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ABSTRAK 

Saat perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, perusahaan ingin menampilkan gambaran 

terbaik dari perusahaannya. Maka, tidak jarang perusahaan memanipulasi laporan keuangan agar 

terlihat baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial target, financial stability, 

external pressure, dan rationalization terhadap financial statement fraud. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling,di mana terdapat 65 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif dan analisis regresi logistik biner. Hasil dari 

penelitian menyatakan bahwa financial stability berpengaruh signifikan positif terhadap financial 

statement fraud. Sementara, financial target, external pressure, dan rationalization tidak 

berpengaruh terhadap financial statement fraud.  

Kata kunci:  Financial statement fraud, financial target, financial stability, external pressure, 

rationalization  

 

Pendahuluan 

Pada era globalisasi perolehan informasi dari seluruh perusahaan go public yang 

dimiliki oleh negara maupun pihak swasta semakin mudah didapatkan karena informasi 

tersebut akan cepat berkembang dan tersebar luas. Salah satu infomasi yang paling penting 

dari perusahaan go public adalah laporan keuangan.  

Tindakan pemanipulasian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk 

kecurangan. Kecurangan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan 

secara sengaja terhadap arsip perusahaan seperti kesalahan penerapan prinsip akuntansi, 

yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material (Rachmania, 2017). 

indakan kecurangan yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor faktor tersebut 

diantaranya yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial 

target (Annisya, Lindrianasari, dan Asmaranti, 2016). Penelitian ini mengambil tiga proksi 

dari pressure sebagai variabel penelitian, yaitu financial stability, external pressure dan 

financial target.  

Perbedaan pada hasil penelitian terdahulu mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian kembali mengenai pengaruh variabel financial target, financial stability, external 
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pressure, dan rationalization dalam mendeteksi financial statement fraud pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Tinjauan Literatur 

Teori Fraud Triangle 

Sutherland memperkenalkan konsep fraud triangle pertama kali pada tahun 1949 

lalu dikembangkan dan diperkenalkan oleh Kriminolog Dr. Donald R. Cressey (1953) didalam 

penelitiannya tentang kasus penggelapan (Nauval, 2014). Cressey membuat suatu teori 

bahwa terdapat tiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan. 

Ketiga kondisi keuangan tersebut adalah tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan 

rasionalisasi (rationalitation). Ketiganya saling mendukung dan membentuk pilar kecurangan 

yang disebut sebagai fraud triangle (Utomo, 2018). Berikut penjelasan ketiga kondisi 

tersebut:  

Tekanan (Pressure)  

Menurut SAS No.99, terdapat empat jenis kondisi tekanan yang dapat 

mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah financial stability, external pressure, 

personal financial need, dan financial targets (Nauval, 2014).  

Financial Stability  

Financial stability merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan dari kondisi stabil. Berikut adalah rumus ACHANGE (Rachmania, 2017):  

 

Keterangan:  

(t) = periode sekarang  

(t-1)  = periode sebelumnya  

External Pressure  

Tekanan dalam bentuk kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dari luar 

perusahaan serta kemampuan untuk membayar pinjaman. LEV atau rasio leverage dapat 

dihitung dengan rumus (Rachmania, 2017):  

 

Personal Financial Need  

Merupakan kondisi keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh keuangan para 

eksekutif perusahaan. OSHIP dapat dihitung dengan rumus (Rachmania, 2017): 
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Financial Targets  

Financial targets adalah kondisi dimana perusahaan menetapkan besaran tingkat 

laba yang harus diperoleh atas usaha yang dikeluarkan. ROA dapat dihitung dengan rumus 

(Rachmania, 2017):  

 

Kesempatan (Opportunity)  

Menurut SAS No. 99, terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang 

mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu nature of industry, ineffective 

of monitoring, struktur organisasional (Annisya, Lindrianasari, dan Asmaranti, 2016).  

Nature of Industry  

Nature of industry adalah munculnya sebuah risiko dalam bidang industri untuk 

melakukan estimasi. Rumus RECEIVABLE yang menjadi proksi nature of industry adalah 

sebagai berikut (Yudhanti dan Suryandari, 2016):  

 

 Keterangan:  

 (t) = periode sekarang  

 (t-1) = periode sebelumnya  

Ineffective of Monitoring  

Ineffective monitoring merupakaan keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit 

pengawas yang efektif memantau kinerja perusahaan. Rumus BDOUT adalah sebagai 

berikut (Maghfiroh, Ardiyani, dan Syafnita, 2015):  

 

Rasionalisasi (Rationalization)  

Rasionalisasi merupakan elemen ketiga dari fraud triangle dan paling sulit diukur. 

Rasionalisasi adalah sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan, dan 

menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Ada beberapa kondisi terkait dengan 

kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: auditor 

change dan opini audit (Annisya, Lindrianasari, dan Asmaranti, 2016).  

Teori Fraud Diamond 

Fraud diamond theory merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud 

yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) (Yesiariani dan Rahayu, 2017). Fraud 

triangle dapat ditingkatkan guna mendeteksi dan mencegah kecurangan dengan 

mempertimbangkan elemen keempat, yaitu kemampuan (capability) dan dikenal sebagai 

fraud diamond (Puspitadewi dan Sormin, 2018). Adapun elemen-elemen lengkap dari fraud 

diamond theory yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi 

(rationalization) dan kemampuan (capability) (Yesiariani dan Rahayu, 2017).  
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Perubahan direksi akan dapat menyebabkan stress period yang berdampak pada 

semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Capability diproksikan dengan 

perubahan direksi perusahaan (DCHANGE) yang diukur dengan variable dummy. Dimana 

jika dalam kurun waktu penelitian terjadi perubahan direksi perusahaan, maka akan diberi 

kode 1, dan sebaliknya jika dalam kurun waktu penelitian tidak terjadi perubahan direksi 

perusahaan maka akan diberi kode 0 (Oktarigusta, 2017). 

Teori Fraud Pentagon  

Setelah teori fraud yang dikemukakan oleh D.R. Cressey, ternyata terjadi perluasan 

yang dipicu oleh keadaan atau kondisi saat ini yaitu teori fraud pentagon yang dikenalkan 

oleh Crowe Howarth pada Tahun 2011. Perluasan yang dimaksud dalam teori ini adalah 

penambahan 2 (dua) elemen yaitu competence atau kompetensi dan arrogance atau 

arogansi. Kompetensi merupakan kemampuan dari seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan kecurangan.  

Teori Signaling (Signal Theory) 

Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal 

menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri 

informasi. Teori siynal juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (principal), 

dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas 

atau integritas informasi laporan keuangan (Wijaya, 2013).  

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah dasar hubungan antara principal/ pemegang saham dengan 

agent/ manajemen. Manajemen diberikan kekuasaan penuh untuk membuat keputusan 

terbaik bagi pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen harus bertanggung jawab atas 

segala keputusan yang telah dibuat bagi pemegang sahamnya (Yudhanti dan Suryandari, 

2016).  

Analisis Pengaruh Financial Target dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud  

Pihak manajer berusaha untuk meningkatkan kinerjanya guna mencapai berbagai 

target perusahaan, salah satunya adalah target keuangan (Annisya, Lindrianasari, dan  

Asmaranti, 2016). Financial target adalah risiko adanya tekanan berlebihan pada 

manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen, 

termasuk tujuan-tujuan penerimaan insentif dari penjualan maupun keuntungan (Tiffani dan 

Marfuah, 2015). berikut:  

Hipotesis 1 :  Financial target berpengaruh signifikan positif terhadap financial statement 

fraud.  

Analisis Pengaruh Financial Stability dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud  

Hipotesis 2 :  Financial stability berpengaruh signifikan positif terhadap financial statement 

fraud.  

Analisis Pengaruh External Pressure dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud  
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Hipotesis 3 :  External pressure berpengaruh signifikan positif terhadap financial statement 

fraud.  

Analisis Pengaruh Rationalization dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud  

Hipotesis 4 : Rationalization berpengaruh signifikan positif terhadap financial statement 

fraud.  

Metode Penelitian  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial statement fraud (FRAUD) 

yang diukur dengan menggunakan model Beneish M-Score. Variabel yang diukur 

menggunakan data dari tahun yang ditentukan (t) dan menggunakan data tahun 

sebelumnya (t-1) (Christy dan Stephanus, 2018). Beneish M-Score diukur dengan 

menggunakan 8 (delapan) rasio keuangan untuk mengidentifikasikan apakah perusahaan 

memiliki indikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan (Tiffani dan 

Marfuah, 2015).  

External pressure merupakan tekanan berlebih yang dirasakan oleh menejemen, 

manajemen dalam memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Dalam penelitian 

ini external pressure diukur degan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Rasionalitas adalah aspek ketiga dari fraud triangle dan yang paling sulit untuk 

diukur secara pasti namun dapat diproksikan kedalam beberapa aspek, salah satunya adalah 

pergantian auditor oleh klien (Nauval, 2014). Auditor adalah pengawas penting dalam 

laporan keuangan. Perusahaan yang melakukan fraud lebih sering melakukan pergantian 

auditor, karena manajemen perusahaan cenderung berusaha mengurangi kemungkinan 

pendeteksian oleh auditor lama terkait tindak kecurangan laporan keuangan (Utomo, 2018). 

Dalam penelitian ini rationalization diukur degan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Rationalization = A dummy variable that has a value of 1 for companies that replace 

their auditors during the study and 0 for companies that do not replace their auditors  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

yang digunakan meliputi financial target, financial stability, external pressure, dan 

rationalization. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti 

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.  

Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif dan analisis 

regresi logistik. Statistika deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena 

atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik 

distribusinya. Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel–

variabel yang digunakan dengan bentuk tendensi sentral (mean dan median) dan dispersi 

(varian dan deviasi standar) (Nauval, 2014).  
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Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari output 

model tersebut. Terdapat dua pengujian penting dalam analisis regresi loistik, pertama uji 

kelayakan seluruh model (Overall Fit Model Test) dan uji signifikansi dari koefisien regresi. 

Uji kelayakan seluruh model terdiri dari Chi Square (X2), menilai koefisien determinasi (Cox 

and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square), menilai kelayakan model (Goodness of Fit 

Test), dan tabel klasifikasi 2x2.  

Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh financial target, financial stability, 

external pressure, dan rationalization terhadap financial statement fraud. Perusahaan yang 

digunakan sebagai data penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2016-2018.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Tabel 3. Hasil Seleksi Sampel 

No. Keterangan Jumlah Perusahaan 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 163 

2. Perusahaan yang melakukan IPO kurang dari tahun 2016 (28) 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap periode 2016-2018 dan 1 tahun 
sebelum pengamatan 

(2) 

4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama 1 tahun atau berakhir tanggal 31 
Desember 

(2) 

5. Perusahaan dengan laporan keuangan menggunakan mata uang asing (22) 

6. Perusahaan dengan rugi bersih tahun berjalan selama periode 2016-2018 (44) 

Sampel perusahaan 65 

Periode penelitian x 3 tahun 

Data penelitian 195 

Sumber: Data olahan 

Hasil dan Pembahasan  

Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

penelitian agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif. Statistika 

deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data, seperti rata-rata (mean), standar deviasi, 

nilai maximum, dan nilai minimum. 

Hasil analisis statistika deskriptif dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 4. Hasil Analisis Statistika Deskriptif 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

M-Score 195 0 1 0.523077 0.5007528 

ROA 195 0.0003 0.9210 0.087472 0.1048964 

ACHANGE 195 -0.8027 1.0305 0.108744 0.1787467 

DAR 195 0.0769 0.8586 0.385221 0.1782998 

AUDCHANGE 195 0 1 0.133333 0.3408096 

Valid N (listwise) 195 
    

Sumber: Data olahan  
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Dari Tabel 4. dapat dilihat bahwa variabel financial target memiliki nilai minimum 

sebesar 0,0003 (Star Petrochem Tbk pada tahun 2018) dan nilai maksimum sebesar 0,9210 

(Merck Indonesia Tbk pada tahun 2018). Rata-rata variabel ini sebesar 0,087472, artinya 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh asset yang dimilikinya adalah 

8,75%. Sementara, standar deviasi variabel ini sebesar 0,1048964, artinya variabel ini 

mengalami penyimpangan sebesar 10,49%. Variabel financial stability memiliki nilai 

minimum sebesar -0,8027 (Ekadharma Internasional Tbk pada tahun 2016) dan nilai 

maksimum sebesar 1,0305 (Tunas Alfin Tbk pada tahun 2016). Rata-rata variabel ini sebesar 

0,108744, artinya 10,87% rasio perubahan total aset yang terjadi pada 65 perusahaan 

manufaktur selama periode penelitian. Sementara, standar deviasi variabel ini sebesar 

0,1787467, artinya variabel ini mengalami penyimpangan sebesar 17,87%. Variabel 

external pressure memiliki nilai minimum sebesar 0,0769 (Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Tbk pada tahun 2016) dan nilai maksimum sebesar 0,8586 (Pyridam Farma Tbk pada tahun 

2016). Rata-rata variabel ini sebesar 0,385221, artinya 38,52% total aset dijamin oleh 

hutang. Sedangkan, standar deviasi variabel ini sebesar 0,178299, artinya variabel ini 

mengalami penyimpangan sebesar 17,83%. Analisis statistik deskriptif bagi pengukuran 

skala nominal hanya terdiri dari modus saja. Hal tersebut dikarenakan variabel nominal 

merupakan variabel biner. Terdapat 2 variabel yang menggunakan skala nominal. Pertama, 

variabel dependen, yaitu financial statement fraud yang diproksikan dengan M-Score.  

Tabel 5. Hasil Analisis Statistika Deskriptif (Modus) 
 

 Fraud Rationalization 

Freq. % Freq. % 

Valid 

0 93 47.7 169 86.7 

1 102 52.3 26 13.3 

Total 195 100.0 195 100.0 

Modus 1 0 

 Sumber: Data olahan  

Tabel 4.4 menunjukan bahwa variabel dependen financial statement fraud memiliki 

modus 1, artinya perusahaan dalam penelitian lebih banyak melakukan fraud. Sedangkan, 

variabel rationalization memiliki modus 0, artinya perusahaan dalam penelitian lebih banyak 

yang tidak mengganti auditornya selama periode penelitian.  

Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh financial target, financial 

stability, external pressure, dan rationalization terhadap financial statement fraud.  

1. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test)  

Pengujian ini digunakan untuk melihat seberapa besar kecocokan (fit) model 

penelitian.  

Chi Square (X2)  

Tabel 6. Likelihood Overall Fit Block Number 0 

Model -2 Log likelihood Kesimpulan 

Block 0 269.912 
Model penelitian baik 

Block 1 258.646 

Sumber: Data olahan  
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai -2 Log likelihood awal pada block 0 

sebesar 269,912. Sedangkan, nilai -2 Log likelihood akhir pada block 1 menunjukan angka 

258,646. Apabila dibandingkan, maka terjadi penurunan nilai -2 Log likelihood dari block 0 

dan block 1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penambahan variabel independen ke 

dalam model peneltian dapat memperbaiki model penelitian. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian baik.  

Tabel 7. Omnibus Test of Model Coefficients 
 

Chi-square Sig. Kesimpulan 

Step 11.477 0.022 Model regresi baik 

Block 11.477 0.022 Model regresi baik 

Model 11.477 0.022 Model regresi baik 

Sumber: Data olahan  

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa nilai Chi-Square sebesar 11,477 dan nilai 

siginifikansi Omnibus Test of Model Coefficients pada tabel sebesar 0,022 < nilai signifikansi 

yang ditetapkan (0,05). Dari data tersebut ditetapkan H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi, Tidak 

terdapat perbedaan signifikan antara data empiris dengan model, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan 

kecenderungan financial statement fraud.  

Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square  

Tabel 8. Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

258.435 0.057 0.076 

Sumber: Data olahan  

Dari Tabel 8 nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,076 lebih besar dari nilai Cox and 

Snell’s R Square sebesar 0,057. Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 7,6%. Sementara, sisanya 

sebesar 92,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.  

Menilai Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)  

Tabel 9. Hosmer and Lemeshow Test 

Sig. Kesimpulan 

0.572 Model mampu memprediksi nilai observasi 

Sumber: Data olahan  

Nilai siginifikansi Hosmer Lemeshow Test dari Tabel 9 sebesar 0,572. Nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05, maka model regresi mampu memprediksi nilai observasinya atau 

model regresi dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.  

Tabel 10. Hasil Tabel Klasifikasi 2x2 
 

 Persamaan Regresi (Predicted) Percentage 
Correct No Fraud Fraud Jumlah 

Hasil rumus M-Score 
(Observed) 

No Fraud 52 41 93 55.9 

Fraud 39 63 102 61.8 

Jumlah 91 104 195 59.0 

Sumber: Data olahan  
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Tabel Klasifikasi 2x2 berguna untuk membandingkan kesimpulan yang diperoleh dari 

data hasil observasi (M-Score) dengan data prediksi (persamaan regresi). Perbandingan 

tersebut dapat menjadi dasar penilaian kualitas dari prediksi dengan menggunakan 

persamaan regresi. Ketepatan prediksi dari model regresi terhadap perusahaan yang tidak 

melakukan fraud sebesar 55,9%. Ketepatan prediksi dari model regresi terhadap perusahaan 

yang melakukan fraud sebesar 61,8%. Jadi, rata-rata ketepatan prediksi model ini sebesar 

59%.  

Pengujian Signifikansi dari Koefisien Regresi  

Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 11 Hasil Uji Signifikansi dari Koefisien Regresi 
 

B Sig. Kesimpulan 

Financial target 1.709 0.313 Tidak berpengaruh 

Financial stability 2.475 0.015 Berpengaruh positif signifikan 

External pressure 1.084 0.200 Tidak berpengaruh 

Rationalization 0.125 0.781 Tidak berpengaruh 

Constant -0.745 0.064 
 

Sumber: Data olahan  

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 11, maka diperoleh bentuk persamaan 

regresi sebagai berikut:  

 

Pengaruh Financial Target terhadap Financial Statement Fraud  

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukan variabel financial target memiliki 

koefisien regresi sebesar 1,709 dan nilai signifikansi sebesar 0,313. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka hipotesis pertama ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa financial target tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud.  

Pengaruh Financial Stability terhadap Financial Statement Fraud  

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukan variabel financial stability memiliki 

koefisien regresi sebesar 2,475 dan nilai signifikansi sebesar 0,015. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka hipotesis nul ditolak karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa financial stability berpengaruh signifikan positif terhadap 

financial statement fraud.  

Pengaruh External Pressure terhadap Financial Statement Fraud  

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukan variabel external pressure memiliki 

koefisien regresi sebesar 1,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,200. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka hipotesis pertama ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa external pressure tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud.  
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Pengaruh Rationalization terhadap Financial Statement Fraud  

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukan variabel rationalization memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,125 dan nilai signifikansi sebesar 0,781. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka hipotesis pertama ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rationalization tidak berpengaruh 

terhadap financial statement fraud.  

Simpulan Dan Saran  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Variabel financial target yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap financial statement fraud karena pada setiap peningkatan target 

profitabilitas diikuti oleh peningkatan mutu operasional perusahaan.  

2. Variabel financial stability yang diproksikan dengan Asset Change (ACHANGE) 

berpengaruh signifikan positif terhadap financial statement fraud. Dengan kata lain, 

menigkatnya rasio perubahan total aset mencerminkan kondisi manajemen perusahaan 

melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan.  

3. Variabel external pressure yang diproksikan dengan leverage tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud karena perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya 

sehingga leverage rendah, maka hutang tidak menjadi tekanan bagi manajemen 

perusahaan dan perusahaan juga bisa mendapat sumber pendanaan lain, selain dengan 

perjanjian hutang.  

4. Variabel rationalization yang diproksikan dengan Auditor Change (AUDCHANGE) tidak 

berpengaruh terhadap financial statement fraud karena perusahaan tidak puas dengan 

kinerja auditor dan perusahaan menaati Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2015 pasal 11 ayat 1 yang berisikan pemberian jasa audit atas laporan 

keuangan terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 

(lima) tahun buku berturut-turut.  

Saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

Bagi Manajemen Perusahaan  

Disarankan mengkaji kembali kebijakan yang berkaitan dengan financial target, 

financial stability, external pressure, dan rationalization dalam hubungannya dengan 

financial statement fraud.  

Bagi Investor  

Investor harus lebih teliti dalam menganalisis laporan keuangan yang tersedia 

sehingga pada saat melakukan pengambilan keputusan mengenai investasi, investor 

terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh financial statement fraud.  

Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Diharapkan dapat menggunakan sampel dari perusahaan dengan sektor lain agar dapat 

dibandingkan dengan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur.  
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b. Diharapkan dapat mencoba untuk mengganti proksi variabel dependen, yaitu M-Score 

dengan proksi lain untuk menganalisis pengaruh financial target, financial stability, 

external pressure, dan rationalization terhadap financial statement fraud agar diperoleh 

hasil penelitian yang lebih valid.  

c. Diharapkan dapat mengganti proksi rationalization, yaitu Auditor Change (AUDCHANGE) 

dengan proksi lain yang bukan menggunakan variabel dummy agar hasil penelitian lebih 

signifikan. 
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