
 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan dan menguraikan 

secara mendetail mengenai proses pembuatan dan pelaporan dari laporan 

keuangan (financial statement). Fungsi dan manfaat dari keberadaaan 

akuntansi adalah untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan 

keuangan bagi para pihak yang berkepentingan (stake holders), sehingga 

nantinya para stake holders dapat membuat suatu keputusan bisnis (decision 

making). Laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses 

akuntansi yang berisikan mengenai informasi-informasi yang menyangkut 

aset, posisi dan kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu entitas bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui pemakai atau stake 

holders dari informasi laporan keuangan itu sendiri meliputi investor, 

karyawan, manajemen, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan 

masyarakat umum. 

Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari lima, yaitu :  

1. Neraca (Balance Sheet) yang mejelaskan mengenai posisi keuangan; 

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) menjelaskan mengenai tingkat 

keuntungan yang telah diperoleh dan kinerja manajemen dalam 

memperoleh keuntungan tersebut; 

3. Laporan Perubahan Ekuitas menjelaskan mengenai perubahan modal,  

4. Laporan Arus Kas (Cash Flow) yang menjelaskan mengenai 

perputaran arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) yang 

menjelaskan mengenai informasi dan keterangan lain yang 

berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara 

keseluruhan. Seperti informasi mengenai metode yang dipakai, dan 

lain-lain. 



 

 

Dikarenakan besarnya manfaat yang diberikan oleh laporan 

keuangan inilah, maka dibutuhkanlah sebuah aturan atau standar dalam 

pembuatan laporan keuangan (financial statement) yang disebut dengan 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) atau di Indonesia 

sering kita kenal dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Tujuan di buatnya PSAK adalah untuk menyeragamkan bentuk laporan 

keuangan (financial statement) pada setiap entitas bisnis (perusahaan) 

yang ada dalam suatu negara tertentu, sehingga dapat mempermudah 

dalam proses pemerikasaan (auditing) atas kewajaran dalam pelaporannya. 

Selain itu, dengan seragamnya laporan keuangan, maka entitas bisnis 

tersebut nantinya dapat membandingan antara laporan keuangan entitas 

bisnis yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan memperlihatkan 

perbandingan tingkat kinerja bisnisnya. Dengan diterapkannya PSAK pada 

setiap entitas bisnis, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan 

nantinya memiliki kualitas yang tinggi, yaitu bahwa laporan keuangan 

dapat dipahami, relevan, dan andalan.  

Dalam segi hukum dan peraturan, PSAK memang dapat 

memberikan jaminan atas kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

entitas bisnis. Tetapi dalam praktiknya, ternyata PSAK memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadikan laporan keuangan 

menjadi kurang andal (reliable). Berdasarkan keterbatasan laporan 

keuangan inilah nantinya dapat menimbulkan terjadinya aktivitas 

kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap laporan 

keuangan entitas bisnis tersebut. Oleh karena itu, maka dalam usahanya 

untuk mendeteksi, menjaga, meyakinkan kebenaran penyusunan dan 

mencegah terjadinya aktivitas fraud pada laporan keuangan dibutuhkanlah 

Auditor (terutama auditor eksternal). 

Fraud merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi di 

sejumlah entitas atau perusahaan baik itu yang dalam negeri maupun yang 

berada di luar negeri. Pada umumnya di masyarakat praktik fraud lebih 

mencoba untuk memanfaatkan celah-celah dari PSAK, contohnya adalah 



 

 

dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

atau melakukan perubahan metode akuntansi dan lain sebagainya. Tetapi 

ada juga yang memang melanggar PSAK dengan maksud untuk menipu, 

contohnya adalah dengan cara melaporkan transaksi-transaksi pendapatan 

atau biaya secara fiktif dengan cara menambah atau mengurangi nilai 

transaksi, atau mungkin dengan melaporkan sejumlah transaksi tahun lalu 

di tahun yang akan datang dan sebaliknya (atau tidak melakukan cut off), 

sehingga akan menghasilkan laba pada nilai / tingkat tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

Berbagai kasus fraud telah banyak terjadi di sejumlah perusahaan, 

seperti Enron Corporation, Xerox Corporation, WordCom, dan lainnya. 

Umumnya hal tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak-

pihak lain yang memiliki kewenangan atau kekuasaan lebih seperti Kantor 

Akuntan Publik (auditor eksternal), pejabat tinggi negara, supplier, dan 

pihak lainnya yang mempunyai hubungan keuangan dengan perusahaan.  

Sejumlah kasus-kasus tersebut pada akhirnya akan menyebabkan 

sejumlah perusahaan baik yang besar maupun yang kecil bangkrut. 

Kebanyakan dari kasus yang terungkap ke publik menyatakan bahwa 

pihak manajemen telah berkonspirasi dengan pihak-pihak tertentu dalam 

melakukan penipuan akuntansi, sehingga merugikan banyak pihak.  

Jika kita kembalikan kembali pada tugas dan taggungjawab dari 

Auditor Independen, pastilah dalam mendeteksi fraud mereka memiliki 

metoda atau teknik yang beragam dan salah satu yang termudah adalah 

dengan memahami dan mencari indikator atau dalam bahasa masyarakan 

adalah ciri-ciri terjadinya fraud terutama di fokuskan pada financial 

reporting fraud. 

Berdasarkan uraian di atas inilah, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai indikator terjadinya fraud, yang diterangkan dalam 

sebuah karya ilmiah dengan judul : INDIKATOR TERJADINYA 

FINANCIAL REPORTING FRAUD DAN PENYELESAIANNYA 



 

 

MENURUT PERSPEKTIF AUDITOR INDEPEDEN (Survey Pada 14 

KAP di Bandung). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan lebih 

lanjut tentang masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Indikator-indikator apa sajakah yang menunjukkan telah terjadinya 

aktivitas financial reporting fraud menurut pendapat (prespektif) 

auditor independen. 

2. Bagaimanakah cara-cara dalam penyelesaian masalah financial 

reporting fraud menurut pendapat (prespektif) auditor independen. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang menunjukkan 

telah terjadinya aktivitas financial reporting fraud dalam suatu entitas 

menurut pendapat (prespektif) auditor independen. 

2. Untuk mengetahui cara-cara terbaik dalam menyelesaikan masalah 

financial reporting fraud menurut pendapat (prespektif) auditor 

independen dalam suatu entitas. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis 

Hasil dari penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan yang berharga 

dan penulis dapat lebih memahami Akuntansi lebih dalam. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak 

manajemen khususnya untuk menetapkan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas peneliti. 



 

 

3. Pihak lain 

Yaitu pihak yang berkepentingan mengenai topik permasalahan yang 

penulis lingkup, diharapkan informasi yang diberikan dapat 

memberikan pengetahuan dan dijadikan bahan referensi untuk 

melakukan penelitian terhadap topik-topik yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini ataupun terhadap masalah yang 

lebih luas dari skripsi ini. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Fraud atau sering di Indonesia diartikan sebagai kecurangan 

merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai penyimpangan 

dari keharusannya (standar) dalam suatu hal, baik proses, sistem, maupun 

pelaporan itu sendiri. Salah satu dari tindakan fraud adalah manajemen 

laba. Manajemen laba (earnings management) merupakan suatu tindakan 

curang (fraud) yang ditujukan untuk memaksimumkan citra perusahaan 

atau manajer dan cenderung untuk menguntungkan diri mereka (manajer 

berserta perusahaannya) sendiri dengan cara mempengaruhi laporan 

keuangan.  

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Setiawati dan Na’im (2000) bahwa 

manajemen laba (earnings management) adalah campur tangan 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan 

untuk menguntungkan diri sendiri.  

Fraud, akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang 

terjadi di sejumlah entitas atau perusahaan baik itu yang dalam negeri 

maupun yang berada di luar negeri sebagai contohnya adalah earnings 

management. Pada umumnya di masyarakat praktik earnings management 

yang dilakukan untuk mempengaruhi laporan keuangan mereka golongkan 

menjadi dua, yaitu kegiatan legal dan kegiatan yang illegal (tidak legal). 

Praktik earnings management yang dikatakan legal berarti tindakan yang 

dilakukan untuk mempengaruhi laporan keuangan tetapi tidak 

bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam PSAK. Adapun 



 

 

earnings management yang dilakukan secara illegal disebut juga dengan 

financial fraud (lebih dalam lagi akan menjadi financial reporting fraud) 

yaitu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan PSAK. Menurut Scott 

(2003), dalam mempengaruhi laporan keuangan tersebut, earnings 

management umumnya dilakukan dengan 4 (empat) pola, yaitu:  

1) Taking a bath,  

Merupakan suatu pola yang dilakukan dengan cara menjadikan laba 

perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah 

(bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba 

pada periode sebelumnya atau sesudahnya. 

2) Minimisasi laba (income minimization),  

Adalah pola yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan 

keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. 

3) Maksimisasi laba (income maximization), 

Adalah pola yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan 

keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. 

4) Perataan laba (income smoothing) 

Merupakan suatu pola yang dilakukan dengan cara menjadikan laba 

pada laporan keuangan periode-periode tertentu menunjukkan fluktuasi 

yang normal dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat laba 

yang diinginkan. 

 

Contoh kasus fraud yang dilakukan dengan cara illegal telah banyak 

terjadi di sejumlah perusahaan, seperti Enron Corporation, Xerox 

Corporation, WordCom, dan lainnya. Umumnya hal tersebut dilakukan 

dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki 

kewenangan atau kekuasaan lebih.  

Aktivitas fraud atau earnings management seringkali disebabkan 

oleh keinginan pihak internal perusahaan yang tidak mampu memenuhi 

target atau meleset dari yang diperkirakan dan untuk memperoleh prestise 

dari kinerjanya. Dalam pendapatnya, Setiawati dan Na’im (2000) 



 

 

menyatakan bahwa earnings management merupakan salah satu faktor 

yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Pada dasarnya 

earnings management membuat bias laporan keuangan dan dapat 

mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba 

hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Adanya 

fenomena earnings management juga memberikan perhatian besar bagi 

Suwardjono (2005) yang tidak sepakat dengan adanya earnings 

management sebagai bentuk perekayasaan laporan keuangan sehingga 

tidak mencerminkan kondisi kinerja keuangan sesungguhnya. Suwardjono 

menyatakan bahwa kemajuan dan reputasi suatu perusahaan harus 

ditunjukkan dengan kinerja yang sebenarnya bukan semata-mata dengan 

permainan angka-angka. Misalnya dalam mengatasi fluktuasi laba 

tahunan, cara terbaik adalah menerbitkan serangkaian laporan keuangan 

tahunan seperti apa adanya, sehingga nantinya dapat diputuskan suatu 

keputusan bisnis yang terbaik, bukannya serangkaian laporan yang telah 

dimanipulasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ambil suatu kesimpulan 

dasar bahwa dalam proses untuk melindungi para stake holeders dari 

tindakan-tindakan fraud maka dibutuhkan adanya auditor terutama auditor 

independen sebagai suatu pihak yang berfungsi untuk memberikan 

jaminan bahwa laporan keuangan (financial report) telah dibuat dengan 

benar dan wajar sesuai dengan PSAK, guna menunjang tercapainya tujuan 

utama dari entitas bisnis itu sendiri. Dengan adanya peran dari auditor 

independen inilah diharapkan segala kesalahan, penyimpangan, 

kecurangan (fraud), dan hal-hal yang merugikan perusahaan terutama 

dalam segi keuangan (financial) dan pelaporannya (reporting) dapat 

diminimalisir mungkin bahkan dapat dihindari dan dihilangkan. Tetapi 

dalam proses pendeteksian fraud itu sendiri pastilah dibutuhkan tekhik-

teknik yang dapat membantu auditor agar lebih mudah, cepat, dan efisien 

sehinga dapat menghasilkan suatu opini yang terbaik. Salah satu teknik 

yang diperkirakan sesuai dengan ketentuan tersebut adalah dengan 
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AKUNTANSI 

Pencatatan 

Dilakukan dengan 
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Masyarakat 

Di pengaruhi oleh 

Manajemen 

Legal  

(Sesuai dengan PSAK) 

Illegal 

(Tidak sesuai dengan PSAK) 

Earnings Management 

memahami tanda-tanda atau indikator-indikator terjadinya fraud itu 

sendiri. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, sehingga dapat di gambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian survey dan termasuk penelitian deskriptif. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer. 

Artinya secara langsung melibatkan unsur-unsur di dalam perusahaan 

sebagai objek penelitian melalui: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data 

dan keterangan yang lainnya. 

b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis 

membuat pertanyaan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Adapun bentuk dari kuesioner adalah 

kuesioner terbuka. 

2. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data 

sekunder yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu 

dengan mempelajari literatur baik melalui buku, majalah, jurnal, 

maupun bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkulihan. 

3. Wawancara dengan para akademisi tentang masalah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun mengenai lokasi penelitian yang penulis lakukan guna 

memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 14 Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang ada di Bandung, yaitu : 

1. Kantor Akuntan Publik AF. Rachman dan Soetjipto WS  

Alamat : Jl. Pasirluyu Raya No.36 Bandung 40254  

 



 

 

2. Kantor Akuntan Publik Arifin, Halid dan Rekan  

Alamat : Jl. Buah Batu No.87 Bandung 40264  

3. Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Budi Tresno  

Alamat : Jl. Gandapura No. 96 Bandung  

4. Kantor Akuntan Publik Drs. Gunawan Sudrajat  

Alamat : Jl. Golf Timur III No. 1 Komp Taman Golf Arcamanik Endah 

Bandung 40293  

5. Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata, MM, Ak  

Alamat : Jl. Venus Raya No. 14 METRO (Jl. Sukarno Hatta) Bandung 

40286  

6. Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Gani dan Rekan (Cabang)  

Alamat : Kopo Plaza Blok A No.14, Jalan Peta Bandung 40233  

7. Kantor Akuntan Publik Ilya Avianti Dan Rekan  

Alamat : Jl. Raden Patah No. 7 Bandung 40132  

8. Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo, Ruchiat Dan Arifin 

(Cabang)  

Alamat : Jl. Holis No. 318 Bandung 40212  

9. Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Bedi Samsi dan Setiasih  

Alamat : Jl. KHP. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124  

10. Kantor Akuntan Publik DR. La Midjan dan Rekan  

Alamat : Jl. IR. H. Juanda No.207 Bandung 40135  

11. Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H. TB. Hasanuddin Dan Rekan 

(Pusat)  

Alamat : Metro Trade Center (MTC) Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta 

Bandung 40286  

12. Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi, Supardi dan Soegiharto 

Alamat  : Jl. Cikawao no.25 Bandung 

13. Kantor Akuntan Publik Drs. Sehat, Bukit, Ketaren dan Rekan 

Alamat : Jl. Cikutra no.148 Bandung 

 

 



 

 

14. Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati  

Alamat : Jl. Ujung Berung Indah Berseri I Blok 9 No.4 Komplek 

Ujung Berung Indah Bandung 40611  

Mengenai waktu penelitian, akan dilaksanakan oleh penulis di mulai pada 

bulan Agustus 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


