

    2019 -0,02722 0,00311 -0,03033 

    2020 -0,04082 -0,01123 -0,02959 

9 LEAD 2018 -0,00580 0,00843 -0,01423 

    2019 -0,00973 0,00588 -0,01560 

    2020 -0,00533 0,01749 -0,02281 

10 LRNA 2018 -0,02686 -0,00961 -0,01725 

    2019 0,01744 0,02812 -0,01069 

    2020 -0,10114 -0,08163 -0,01951 

11 MBSS 2018 0,00499 0,01678 -0,01178 

    2019 -0,00183 0,02455 -0,02638 

    2020 -0,05243 -0,03496 -0,01747 

12 MIRA 2018 0,00052 0,03152 -0,03100 

    2019 -0,01017 0,08071 -0,02088 

    2020 -0,06761 -0,02446 -0,04315 

13 NELY 2018 0,04823 0,05414 -0,00591 



 

 

    2019 -0,00242 0,01366 -0,01608 

    2020 -0,03166 -0,00969 -0,02198 

14 SMDR 2018 0,03063 0,02335 0,00728 

    2019 -0,03786 -0,01828 -0,01957 

    2020 0,03986 0,05960 0,00872 

15 SOCI 2018 -0,02054 -0,00902 -0,01152 

    2019 0,00280 0,02035 -0,01755 

    2020 -0,03040 -0,01167 -0,01873 

16 TAXI 2018 -0,02072 0,00615 -0,02687 

    2019 -0,04170 0,02313 -0,06483 

    2020 -0,10810 -0,03508 -0,03302 

17 TMAS 2018 0,03460 0,05274 -0,01815 

    2019 0,01340 0,02345 -0,01005 

    2020 0,00302 0,02424 -0,02122 

18 TPMA 2018 0,02153 0,03620 -0,01467 

    2019 0,01304 0,03267 -0,01964 

    2020 -0,03254 -0,00402 -0,02852 

19 WEHA 2018 0,01996 0,02975 -0,00979 

    2019 -0,02841 -0,01661 -0,01180 

    2020 -0,13501 -0,12048 -0,01454 

20 WINS 2018 -0,00691 0,00667 -0,01358 

    2019 -0,01863 -0,00590 -0,01273 

    2020 -0,02894 -0,00780 -0,02114 

 

  



 

 

TABULASI DATA KUALITAS AUDITOR 

DUMMY= 1 JIKA KAP BIG-4, 0 JIKAKAP NON BIG-4 

No Perusahaan Tahun KAP Dummy 

1 ASSA 2018 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2019 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2020 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

2 BBRM 2018 Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) 0 

    2019 Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) 0 

    2020 Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) 0 

3 BIRD 2018 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2019 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2020 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

4 BLTA 2018 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2019 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2020 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

5 BULL 2018 Tanubrata Sutanto & Rekan (BDO) 0 

    2019 Tanubrata Sutanto & Rekan (BDO) 0 

    2020 Tanubrata Sutanto & Rekan (BDO) 0 

6 GIAA 2018 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) 1 

    2019 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) 1 

    2020 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) 1 

7 HITS 2018 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2019 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2020 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

8 IATA 2018 Noor Salim 0 

    2019 Soejatna, Mulyana & Rekan (SMR) 0 

    2020 Soejatna, Mulyana & Rekan (SMR) 0 

9 LEAD 2018 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2019 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2020 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

10 LRNA 2018 McMillan Woods 0 

    2019 McMillan Woods 0 

    2020 Irwanto, Hary & Usman (IHU) 0 

11 MBSS 2018 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2019 Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) 1 

    2020 Imelda & Rekan (Deloitte) 1 

12 MIRA 2018 Herman Dody Tanumihardja & Rekan 0 

    2019 Herman Dody Tanumihardja & Rekan 0 

    2020 Irfan Zulmendra 0 

13 NELY 2018 Amir Abadi Jusuf & Rekan (RSM) 0 

    2019 Amir Abadi Jusuf & Rekan (RSM) 0 



 

 

    2020 Amir Abadi Jusuf & Rekan (RSM) 0 

14 SMDR 2018 Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) 1 

    2019 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2020 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

15 SOCI 2018 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2019 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

    2020 Kosasih, Nurdiyaman & Rekan (Crowe) 0 

16 TAXI 2018 Tanubrata Sutanto & Rekan (BDO) 0 

    2019 Tanubrata Sutanto & Rekan (BDO) 0 

    2020 Anwar & Rekan (DFK) 0 

17 TMAS 2018 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2019 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

    2020 Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) 1 

18 TPMA 2018 Termihardja, Pradhono & Chandra 0 

    2019 Termihardja, Pradhono & Chandra 0 

    2020 Termihardja, Pradhono & Chandra 0 

19 WEHA 2018 Mirawati Sensi Indris 0 

    2019 Mirawati Sensi Indris 0 

    2020 Mirawati Sensi Indris 0 

20 WINS 2018 Amir Abadi Jusuf & Rekan (RSM) 0 

    2019 Amir Abadi Jusuf & Rekan (RSM) 0 

    2020 Amir Abadi Jusuf & Rekan (RSM) 0 

 

  



 

 

TABULASI DATA INSTITUTIONAL OWNERSHIP 

INSOWN= JUMLAH SAHAM DIMILIKI INSTITUSIONAL / TOTAL SAHAM  YANG BEREDAR 

No Perusahaan Tahun Jmlh Saham Institusional 
Total Saham 

Beredar 
INSOWN 

1 ASSA 2018 1.503.351.100 3.397.500.000 0,44249 

    2019 1.503.351.100 3.397.500.000 0,44249 

    2020 1.503.351.100 3.397.500.000 0,44249 

2 BBRM 2018 2.821.175.739 5.367.076.248 0,525645 

    2019 2.821.175.739 5.367.076.248 0,52564 

    2020 2.821.175.739 5.367.076.248 0,52564 

3 BIRD 2018 880.501.695 2.502.100.000 0,35191 

    2019 896.803.795 2.502.100.000 0,35842 

    2020 788.596.779 2.502.100.000 0,31517 

4 BLTA 2018 6.124.436.967 23.483.317.538 0,26080 

    2019 10.613.552.887 25.940.187.103 0,40915 

    2020 8.191.139.906 25.940.187.103 0,31577 

5 BULL 2018 3.013.959.656 7.298.983.130 0,41293 

    2019 4.920.270.807 11.365.338.377 0,43292 

    2020 3.950.570.911 12.893.768.996 0,30639 

6 GIAA 2018 22.301.735.792 25.886.576.254 0,86152 

    2019 22.301.735.792 25.886.576.254 0,86152 

    2020 22.351.835.892 25.886.576.254 0,86345 

7 HITS 2018 5.564.251.204 7.101.084.801 0,78358 

    2019 5.564.251.204 7.101.084.801 0,78358 

    2020 5.564.251.204 7.101.084.801 0,78358 

8 IATA 2018 1.834.424.815 10.697.665.114 0,17148 

    2019 1.834.424.815 10.697.665.114 0,17148 

    2020 1.731.174.815 10.697.665.114 0,16183 

9 LEAD 2018 1.313.058.200 4.049.616.328 0,32424 

    2019 1.313.058.200 4.049.616.328 0,32424 

    2020 1.313.058.200 4.049.616.328 0,32424 

10 LRNA 2018 199.999.998 350.000.022 0,57143 

    2019 199.999.998 350.000.022 0,57143 

    2020 199.999.998 350.000.022 0,57143 

11 MBSS 2018 1.341.955.000 1.750.026.639 0,76682 

    2019 1.341.955.000 1.750.026.639 0,76682 

    2020 1.341.955.000 1.750.026.639 0,76682 

12 MIRA 2018 1.650.971.681 3.961.452.039 0,41676 

    2019 1.450.971.681 3.961.452.039 0,36627 

    2020 1.957.513.181 3.961.452.039 0,49414 

13 NELY 2018 1.995.000.000 2.350.000.000 0,84894 



 

 

    2019 1.995.000.000 2.350.000.000 0,84894 

    2020 1.995.000.000 2.350.000.000 0,84894 

14 SMDR 2018 2.364.132.060 3.275.120.000 0,72185 

    2019 2.364.132.060 3.275.120.000 0,72185 

    2020 2.364.132.060 3.275.120.000 0,72185 

15 SOCI 2018 5.640.000.000 7.059.000.000 0,79898 

    2019 5.640.000.000 7.059.000.000 0,79898 

    2020 5.640.000.000 7.059.000.000 0,79898 

16 TAXI 2018 1.094.320.000 2.145.600.000 0,51003 

    2019 3.157.710.000 6.145.600.000 0,51382 

    2020 3.045.210.000 6.145.600.000 0,49551 

17 TMAS 2018 4.612.264.780 5.705.150.000 0,80844 

    2019 4.612.264.780 5.705.150.000 0,80844 

    2020 4.612.264.780 5.705.150.000 0,80844 

18 TPMA 2018 2.488.520.700 2.633.300.000 0,94502 

    2019 2.488.520.700 2.633.300.000 0,94502 

    2020 2.488.520.700 2.633.300.000 0,94502 

19 WEHA 2018 622.655.686 886.411.265 0,70245 

    2019 622.655.686 886.411.265 0,70245 

    2020 622.655.686 886.411.265 0,70245 

20 WINS 2018 1.484.926.248 4.243.011.640 0,34997 

    2019 1.703.787.157 4.243.011.640 0,40155 

    2020 1.484.926.248 4.243.011.640 0,34997 

 

  



 

 

TABULASI DATA FINANCIAL TARGET 

ROA= LABA BERSIH / TOTAL ASET 

No Perusahaan Tahun Laba Bersih Total Aset ROA 

1 ASSA 2018  Rp      142.242.410.935   Rp    4.062.536.132.739  0,0350 

    2019  Rp        91.614.940.880   Rp    4.849.223.630.042  0,0189 

    2020  Rp        63.896.421.980   Rp    5.170.895.098.267  0,0124 

2 BBRM 2018  $                  -8.054.745   $                   85.693.582  -0,0940 

    2019  $                  -4.482.902   $                   77.498.877  -0,0578 

    2020  $                -11.172.452   $                   37.213.358  -0,3002 

3 BIRD 2018  Rp      460.273.000.000   Rp    6.955.157.000.000  0,0662 

    2019  Rp      315.622.000.000   Rp    7.424.304.000.000  0,0425 

    2020 -Rp     163.183.000.000   Rp    7.253.114.000.000  -0,0225 

4 BLTA 2018  $                    5.425.807   $                   71.348.533  0,0760 

    2019  $                     -872.403   $                   67.412.629  -0,0129 

    2020  $                     -817.144   $                   66.073.093  -0,0124 

5 BULL 2018  $                  14.874.865   $                 329.977.950  0,0451 

    2019  $                  21.214.268   $                 550.855.217  0,0385 

    2020  $                  37.761.993   $                 828.004.721  0,0456 

6 GIAA 2018  $              -228.889.524   $              4.155.474.803  -0,0551 

    2019  $                -44.567.515   $              4.455.675.774  -0,0100 

    2020  $           -2.476.633.349   $            10.789.980.407  -0,2295 

7 HITS 2018  $                  12.541.802   $                 197.358.939  0,0635 

    2019  $                  13.142.179   $                 203.847.778  0,0645 

    2020  $                    7.311.782   $                 222.976.008  0,0328 

8 IATA 2018  $                  -7.247.452   $                   68.442.839  -0,1059 

    2019  $                  -4.972.950   $                   61.101.287  -0,0814 

    2020  $                  -6.411.619   $                   53.890.353  -0,1190 

9 LEAD 2018  $                -45.381.413   $                 156.666.326  -0,2897 

    2019  $                  -8.546.695   $                 150.937.294  -0,0566 

    2020  $                  -2.692.376   $                 141.244.156  -0,0191 

10 LRNA 2018 -Rp       29.874.068.816   Rp       312.059.443.277  -0,0957 

    2019 -Rp         6.857.140.631   Rp       302.636.796.677  -0,0227 

    2020 -Rp       43.027.059.389   Rp       270.508.602.770  -0,1591 

11 MBSS 2018  $                -16.748.868   $                 239.708.560  -0,0699 

    2019  $                    1.808.168   $                 218.135.430  0,0083 

    2020  $                -14.975.954   $                 194.859.060  -0,0769 

12 MIRA 2018 -Rp            591.476.541   Rp       320.777.602.224  -0,0018 

    2019 -Rp         3.222.370.200   Rp       351.483.053.912  -0,0092 

    2020 -Rp       18.218.177.373   Rp       317.031.964.534  -0,0575 

13 NELY 2018  Rp        52.752.666.735   Rp       474.345.474.753  0,1112 

    2019  Rp        52.344.151.967   Rp       527.467.886.738  0,0992 



 

 

    2020  Rp        43.944.061.538   Rp       568.048.326.214  0,0774 

14 SMDR 2018  $                    7.413.733   $                 599.790.746  0,0124 

    2019  $                -60.217.878   $                 517.225.263  -0,1164 

    2020  $                  -2.320.880   $                 574.144.140  -0,0040 

15 SOCI 2018  $                  13.408.479   $                 669.877.417  0,0200 

    2019  $                    9.348.634   $                 688.215.790  0,0136 

    2020  $                  27.278.762   $                 659.557.286  0,0414 

16 TAXI 2018 -Rp     836.820.231.000   Rp    1.269.024.960.000  -0,6594 

    2019 -Rp     276.072.942.000   Rp       479.265.331.000  -0,5760 

    2020 -Rp       53.221.960.000   Rp       243.302.339.000  -0,2187 

17 TMAS 2018  Rp        34.818.481.452   Rp    2.837.426.144.607  0,0123 

    2019  Rp      100.615.000.000   Rp    3.266.151.000.000  0,0308 

    2020  Rp        52.214.000.000   Rp    3.837.040.000.000  0,0136 

18 TPMA 2018  $                    7.606.350   $                 111.477.554  0,0682 

    2019  $                    8.239.249   $                 111.635.784  0,0738 

    2020  $                    2.085.091   $                 103.761.267  0,0201 

19 WEHA 2018  Rp          3.190.724.918   Rp       331.404.130.533  0,0096 

    2019  Rp          4.518.959.735   Rp       269.602.629.189  0,0168 

    2020 -Rp       33.601.480.667   Rp       220.884.904.490  -0,1521 

20 WINS 2018  $                -36.057.180   $                 275.020.275  -0,1311 

    2019  $                -16.842.417   $                 247.743.725  -0,0680 

    2020  $                -14.933.328   $                 220.313.390  -0,0678 

 

 

  



 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 20

Total panel (balanced) observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.021297 0.003484 -6.112236 0.0000

X1 0.006573 0.002618 2.510365 0.0150

X2 0.005067 0.005639 0.898596 0.3727

X3 0.032225 0.008793 3.664922 0.0006

R-squared 0.322698     Mean dependent var -0.017656

Adjusted R-squared 0.286414     S.D. dependent var 0.010874

S.E. of regression 0.009186     Akaike info criterion -6.478038

Sum squared resid 0.004725     Schwarz criterion -6.338416

Log likelihood 198.3412     Hannan-Quinn criter. -6.423424

F-statistic 8.893673     Durbin-Watson stat 1.835719

Prob(F-statistic) 0.000065

HASIL MODEL DATA PANEL 

1. Model Common Effect 

 

  



 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 20

Total panel (balanced) observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.013407 0.025579 0.524154 0.6033

X1 -0.010687 0.009528 -1.121675 0.2692

X2 -0.046083 0.043787 -1.052418 0.2994

X3 0.015456 0.014963 1.032980 0.3083

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.680003     Mean dependent var -0.017656

Adjusted R-squared 0.489735     S.D. dependent var 0.010874

S.E. of regression 0.007767     Akaike info criterion -6.594511

Sum squared resid 0.002232     Schwarz criterion -5.791679

Log likelihood 220.8353     Hannan-Quinn criter. -6.280479

F-statistic 3.573915     Durbin-Watson stat 3.450873

Prob(F-statistic) 0.000313

2. Model Fixed Effect 

 

  



 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 20

Total panel (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.021385 0.004271 -5.006436 0.0000

X1 0.005622 0.003170 1.773720 0.0815

X2 0.005490 0.006938 0.791281 0.4321

X3 0.028804 0.009633 2.990088 0.0041

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 0.004876 0.2826

Idiosyncratic random 0.007767 0.7174

Weighted Statistics

R-squared 0.214774     Mean dependent var -0.011953

Adjusted R-squared 0.172709     S.D. dependent var 0.008757

S.E. of regression 0.007965     Sum squared resid 0.003552

F-statistic 5.105688     Durbin-Watson stat 2.431146

Prob(F-statistic) 0.003410

Unweighted Statistics

R-squared 0.318987     Mean dependent var -0.017656

Sum squared resid 0.004751     Durbin-Watson stat 1.817893

3. Model Random Effect 

 
 
 

 

  



 

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 2.174409 (19,37) 0.0212

Cross-section Chi-square 44.988336 19 0.0007

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 5.880116 3 0.1176

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 -0.010687 0.005622 0.000081 0.0695

X2 -0.046083 0.005490 0.001869 0.2329

X3 0.015456 0.028804 0.000131 0.2437

HASIL PEMILIHAN MODEL DATA PANEL (UJI CHOW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PEMILIHAN MODEL DATA PANEL (UJI HAUSMAN) 
 
 

 

  



 

 

Sample: 2018 2020

Y X1 X2 X3

 Mean -0.017656  0.333333  0.581206 -0.046380

 Maximum  0.008720  1.000000  0.945020  0.111211

 Minimum -0.064834  0.000000  0.161827 -0.659420

 Std. Dev.  0.010874  0.475383  0.225166  0.139466

 Observations  60  60  60  60
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Series : Standardized Res iduals

Sample 2018 2020

Observations  60

Mean      -7.37e-18

Median  -0.000340

Maximum  0.019916

Minimum -0.027578

Std. Dev.   0.008949

Skewness   -0.475219

Kurtos is    3.765919

Jarque-Bera  3.724909

Probabi l i ty  0.155291


X1 X2 X3

X1  1.000000  0.275168  0.095793

X2  0.275168  1.000000  0.218268

X3  0.095793  0.218268  1.000000

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 
 

 

  



 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 4.988097     Prob. F(3,56) 0.0639

Obs*R-squared 12.65224     Prob. Chi-Square(3) 0.0655

Scaled explained SS 13.00118     Prob. Chi-Square(3) 0.0646

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002876 0.001958 1.469150 0.1474

X1 0.001146 0.001471 0.779187 0.4392

X2 0.004768 0.003168 1.504867 0.1380

X3 -0.018194 0.004940 -1.682680 0.1605

R-squared 0.210871     Mean dependent var 0.006873

Adjusted R-squared 0.168596     S.D. dependent var 0.005660

S.E. of regression 0.005161     Akaike info criterion -7.630971

Sum squared resid 0.001492     Schwarz criterion -7.491348

Log likelihood 232.9291     Hannan-Quinn criter. -7.576357

F-statistic 4.988097     Durbin-Watson stat 2.521077

Prob(F-statistic) 0.003888

3. Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

  



 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.321554     Prob. F(2,54) 0.2752

Obs*R-squared 2.799749     Prob. Chi-Square(2) 0.2466

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 60

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.64E-05 0.003468 -0.019153 0.9848

X1 7.81E-05 0.002604 0.030007 0.9762

X2 0.000189 0.005615 0.033683 0.9733

X3 0.000770 0.008759 0.087922 0.9303

RESID(-1) 0.001506 0.133197 0.011305 0.9910

RESID(-2) 0.218347 0.134305 1.625760 0.1098

R-squared 0.046662     Mean dependent var -9.38E-19

Adjusted R-squared -0.041610     S.D. dependent var 0.008949

S.E. of regression 0.009133     Akaike info criterion -6.459158

Sum squared resid 0.004504     Schwarz criterion -6.249724

Log likelihood 199.7747     Hannan-Quinn criter. -6.377237

F-statistic 0.528622     Durbin-Watson stat 2.048590

Prob(F-statistic) 0.753587

4. Uji Autokorelasi 
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