
 

 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Manajemen Laba (Earnings Management) 

Istilah earnings management mungkin merupakan istilah yang sudah 

biasa didengar oleh para pemerhati manajemen dan akuntasi, baik praktisi 

maupun akademisi. Terdapat beberapa istilah umum (common label) yang 

sering digunakan oleh para praktisi dan kalangan bisnis tentang earnings 

management antara lain creative accounting practices, income smoothing, 

income manipulation, agresive accounting, financial number game dan 

masih banyak istilah lainnya. Istilah terakhir yang banyak digunakan di 

kalangan pasar modal di Amerika (US SEC) adalah financial shenanigans, 

yaitu earnings management yang kadarnya mulai dari tingkatan sopan dan 

tidak berbahaya (benign) sampai dengan tingkatan kotor seperti penipuan 

(fraud) dan membahayakan publik atau lebih dikenal dengan istilah 

fraudulent financial statement. Howart Schilit (dalam Wondabio, 2007). 

Tujuan dilakukannya earnings management adalah untuk 

memberikan fleksibilitas kepada manajemen perusahaan untuk melindungi 

diri dan perusahaannya dalam menghadapi keadaan yang tidak diinginkan 

seperti kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan 

perusahaan
1
.  

Scott (2003:369) dalam bukunya mendefinisikan earnings 

management sebagai berikut, 

Earnings management is the choice by a manger of accounting policies so 
as to achieve some specific objective. 

 

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Scott (2003:369) dalam 

bukunya menjelaskan bahwa earnings management secara umum dapat 

dilihat dari dua sudut pandang (prespektif) yaitu sudut pandang kontrak 

(contracting) dan laporan keuangan (financial reporting). Prespektif kontrak 

                                                           
1
 Jensen dan Meckling dalam tahun 1976 mengeluarkan agency theory dan contracting theory yang 

menyebutkan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak atau nexus of contract, sehingga manajemen 

cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan untuk kepentingannya. 



 

 

menjelaskan bahwa earnings management dapat dan diperbolehkan 

digunakan sebagai cara dalam menurunkan biaya dengan tujuan untuk 

melindungi perusahaan (firm) dari konsekuensi ketidak tercapainya kontrak 

akibat kesalahan dalam memprediksikan kondisi di masa yang akan datang. 

Sedangkan, prespektif laporan keuangan menjelaskan bahwa manajer 

memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi nilai pasar dari harga saham 

perusahaan per lembarnya dengan mempergunakan earnings management. 

Definisi earnings management yang lain diungkapkan oleh Setiawati 

dan Na’im (2000) yaitu campur tangan manajemen dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. 

Earnings management merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Earnings management menambah bias dalam 

laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa 

rekayasa.  

Sementara itu menurut penelitian Healy dan Wahlen (1999) 

mengungkapkan:  

Earnings management occurs when managers use judgement in financial 
reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 
mislead some stakeholders about underlying economic performance of the 
company or to influence contractual outcomes that depend on reported 
accounting numbers.  
 

Definisi di atas memiliki arti bahwa earnings management terjadi saat 

manajer menggunakan pendapatnya atau perkiraannya dalam laporan 

keuangan dan dalam pembuatan struktur transaksi untuk meyakinkan para 

stakeholders mengenai performa ekonomi dari perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil kontrak (laba) yang didasari pada jumlah dalam laporan 

keuangan. 

Berdasarkan definisi tersebut setidaknya mengandung beberapa aspek pokok 

dari aktivitas earnings management. Beberapa aspek tersebut untuk 

selanjutnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini : 

 



 

 

Gambar 2.1 

Beberapa Aspek Pembahasan Manajemen Laba 

(Earnings Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Peluang Earnings Management 

Praktek earnings management sebagai tindakan yang sengaja 

dilakukan oleh pihak manajemen atas laporan keuangannya sebetulnya 

tidak akan bisa dilakukan jika tidak dibarengi dengan adanya peluang-

peluang yang memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap tindakan 

tersebut. Peluang inilah yang dijadikan sebagai sarana pelindung bagi 

manajemen dari aturan-aturan perlakuan akuntansi dalam laporan 
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keuangan berupa Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum 

(PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan 

Standar Akuntansi yang diterapkan. Dengan peluang ini, laporan 

keuangan (khususnya laba / earnings) yang telah di-manage dalam 

proses earnings management akan terbebas dari ketidakwajaran 

penilaian (adverse opinion) dari proses pengauditan (auditing). Peluang-

peluang yang dimaksud di atas diantaranya adalah:  

1. Kelemahan Standar Akuntansi  

Kelemahan standar akuntansi adalah peluang utama 

dilakukannya earnings management oleh pihak manajer. Hal ini 

memberikan kesan bahwa standar akuntansi memberikan keleluasaan 

sebesar-besarnya bagi pembuat laporan keuangan (manajer 

perusahaan) untuk melakukan modifikasi laporan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkannya.  

Keterbatasan-keterbatasan standar akuntansi tersebut menurut 

Surifah (2000), diantaranya adalah:  

a. Fleksibilitas penerapan metode akuntansi yang menyebabkan 

peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam 

menyusun emisi dan metode akuntansi yang dipilih.  

b. Penentuan waktu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat 

discretionary yang dapat dipergunakan oleh manajemen untuk 

mempengaruhi laba, yaitu dengan mempercepat pengeluaran-

pengeluaran tersebut dan menggesernya pada periode-periode 

berikutnya  

c. Fraser (dalam Surifah, 2000) juga menyebutkan keterbatasan 

laporan keuangan yaitu laporan keuangan berisi data masa lalu 

sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai likuiditas 

perusahaan yang akan datang. 

2. Keuntungan Informasi Manajemen  

Keuntungan informasi manajemen adalah sebuah situasi di 

mana manajemen sebagai pemegang kekuasaan atas operasional 



 

 

perusahaan memiliki informasi yang lebih besar daripada pihak 

eksternal, khususnya pemegang saham (shareholders) dan kreditur, 

dan sebaliknya pihak eksternal tersebut memiliki informasi yang 

lebih sedikit mengenai kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. 

Kondisi ini akhirnya menyebabkan adanya ketidakseimbangan 

informasi (asymmetric information) di antara ke dua belah pihak. 

Dalam kasus ini, pihak manajemen sebagai pihak internal merupakan 

pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak eksternal sebagai pihak 

yang dirugikan. Ketidak seimbangan informasi (asymmetric 

information) ini, menurut Scoot (dalam Irfan, 2003) terdiri atas dua 

tipe utama, yaitu :  

a. Adverse selection adalah sebuah keadaan bahwa para manajer 

serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih 

banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan 

investor sebagai pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang 

saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada 

pemegang saham. 

b. Moral hazard adalah sebuah keadaan bahwa kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh 

pemegang saham maupun pemberi pinjaman — kecuali pada 

perusahaan yang sangat kecil — sehingga manajer dapat 

melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang 

melanggar ‘kontrak’ dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan.  

Dengan asumsi bahwa pihak manajemen akan bertindak untuk 

memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, maka dengan 

ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) yang 

dimilikinya akan mendorong untuk menyembunyikan beberapa 

informasi penting yang tidak diketahui oleh pihak eksternal. 

Misalnya dalam hal partisipasi anggaran, manajemen sengaja 



 

 

membuat anggaran yang mudah dicapai di bawah performance yang 

dapat diharapkan dari mereka, sehingga ketika manajemen 

bersangkutan dievaluasi maka ia dapat dengan mudah mencapai 

anggaran yang ditetapkan. Dalam penyajian informasi akuntansi, 

khususnya penyusunan laporan keuangan, agen juga memiliki 

informasi yang asimetri sehingga ia dapat lebih fleksibel 

mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan 

kepentingannya. Tujuan laporan keuangan (financial statement) 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. (IAI, 2002). Namun karena kondisi asimetri 

tadi, maka manajemen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi 

yang disajikannya dengan melakukan earnings management.  

 

2.1.2 Motivasi Manajemen Laba (Earnings Management) 

Laba (earnings) baik secara teori maupun secara praktiknya di 

masyarakat telah dijadikan sebagai suatu dasar dalam proses penilaian 

dan pengukuran prestasi suatu departemen secara khusus (manajer) atau 

perusahaan (organisasi) secara umum.   

Keuntungan atau perolehan secara akuntansi (accounting income) adalah 

penting dan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan oleh 

banyak pihak, misalnya investor, penyedia dana (kreditor), manajer, 

pemilik atau pemegang saham, dan pemerintah. Melihat kenyataan 

tersebut, tidak mengherankan bila banyak manajer mengatur data 

keuangan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 

Penelitian mengenai earnings management umumnya 

memfokuskan pada deteksi ada tidaknya earnings management dan 

kapan terjadinya. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Scott (2003), Healy dan Wahlen (1999), Defon dan 

Jiambalvo (1994), Beatty et all (2002), Geaver dan Gaver (1998), Jones 



 

 

(1991), Han dan Wang (1998), Ramesh dan Revshine (2001), Aboody , 

Kznik et all (2000), Riedl (2004), Wyatt (2004) dan Cheng dan Warfield 

(2005), menunjukkan bahwa tindakan manajemen untuk melakukan 

earnings management didorong oleh beberapa motivasi.  

Motivasi-motivasi tersebut menurut Scott (2003;369-383). 

Terbagi menjadi 7 (tujuh) motivasi dasar yang mendasari manajer untuk 

melakukan earnings management, yaitu:  

1) Motivasi Skema Bonus (Bonus Scheme)  

Motivasi skema bonus adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh 

pihak manajemen dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka 

dalam bentuk perolehan bonus dari pihak pemegang saham 

(shareholders). Bonus ini dapat diperoleh manajer jika ia bisa 

mendapatkan laba perusahaan pada angka tertentu yang telah 

ditetapkan oleh pemegang saham. Manajer yang bekerja di 

perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha merekayasa laba 

yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan 

diterimanya. Merekayasa laba di sini berarti pihak manajer akan 

memilih prosedur akuntasi yang dapat melaporkan laba yang lebih 

tinggi (income increasing) atau menaikkan angka laba (income 

maximization) guna memaksimalkan imbalan atau bonus yang akan 

diterimanya. 

2) Motivasi Kontraktual Lainnya (Other Contractual Motivations)  

Terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam memikirkan 

earnings management dari sudut pandang kontrak (contracting 

prespective).  

Pertama, kita dapat memikirkannya sebagai suatu sikap manajer 

yang memanfaatkan peluang (opportunistic behavior) untuk 

memaksimalkan utilitas mereka terhadap compensation, debt 

contracts, dan political costs. Kedua, kita dapat juga memikirkan 

earnings management dari sudut pandang kontrak efisensi (efficient 

contracting).  



 

 

Saat pengaturan kontrak kompensasi (compensation contracts), 

perusahaan akan mengantisipasi tindakan manajer yang berkeinginan 

merubah laba (earnings) dengan tujuan untuk memperoleh 

kompensasi yang telah di tentukan / di janjikan. Metode kontrak 

(contracts) merupakan suatu metode yang efisien semenjak dapat 

mengantisipasi earnings management dan melakukan penyesuaian 

pembayaran.  

Healy (dalam Scott, 2003) menjelaskan bahwa earnings management 

dalam mempengaruhi bonus itu benar. Tindakan earnings 

management juga muncul dari karakteristik bonus schemes, dimana 

terdapat kontrak kerjasama antara perusahaan dengan para 

manajernya yang menjadi dasar atas kompensasi manajer. 

Earnings management juga di kendalikan dari kontrak implisit 

(implicit contracts), yang juga disebut sebagai relational contracts. 

Tipe yang satu ini bukanlah tipe kontrak yang formal, seperti halnya 

dengan kontrak kompensasi dan hutang yang hanya sebagai 

keharusan. Walaupun, hal ini terjadi dari keterlanjutan hubungan 

antara perusahaan dan stakeholdersnya (shareholders, employees, 

suppliers, lenders, customers) dan merupakan ungkapan dari 

keinginan berdasarkan kerjasama bisnis masa lalu. 

3) Motivasi Politik (Political Motivations)  

Motivasi ini berhubungan dengan adanya ketentuan regulasi yang 

dibuat oleh pemerintah terhadap aspek hukum atau legal perusahaan. 

Motivasi politik umumnya dikaitkan dengan pembebanan biaya-

biaya oleh perusahaan yang menyangkut kebijakan pemerintah, 

misalnya biaya pajak, porsi modal, laba, dan sebagainya. Jika 

dikaitkan dengan biaya pajak, umumnya jika perusahaan memiliki 

laba yang besar maka biaya pajaknya besar pula, sehingga 

perusahaan berusaha untuk meminimalisir angka laba akuntansi 

sehingga biaya pajak yang akan dikenakan tidak sebesar laba 

sesungguhnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah earnings 



 

 

management. Dengan praktik earnings management, perusahaan 

dapat meemberikan keuntungan bagi perusahaan karena hanya 

membayarkan biaya pajak ke pemerintah sebesar jumlah yang 

mereka prediksikan sebelumnya.  

4) Motivasi Perpajakan (Taxation motivations)  

Motivasi perpajakan, sangat erat dengan motivasi politik (political 

motivation). Motivasi ini ditujukan untuk memaksimalkan utilitas 

manajemen dan pemegang saham dengan cara mengurangi laba yang 

dilaporkan ke pemerintah. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan 

maka perusahaan dapat meminimalkan besaran biaya pajak yang 

harus dibayarkan kepada pemerintah (tax saving). Mengurangi laba 

di sini berarti pihak manajemen melakukan earnings management 

dengan cara menjadikan laba pada periode saat ini lebih kecil 

(income minimization) daripada laba sebenarnya.  

Meskipun demikian otoritas pajak cenderung untuk menerapkan 

aturan akuntansi mereka dalam perhitungan pendapatan kena pajak 

sehingga mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan 

earnings management. (Wondabio; 2007). 

5) Pergantian CEO (Changes of CEO)  

Motivasi ini terjadi ketika masa jabatan CEO dalam suatu 

perusahaan akan berakhir. Dalam hal ini, CEO yang akan berakhir 

masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi 

memaksimalkan prestasinya di akhir penugasan. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan citra yang baik sehingga akan mendapatkan 

bonus yang besar, ataukah agar CEO tersebut dapat dipilih kembali 

oleh jajaran dewan komisaris sebagai CEO pada periode berikutnya. 

Usaha untuk memaksimalkan prestasi tersebut biasanya dilakukan 

dengan cara memaksimalkan laba perusahaan di akhir tahun 

penugasan. Dalam hal ini CEO akan melakukan earnings 

management terhadap laporan keuangan dengan cara meningkatkan 



 

 

angka laba (income maximization) agar bisa menghasilkan laba 

perusahaan yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan.  

Alternatif lainnya adalah dengan melakukan pembebanan yang besar 

(taking a bath) untuk meningkatkan kemungkinan laba di masa 

mendatang pada saat CEO tersebut menjabat. Motivasi ini juga 

berlaku untuk CEO baru, khususnya bila write-off dalam jumlah 

yang besar dapat dilakukan dengan menyalahkan CEO sebelumnya. 

(Wondabio; 2007). 

6) Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering) 

Motivasi ini terjadi pada saat pelaksanaan IPO, perusahaan 

cenderung untuk meninggikan angka laba perusahaan dalam rangka 

“menggaet” investor untuk membeli saham dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Penggunaan secara luas informasi akuntansi oleh investor dan 

analisis keuangan untuk membantu menilai saham dapat 

menciptakan insentif bagi manajemen untuk memanipulasi laba 

dalam usaha mempengaruhi harga saham. (Wondabio; 2007). 

7) Motivasi untuk mengkomunikasikan informasi kepada Investor (To 

Communicate Information to Investor)  

Fungsi manajemen dalam mengkomunikasikan informasi kepada 

investor dengan memeperbolehkan earnings management mungkin 

masih menjadi suatu tanda tanya jika dilihat dari sudut efisiensi teori 

pasar saham. Seperti yang kita ketahui, investor akan melihat pada 

kebijakan akuntansi yang di pilih oleh perusahaan saat mengevaluasi 

dan membandingkan performa labanya (earnings performance).  

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, 

terbukti bahwa manajemen melakukan earnings management karena 

adanya motivasi yang lebih bersifat opportunistic dibandingkan dengan 

alasan efficiency. Pada dasarnya rewards yang diperoleh oleh 

manajemen dengan melakukan earnings management dipengaruhi oleh 



 

 

empat hal. Keempat pengaruh tersebut menurut Mulford dan 

Commiskey (dalam Wondabio; 2007) adalah sebagai berikut: 

1) Share-price effects (harga saham perusahaan yang semakin baik) 

� Hifher share prices 

� Reduce share-price volatility 

� Increased corporate valuation 

� Lower cost of equity capital 

� Increase value of stocck options 

2) Borrowing cost effects (biaya modal yang lebih rendah) 

� Improved credit rating 

� Lower borrowing costs 

� Less stringent financial convenants 

3) Bonus plan effects (manajemen insentif yang tinggi) 

� Increased profit-based bonuses 

4) Political cost effects (biaya politis yang rendah) 

� Decreased regulations 

� Avoidance of higher taxes 

 

2.1.3 Pola Earnings Management 

Sebagai proses perekayaan laba atas laporan keuangan, praktik 

earnings management umumnya dilakukan dengan tujuan untuk 

mempercantik atau memodifikasi laporan keuangan yang akan 

dihasilkan sebagai hasil kinerja keuangan perusahaan pada periode 

tertentu. Modifikasi laporan keuangan ditujukan untuk menunjukkan 

laba pada angka tertentu sesuai dengan keinginan para manajer.  

Proses modifikasi laporan keuangan tersebut menurut Scott 

(2003;383) umumnya dilakukan ke dalam 4 (empat) pola/bentuk 

earnings management, yaitu:  

1. Taking A Bath atau Big Bath 

Taking a bath adalah pola yang paling ekstrim yang digunakan 

dalam praktik earnings management. Pola ini 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. Pola ini dapat terjadi selama ada tekanan organisasional 

pada saat-saat tertentu, seperti pergantian manajemen baru yaitu 

mengakui adanya kegagalan atau defisit pada kepemimpinan 

manajemen lama dan akan dibenahi / diperbaiki pada kepemimpinan 

manajemen yang baru. Cara ini dilakukan dengan cara mengakui 

adanya biaya-biaya pada periode mendatang dan kerugian periode 

berjalan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan yang tidak 

bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen 

melakukan ‘pembersihan diri’ dengan membebankan perkiraan-

perkiraan biaya mendatang pada laporan keuangan periode berjalan, 

sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan laba 

pada laporan keuangan periode mendatang.  

2. Minimisasi Laba (Income Minimization)  

Minimisasi laba adalah pola earnings management yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan 

periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Pola ini 

dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan pada periode berjalan 

sangat tinggi dan berusaha dialirkan ke periode mendatang, yang 

diprediksikan memiliki profitabilitas lebih rendah, sehingga jika 

dibandingkan antara dua periode tersebut tidak menunjukkan 

fluktuasi yang tajam. Kebijakan yang diambil dapat berupa write-off 

atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan biaya iklan, 

biaya riset dan pengembangan, metode successfull-efforts untuk 

perusahaan minyak bumi dan berbagai kebijakan lainnya yang dapat 

meminimalisasi laba. Penghapusan tersebut dilakukan bila dengan 

teknik yang lain masih menunjukkan hasil operasi yang kelihatan 

masih menarik minat pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari 



 

 

penghapusan ini adalah untuk mencapai suatu tingkat return on 

assets yang dikehendaki.  

3. Maksimisasi Laba (Income Maximization)  

Maksimisasi laba adalah pola earnings management yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan 

periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. 

Maksimisasi laba umumnya dilakukan oleh manajer (sebagai agent 

dalam teori agensi) terhadap pemegang saham (sebagai principles) 

yang dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang besar atas kinerja 

keuangan perusahaan yang mencapai titik optimal. Di mana, bonus 

atas kinerja tersebut umumnya didasarkan atas perolehan laba 

perusahaan yang tinggi. Sehingga dengan memaksimalkan laba 

perusahaan, manajer dapat memperoleh bonus yang tinggi dari 

pemegang saham. 

4. Perataan Laba (Income Smoothing)  

Perataan laba merupakan pola earnings management yang 

paling populer dan sering dilakukan. Perataan laba adalah upaya 

yang sengaja dilakukan untuk menormalkan income dalam rangka 

mencapai kecenderungan atau tingkat income yang diinginkan 

(Belkaoui dan Riahi, 2000). Perataan laba (income smoothing) juga 

dapat didefinisikan sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk 

memperkecil fluktuasi pada tingkat earnings yang dianggap normal 

bagi suatu perusahaan. Dalam pengertian ini perataan merepresentasi 

suatu bagian upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi 

tidak normal dalam earnings pada tingkat yang diijinkan oleh 

prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat (Beidelman, 

dalam Belkaoui dan Riahi, 2000). Perusahaan-perusahaan 

melakukannya untuk mengurangi volatilitas laba bersih. Perusahaan 

mungkin juga meratakan laba bersihnya untuk pelaporan eksternal 

dengan maksud sebagai penyampaian informasi internal perusahaan 



 

 

kepada pasar dalam meramalkan pertumbuhan laba jangka panjang 

perusahaan.  

 

Hal ini juga dijelaskan oleh Wondabio (2007) dalam makalahnya dengan 

menambah 3 pola/ bantuk dari earnings management, penambahan 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Cadangan “Cookie Jar” 

Manajemen secara bebas membentuk cadangan di masa “booming” 

yang kemudian digunakan untuk meratakan laba di masa “sulit”. 

Dimasa booming tersebut cadangan justru cenderung diperbesar 

sehingga dapat digunakan pada saat perusahaan mengalami kerugian 

ataupun penurunan laba agar perusahaan tidak terlihat jelek (Levit, 

dalam The Financial Numbers Game by C Mulford dan E 

Commiskey, 2002) 

2. Abuse of Materiality 

Penyesuaian tanpa didukung dengan dokumen lengkap sering 

diabaikan oleh auditor karena jumlahnya tidak material. Walaupun 

jumlahnya tidak material, namun penyesuaian ini akan membantu 

perusahaan misalnya meningkatkan laba perusahaan ataupun 

sebaliknya menurunkan laba perusahaan. 

3. Revenue Recognition 

Perusahaan mengakui pendapatan secar premature. Penjualan 

periode di masa datang diakui sebagai penjualan pada periode 

berjalan dan atau menggeser biaya penjualan periode berjalan ke 

periode mendatang untuk menghasilkan laba yang dilaporkan pada 

tahun berjalan yang lebih tinggi dan melakukan hal sebaliknya jika 

ingin menurunkan laba yang akan dilaporkan. 

 

2.1.4 Teknik Earnings Management 

Dalam melakukan perekayasaan atas laporan keuangan, terdapat 

beberapa teknik yang mungkin dilakukan. Teknik-teknik ini didasarkan 



 

 

atas beberapa peluang dan pola-pola earnings management di atas yang 

memungkinkan bagi manajer untuk mempengaruhi pelaporan keuangan, 

sehingga dapat menghasilkan angka laba sesuai dengan yang diinginkan. 

Menurut Ayres (1994), teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Manajemen Akrual (Accrual Management)  

Manajemen akrual biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas 

yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang 

secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (managers 

discretion). Contoh, mempercepat atau menunda pengakuan 

pendapatan (revenue).  

2. Penerapan Kebijaksanaan Akuntansi Wajib (Adoption of Mandatory 

Accounting Changes)  

Terkait dengan penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang 

wajib dilakukan oleh perusahaan, manajemen perusahaan memiliki 

dua pilihan yaitu apakah menerapkan lebih awal dari waktu yang 

ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan 

tersebut. Biasanya untuk suatu kebijaksanaan akuntansi baru yang 

wajib (mandatory accounting policy), badan akuntansi yang ada 

memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat 

menerapkan lebih awal dari waktu berlakunya. Para manajer tentu 

saja lebih memilih untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi 

yang baru bila dengan penerapan tersebut akan mempengaruhi baik 

aliran kas maupun keuntungan perusahaan.  

3. Perubahan Akuntansi Secara Sukarela (Voluntary Accounting 

Changes)  

Perubahan metode akuntansi secara sukarela, biasanya 

berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah 

suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang 

sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 

Contoh, merubah metode penilaian persediaan dari FIFO ke LIFO 

atau sebaliknya.  



 

 

Berbeda dengan Ayres, teknik-teknik earnings management yang 

bisa dilakukan oleh para manajer dalam rangka perekayasaan laporan 

keuangan menurut Setiawati dan Na’im (2000) adalah sebagai berikut:  

1. Memanfaatkan Peluang Untuk Membuat Estimasi Akuntansi; adalah 

salah satu cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui 

pertimbangan (judgement) terhadap estimasi akuntansi dalam laporan 

keuangan. Beberapa estimasi akuntansi yang dapat dimanfaatkan 

oleh manajer adalah estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi 

kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak 

berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain (Setiawati dan Na’im, 

2000). Estimasi akuntansi tersebut oleh manajer ditentukan secara 

subyektif berdasarkan pertimbangan (judgement) dan kondisi-kondisi 

tertentu yang diharapkan.  

2. Mengubah Metode Akuntansi; adalah sebuah upaya yang dilakukan 

oleh manajer untuk mengubah metode akuntansi sebagai dasar 

pencatatan suatu transaksi pada periode tertentu. Beberapa metode 

akuntansi yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh manajer untuk 

menghasilkan angka laba yang diharapkan adalah metode depresiasi 

aktiva tetap, metode penilaian persediaan, dan sebagainya (Setiawati 

dan Na’im, 2000). Dengan merubah metode akuntansi pada periode 

tertentu, manajer mengharapkan angka laba pada periode tertentu 

tersebut akan mencerminkan angka laba sesuai yang diharapkan oleh 

manajer.  

3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan; merupakan suatu usaha 

untuk merekayasa laporan keuangan dalam perolehan angka laba 

yang diharapkan dengan cara melakukan penggeseran dan 

pengalihan beberapa transaksi biaya dan pendapatan ke dalam 

periode-periode tertentu yang diinginkan. Akun-akun yang dapat 

digeser periodenya adalah akun-akun akrual yang secara pencatatan 

diberikan kebebasan dalam pencatatan pada beberapa periode 



 

 

sekaligus. Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai 

manipulasi keputusan operasional. (Setiawati dan Na’im, 2000). 

 

Sedangkan menurut penelitian Center for Financial Research & 

Analysis (CFRA) yang ada di US, menjelaskan terdapat 30 (tiga puluh) 

tekhnik earnings mangement (shenannigans) yang biasanya dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengelabui investor atau stakeholders yang 

dijelaskan oleh Howart Schilit (dalam Wondabio; 2007). 

Shenanigan No. 1 : 

Recording Revenue Too Soon or of Questionable Quality 

� Recording revenue when future services remain to be provided 

� Recording revenue before shipment or before the customer’s 

unconditional acceptance 

� Recording revenue even though the customer is not obligated to pay 

� Selling to an affiliated party 

� Giving the customers something of value as a quid pro quo Grossing 

up revenue 

Shenanigan No. 2 : 

Recording Bogus Revenue 

� Recording sales that lack economic substance 

� Recording cash received in lending transactions as revenue 

� Recording investment income as revenue  

� Recording as revenue supplier tied to future required purchases 

� Releasing revenue that was improperly held back before a merger 

Shenanigan No. 3 : 

Boosting Income with One-Time Gains 

� Boosting profits by selling undervalued assets 

� Including investment income or gains as part of revenue 

� Reporting investment income or gains as a reduction in operating 

expenses 

� Creating income by reclassification of balance sheet accounts 



 

 

Shenanigan No. 4 : 

Shifting Current Expenses to a Later or Earlier Period Boosting profits 

by selling undervalued assets 

� Capitalizing normal operating cost, particularly if recently changed 

from expensing 

� Changing accounting policies and shifting current expenses to an 

earlier period 

� Amortizing cost too slowly 

� Failing to write down or write off impaired assets 

� Reducing assets reserves 

Shenanigan No. 5 : 

Failing to Record or improperly Reducing Liabilites 

� Failing to record expenses and related liabilities when future 

obligations remain 

� Reducing liabilities by changing accounting assumptions 

� Releasing questionable reserves into income 

� Creating sham rebates 

� Recording revenue when cash is received, even though fuhire 

obligations remain 

Shenanigan No. 6 : 

Shifting Current Revenue to a Later Period 

� Creating reserves and releasing them into income in a later period 

� Improperly holding back revenue just before an acquisition closes 

Shenanigan No. 7 : 

Shifting Future Expenses to the Current Period as a Special Charge 

� Improperly inflating amount included in a special charge 

� Improperly writing off in-process R&D costs from an acuisition 

 

Dari ketiga puluh teknik earnings management (shenanigans) 

tersebut di atas pada dasarnya dapat juga dikategorikan menjadi lima 



 

 

fenomena dasar hal ini di ungkapkan oleh C Mulford dan E Commiskey 

(dalam Wondabio, 2007), yaitu : 

1) Recorgnizing Premature or Fictitious Revenue 

2) Aggressive Capitalization and Extended Amortization Policies 

3) Misreported Assets and Liabilities 

4) Getting Creative with the Income Statement : Classification and 

Disclosure 

5) Problem with Cash-flow Reporting 

 

Hasil riset akuntansi di dunia menunjukkan bahwa umumnya 

earnings management dilakukan bersamaan dengan adanya 

restrukturisasi usaha atau adanya pergantian manajemen yang dilakukan 

oleh perusahaan. Sedangkan akun dalam laporan keuangan yang paling 

sering dijadikan objek untuk melakukan earnings management adalah 

persediaan (inventory), kewajiban (terutama aspek yang terkait dengan 

ddiscrerionary accrual) dan pengakuan pendapatan (revenue 

recognition). 

Penelitian akuntansi juga menunjukkan bahwa earnings 

management biasanya dilakukan pada kuartal empat (Q4) dalam periode 

pelaporan (reporting period) dan biasanya dilakukan bersamaan dengan 

restrukturisasi perusahaan. Dengan kata lain para akuntan harus lebih 

peka dan hati-hati dengan huruf “R” seperti Retructuring, Realign, 

Redeploy, Reconfigure, Resize, Right Size, Rationalize, Reposition, 

Reingineer, dan Reorganize. (Wondabio; 2007). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Fraud 

Black’s Law Dictionary dalam Accounting and Auditing Research – A 

Practical Guide (Weirich, 2003:168), mendefinisikan fraud (kecurangan) 

sebagai: 

A generic term, embracing all multifarious means which human ingenuity can 
devise, and which are resorted to by one individual to get advantage over 
another by false suggestions or by suppression of truth, it includes all 
surprise, trickery, cunning, dissembling, and any unfair way by which another 
is cheated. 
 

Sedangkan, Bologna, Lindquist dan Wells dalam Amrizal (2004) 

mendefinisikan kecurangan sebagai suatu tindak penipuan kriminal yang 

bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal 

disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud 

jahat dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan 

korbannya secara finansial.  

Berdasarkan dua definisi kecurangan di atas maka dapat diartikan bahwa 

kecurangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengartikan tindak 

kejahatan yang menggunakan akal pikiran manusia untuk menipu, 

menyembunyikan kebenaran dari, dan melakukan kelicikan lainnya kepada 

orang lain agar memperoleh manfaat finansial darinya dan merugikan orang 

tersebut. Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan 

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan 

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. 

 

2.2.1 Karakteristik Fraud 

Dilihat dari pelaku fraud maka secara garis besar fraud bisa dikelompokkan 

menjadi dua jenis : 

1. Oleh pihak perusahaan, yaitu 

a. Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang 

timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising 

from fraudulent financial reporting). 



 

 

Kecurangan (fraud) pelaporan keuangan biasanya dilakukan 

karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. 

Salah saji yang timbul karena fraud terhadap pelaporan keuangan lebih 

dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk fraud 

seperti ini seringkali dinamakan management fraud, misalnya berupa : 

manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi 

atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan 

keuangan. Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja 

menghilangkan (intentional omissions) suatu transaksi, kejadian, atau 

informasi penting dari laporan keuangan. 

b. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa 

penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation 

of assets). 

Kecurangan jenis ini biasanya disebut employee fraud. Salah saji yang 

berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva 

perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang 

menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya 

peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta 

pembenaran terhadap tidakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini 

adalah : 

• Penggelapan terhadap penerimaan kas. 

• Pencurian aktiva perusahaan. 

• Mark-up harga. 

• Trasaksi “tidak resmi”. 

2. Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu  

a. Pelanggan, 

b. Mitra usaha, dan  

c. Pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Sumber: www.reindo.co.id/reinfokus/edisi18/reinfokus_16.htm (4 Feb 2008) 



 

 

2.2.2 Elemen-Elemen Fraud 

Menurut U.S Supreme Court (Weirich, 2003), elemen-elemen
 
kecurangan 

meliputi:  

1. Seorang individu atau sebuah organisasi yang dengan sengaja membuat 

gambaran yang tidak benar mengenai fakta maupun kejadian yang 

penting dimana gambaran tersebut dibuat agar dapat diandalkan oleh 

korbannya.  

2. Gambaran yang tidak benar tersebut dipercaya oleh korban.  

3. Korban mengandalkan dan bertindak berdasarkan gambaran yang salah. 

4. Korban menderita kerugian secara finansial maupun kekayaannya karena 

mengandalkan dan bertindak berdasarkan gambaran yang salah.  

 

Selain itu, Amrizal (2004) mengemukakan bahwa kecurangan itu mencakup 

tiga langkah
1
, yaitu:  

1. Tindakan atau the act Pelaku kecurangan biasanya melakukan penipuan 

terhadap orang lain atau korbannya.  

2. Penyembunyian atau the concealment Setelah menipu korbannya 

biasanya pelaku menyembunyikan atau menutupi tindak kecurangan 

yang dilakukannya agar tidak diketahui oleh orang lain. 

3. Konversi atau the conversion Ketika tidak ada pihak yang menyadari 

atau mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan olehnya, pelaku 

biasanya mencoba meraih keuntungan atau manfaat dari tindakannya 

tersebut.  

 

Ketiga langkah di atas disebutkan oleh Alison (2006) sebagai unsur-unsur 

kecurangan (fraud) yang digambarkan dengan segitiga berikut ini:  

 

 
                                                           
1
  Terdapat beragam pandangan tentang istilah langkah-langkah kecurangan ini seperti Alison (2006) 

yang menyebutnya sebagai unsur-unsur kecurangan dan Albrecht (2003) yang menyebutnya sebagai 

elemen-elemen kecurangan. Namun, istilah langkah-langkah kecurangan yang digunakan oleh 

Amrizal (2004) dipilih dalam skripsi ini dengan makna yang tidak jauh berbeda dengan istilah-istilah 

lain diatas. 
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Gambar 2.2 

UNSUR-UNSUR FRAUD 

 

 

 

 
 
 

Sumber : Alison (2006) 

 

Menurut Weirich (2003) dan Albrecht (2003), faktor-faktor pemicu 

terjadinya fraud ada tiga, yaitu:  

1. Adanya tekanan yang diterima oleh pelaku kecurangan.  

Tekanan ini dapat berupa:  

a. Tekanan keuangan  

Tekanan keuangan dapat dikarenakan adanya sifat serakah dalam diri 

seseorang yang mendorong dirinya untuk tidak pernah puas dan selalu 

berusaha memiliki sesuatu melebihi orang lain dengan cara apapun. 

Selain itu, hidup dalam keterbatasan, besarnya tagihan atau utang, 

adanya kebutuhan keuangan yang tidak terduga, dan menderita 

kerugian keuangan juga dapat menjadi pemicu seseorang untuk 

melakukan kecurangan agar dapat memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya, melunasi semua utang atau tagihan yang dimilikinya dan 

menutup semua kerugian yang dideritanya. Sedikitnya reward 

(penghargaan) seperti bonus berupa uang yang dapat diterima oleh 

seseorang juga dapat memicu dirinya melakukan kecurangan untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan. 

b. Tekanan sekunder  

Tekanan sekunder ini dapat dikarenakan oleh ketagihan baik ketagihan 

karena judi, obat terlarang, maupun minuman keras. Ketagihan ini 

dapat membuat seseorang berperilaku tidak hati-hati dalam mengelola 

pengeluarannya. Seseorang yang ketagihan biasanya mau melakukan 

apa saja termasuk melakukan kecurangan agar keinginannya untuk 



 

 

berjudi, memakai obat terlarang, atau mengkonsumsi minuman keras 

terpenuhi. Selain itu, tekanan sekunder ini juga dapat dikarenakan 

adanya hubungan diluar pernikahan. Adanya hubungan diluar 

pernikahan mengakibatkan kebutuhan keuangan seseorang menjadi 

meningkat sehingga ia dapat melakukan apa saja seperti melakukan 

kecurangan untuk memenuhi semua kebutuhannya. 

c. Tekanan pekerjaan  

Beberapa hal yang dapat menimbulkan tekanan pekerjaan diantaranya 

adalah karena adanya ketidakpuasan atas pekerjaan, kurangnya 

pengakuan atas kinerja, adanya perasaan takut kehilangan pekerjaan, 

tidak mendapatkan promosi, dan merasa digaji rendah. Kelima hal 

tersebut dapat memicu seseorang melakukan kecurangan untuk 

menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kinerja sesungguhnya 

sehingga mendapatkan promosi maupun kenaikan gaji dan tidak 

kehilangan pekerjaannya. 

d. Tekanan lainnya  

Tekanan lainnya yang bisa memicu terjadinya kecurangan diantaranya 

adalah adanya pasangan hidup yang menuntut gaya hidup yang lebih 

baik, ketidak mampuan seseorang untuk membedakan antara 

kebutuhan dengan keinginan, dan kebiasaan sebagian besar orang 

untuk mengukur kesuksesan tidak berdasarkan pada integritas dan 

kejujuran seseorang dalam bekerja.  

2. Adanya kesempatan yang dapat diambil oleh pelaku kecurangan.  

Kesempatan ini muncul sebagai akibat dari kurangnya atau adanya 

pengelakan terhadap pengendalian untuk mencegah dan/atau mendeteksi 

perilaku kecurangan, adanya ketidakmampuan untuk menilai kualitas 

kinerja, adanya kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kecurangan, 

adanya keterbatasan mengakses informasi, adanya kebodohan, 

kemalasan dan ketidakmampuan serta kurangnya audit trail. Seseorang 

yang memiliki sifat oportunis tentu saja tidak akan menyia-nyiakan 
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kesempatan ini untuk melakukan kecurangan dan mendapatkan 

keuntungan dari perilakunya itu. 

3. Adanya rasionalisasi yang salah oleh pelaku.  

Pelaku kecurangan biasanya memiliki rasionalisasi yang berusaha untuk 

membenarkan tindakannya tersebut. Rasionalisasi yang biasa digunakan 

oleh pelaku kecurangan diantaranya bahwa perusahaan memberikan 

hutang kepada pelaku, pelaku hanya meminjam uang tersebut dan akan 

ia mengembalikannya, tidak akan ada yang terluka, pelaku pantas untuk 

mendapat lebih, kecurangan dilakukan untuk tujuan yang baik, pelaku 

akan memperbaiki pembukuan secepatnya setelah kesulitan keuangan 

berakhir, atau ada sesuatu harus dikorbankan-integritas atau reputasi 

pelaku.  

 

Ketiga faktor pemicu kecurangan ini dapat digambarkan dalam segitiga 

berikut ini : 

Gambar 2.3 

FAKTOR PEMICU FRAUD 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Alison (2006) 

 

2.2.3 Tipe-Tipe Fraud 

Menurut Albrecht (2003), pelaku kecurangan biasanya memiliki 

karakteristik yang sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Bahkan, 

sebagian besar pelaku kecurangan justru tampak seperti orang-orang yang 

berperilaku jujur. Mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi, lebih beragama, sedikit atau bahkan tidak memiliki catatan kejahatan, 

dan bukan pecandu alkohol maupun obat terlarang. Berdasarkan 



 

 

karakteristik tersebut, sebagian besar mungkin baik karyawan, pelanggan, 

vendor, dan rekan bisnis merupakan pihak-pihak yang memenuhi 

karakteristik tersebut, sehingga dapat dikatakan mereka memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, 

Albrecht (2003) mengelompokkan tipe-tipe kecurangan berdasarkan pelaku 

kecurangan dalam tabel dibawah ini.  

 

Tabel  2.1 

TIPE-TIPE KECURANGAN (FRAUD) 

Tipe-tipe 

Kecurangan 

Korban Pelaku Penjelasan 

Penggelapan 

atau kecurangan 

oleh pegawai  

Pemberi kerja Pegawai Pegawai secara langsung atau 

tidak langsung mencuri dari 

pemberi kerja 

Kecurangan oleh 

pihak 

manajemen 

perusahaan 

Pemegang saham 

dan pihak 

lainnya yang 

mengandalkan 

laporan 

keuangan  

Manajemen 

puncak 

Pihak manajemen puncak 

melakukan penyajian yang tidak 

benar, biasanya dalam informasi 

keuangan 

Investment 

Scams 

Investor  Individu Seseorang melakukan tipuan 

kepada investor untuk 

menginvestasikan uangnya pada 

investasi yang curang 

Kecurangan oleh 

vendor 

Perusahaan yang 

membeli barang 

atau jasa 

Perusahaan 

atau pihak 

yang menjual 

barang atau 

jasa 

Perusahaan menjual terlalu mahal 

untuk barang atau jasa maupun 

barang yang tidak dikirim 

meskipun pembayaran telah 

dilakukan 

Kecurangan oleh 

pelanggan  

Perusahaan yang 

menjual barang 

atau jasa 

Pelanggan  Pelanggan menipu penjual agar 

memberinya sesuatu yang tidak 

seharusnya mereka dapatkan atau 

membayar mereka kurang dari 

jumlah yang seharusnya 

Sumber : Albrecht (2003:8)  

 



 

 

Sementara itu, lebih spesifik lagi Association of Certified Fraud Examiner 

(ACFE) dalam Theodorus (2007) mengelompokkan bentuk-bentuk fraud 

menjadi tiga kategori, dua diantaranya yaitu:  

1. Penyalahgunaan Aset  

Bentuk-bentuk dari kecurangan dalam penyalahgunaan aset misalnya:  

a. Penggelapan (Embezzlement)  

Penggelapan adalah suatu bentuk kecurangan dengan menukarkan 

milik pribadinya berdasarkan kerjasama yang dapat dipercaya. 

Elemen-elemen dari penggelapan yaitu:  

1) Pelaku mengambil atau mengubah; 

2) Tanpa pengetahuan atau persetujuan pemilik;  

3) Uang atau aset milik pihak lain; dan  

4) Yang dipercayakan kepada pelaku.  

Contoh dari penggelapan ini adalah kiting dan lapping. Kiting 

terjadi ketika bank memperkenankan penarikan atas cek yang 

didepositokan oleh nasabah namun dana tersebut sebenarnya belum 

ada di bank tersebut. Sementara itu, lapping adalah penggunaan 

atas uang yang diterima dari pembayaran piutang untuk menutupi 

pencurian atas kas.  

b. Larceny Larceny didefinisikan sebagai cara pengambilan uang atau 

aset yang salah dengan maksud mengkonversikan atau mencabut nama 

pemilik atas hak milik dan hak guna. Elemen-elemen dari larceny 

adalah: 

1) Mengambil atau membawa;  

2) Uang atau aset pihak lain;  

3) Tanpa sepengetahuan pemiliknya; dan  

4) Dengan maksud untuk menghilangkan hak milik dan hak guna 

pemilik. 

2. Kecurangan atas Laporan Keuangan  

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu tindak 

kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam bentuk laporan 



 

 

keuangan yang salah saji secara material maupun imaterial sehingga 

merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial 

maupun nonfinansial. Adapun bentuk-bentuk kecurangan atas laporan 

keuangan adalah sebagai berikut:  

a. Penyembunyian atas Fakta yang Material  

Tindakan kecurangan yang termasuk penyembunyian atas fakta yang 

material adalah jika pelaku kecurangan tersebut mempunyai kewajiban 

untuk melakukan pengungkapan tetapi tidak melakukannya. Elemen-

elemen penting dari kecurangan ini yaitu:  

1) Pelaku memiliki pengetahuan; 

2) Atas fakta yang material;  

3) Pelaku memiliki kewajiban untuk mengungkapkan; 

4) Dan tidak melakukan hal tersebut; dan  

5) Dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu pihak lain. 

b. Salah Saji Material  

Pada umumnya elemen-elemen dari kecurangan ini adalah:  

1) Adanya salah saji yang material;  

2) Pelaku mengetahui adanya kesalahan tersebut;  

3) Korban menaruh kepercayaan pada laporan yang salah; dan  

4) Korban dirugikan.  

Adapun bentuk-bentuk dari salah saji material diantaranya adalah :  

(1). Kecurangan atas salah pernyataan atau klaim yang salah (false 

statements and false claims)  

False statement and false claims yang dimaksud disini adalah 

bentuk kecurangan yang terjadi ketika pelaku mengetahui secara 

sadar dan sengaja memalsu fakta yang material atau membuat 

kesalahan atau representasi fiktif atau mendokumentasikan klaim 

yang salah atau fiktif sehingga mengakibatkan kerugian secara 

finansial pada pihak yang menjadi obyek dari kecurangan. 

(2). Kecurangan melalui surat atau kabel (mail fraud and wire fraud).  



 

 

Mail fraud and wire fraud terjadi ketika seseorang melakukan 

tindak kecurangan dengan menggunakan telepon maupun surat 

untuk mendiskusikan maupun mengirim atau menerima 

korespondensi atau dokumen.  

Adapun kategori yang ke tiga dari Association of Certified Fraud Examiner 

(ACFE), tidak dicantumkan dan dibahas lebih lanjut oleh penulis, karena 

penulis menganggap bahwa kategori ketiga ini tidak ada hubungan dengan 

yang dibahas. Sebagai gambaran lebih jelasnya Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) telah menggambarkan ocupational fraud dalam 

bentuk fraud tree.  

Gambar 2.4 

 

Sumber : Tuanakotta (2007) dan ACFE (2004, 10) 



 

 

 

2.2.4 Pendeteksian Fraud 

Dalam mencari faktor-faktor yang dapat dikatakan sebagai indikator 

fraud atau kecurangan terdapat langkah awal yang harus dilakukan, yaitu 

dilakukannya tindakan detection fraud atau pendeteksian akan fraud itu 

sendiri. Pada dasarnya dalam proses pendeteksian kita tidak dapat 

mengeneralisir terhadap semua jenis fraud. Hal ini dikarenakan masing-

masing dari jenis fraud memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk 

dapat mendeteksi fraud perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-

jenis fraud yang mungkin timbul dalam perusahaan. 

Sebagian besar bukti-bukti fraud (kecurangan) merupakan bukti-

bukti yang sifatnya tidak langsung. Secara praktik petunjuk awal adanya 

fraud biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti 

adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang 

mencurigakan, keluhan dari pelangan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. 

Pada awalnya, fraud ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik 

tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan, maupun 

perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi (situasi tertentu), 

perilaku (kondisi seseorang personal) tersebut dinamakan red flag (fraud 

indicators). Meskipun timbulnya red flag tersebut tapi tidak selalu 

merupakan indikasi adanya fraud, namun anehnya dalam praktik audit, red 

flag ini umumnya selalu muncul di setiap kasus fraud yang terjadi. 

Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap red flag tersebut 

nantinya dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal 

atau mendeteksi adanya fraud. Berikut adalah gambaran secara garis besar 

contoh pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh ACFE (Association of 

Certified Fraud Examinations)
2
. 

 

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (financial reporting fraud) 

umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut: 

                                                           
2
  ACFE merupakan salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan 

pemberantasan fraud. 



 

 

� Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara item-item dalam laporan keuangan dengan 

menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan 

persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 

52%, dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan 

total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi suatu 

dasar adanya pemeriksaan kecurangan. 

� Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-

persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode 

laporan. Sebagai contoh, adanya kenaikan penjualan sebesar 80% 

sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi 

tidak ada perubahan lainnya dalam unsur penjualan dan pembelian, maka 

hal ini dapat menimbulkan dugaan adanya pembelian fiktif, 

penggelapan, atau transaksi illegal lainnya. 

� Analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai 

item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, 

adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan 

turunnya perhitungan rasio tersebut. 

Sumber: Amrizal (2004, 11-13) 

 

Dalam survey yang dilakukan oleh ACFE, di dapat pula berupa kesimpulan 

bahwa terdapat enam metoda atau cara awal yang mungkin dapat digunakan 

dalam mendeteksi fraud. Berikut ini adalah metode deteksi fraud (fraud 

detection method) berdasarkan persentase kasus yang telah terjadi di dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2.5 

Survey Metode Deteksi Fraud 

 

Sumber : ACFE (2004, 18) 

 

1) Tip; dalam laporannya ACFE  tidak menjelaskan lebih jelas secara 

definisitif apakah arti dan maksud dari tip ini sendiri. Tetapi jika dilihat 

dari arti dalam bahasa Indonesia dengan bersumber pada kamus bahasa 

Inggris, yang dimaksud dengan tip di sini adalah petunjuk, nasihat, kabar 

rahasia atau info. 

2) Internal Audit; pihak dalam perusahaan (staff khusus) yang bertugas 

untuk melakukan pemerisaan layaknya auditor eksternal. 

3) By Accident; maksud dari metode ini adalah bahwa dalam mendeteksi 

fraud dapat juga di deteksi karena ketidak sengajaan baik oleh pihak 

internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.  

4) Internal Control; metoda ini dimaksudkan bahwa dengan semakin 

baiknya pengendalian internal (internal control) maka peluang 

terjadinya fraud akan semakin kecil hal ini pula akan berpengaruh pada 

tingkat di deteksinya fraud itu sendiri.  

5) External Audit; pihak luar perusahaan (pihak ketiga) yang disewa untuk 

melakukan jasa pemeriksaan atau audit pada perusahaan yang 

bersangkutan dan merupakan staf ahli di bidang audit atau mempunyai 

kemampuan dalam mengaudit. 



 

 

6) Notified by Police; metoda ini lebih memfokuskan untuk di alihkan pada 

pihak ketiga (polisi / yang berwajib) untuk menemukan bentuk dan 

pelaku dari fraud. 

 

Selain dari metoda analisis laporan keuangan ada pula beberapa metoda atau 

cara lain yang umumnya digunakan oleh para ahli, auditor dan para ekonom 

dalam mendeteksi fraud di suatu perusahaan teruatama fraud pada laporan 

keuangan, di antaranya yaitu : 

1) Menurut Nishith Seth. 

Deteksi fraud dengan menggunakan Analisis Transaksi (Transactional 

Analysis) atau sering disebut sebagai analisis data (Data Analysis) 

merupakan suatu metoda yang menitik beratkan proses deteksi dengan 

cara menganalisis transaksi yang telah terjadi dalam suatu entitas. Jika 

dilihat lebih dalam lagi, ternyata metoda ini memiliki beberapa 

keunggulan atau dasar kenapa baik untuk digunakan, yaitu : 

a) Close control loopholes before fraud escalates. 

b) Quantifies the impact of fraud. 

c) Cost-effective. 

d) Acts as a deterrent. 

e) Can be automated for continuous auditing. 

f) Provides focus based on risk and probability of fraud. 

g) Direct pointers to critical evidence. 

h) Support for regulatory compliance. 

Sumber: Seth (2006) 

2) Menurut Gary M. Barnbaum 

Dalam ringkasan karya tulisanya Gary menjelaskan bahwa Cash Flow 

memiliki beberapa manfaat dan salah satunya merupakan untuk 

mendeteksi keberadaan fraud. Menurut Gary bahwa pendapatnya ini 

juga di dukung oleh ACFE. 

There are many reasons a business experiences cash-flow problems. 

Here is a summary of a few :  



 

 

• Problems with receivables. 

• Problems with payables. 

• Losses. 

• Undercapitalization. 

• Ocupational Fraud : According to the Association of Certified Fraud 

Examiners 46% of all cash flow problems is attributed to 

embezzlement. This is the focus for the balance of this article. 

Sumber: Barnbaum (2005, 1) 

3) Menurut Khairiansyah Salman 

Dalam seminarnya yang di dukung oleh IAI (Ikatan Akuntansi 

Indonesia) dengan judul “Fraud : Pencegahan, Pendeteksian dan 

Penggungkapan”. Salman menjelaskan bahwa dengan memahami red 

flags dari fraud merupakan salah suatu bagian yang terpenting dalam 

mendeteksi fraud. 

Recognizing the “red flags” of fraud is the most important part of 
detecting fraud. 

 

Dalam materinya Salman juga menjelaskan bahwa red flags of fraud 

atau fraud symptoms terbagi menjadi dua kalifikasi, yaitu: 

(1) Behavioral red flags.  

Contohnya adalah: tekanan finansial seseorang, sifat buruk (mabuk, 

judi, dll.), gaya hidup boros, adanya keluhan baik nyata maupun 

hanya imaginasi terhadap perusahaan dan manajemen, tidak diambil 

libur atau adanya jam kerja yang tidak dapat dijelaskan. 

(2) Operational red flags. 

Contohnya adalah: Accounting anomalies, kelemahan pada internal 

control, analytical anomalies, hubungan pada laporan keuangan yang 

tidak umum (ganjil), performance anomalies, organizational 

structure anomalies, dan hubungan yang tidak biasa dengan pihak 

eksternal. 

Sumber: Salman (2005, Session IV) 

 



 

 

4) Metode menurut Conan C. Albrecht dan W. Steve Albrecht. 

Mereka menjelaskan bahwa dalam mendeteksi fraud selain dengan 

menggunakan metoda tradisional (non-technology-base method) dapat 

juga mendeteksi dengan memanfaatkan teknologi (technology-base 

method), untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah: 

Gambar 2.6 

Categorization of Fraud Detection Methods 

 

Sumber: Albrecht (2001, 27) 
 

Pada gambar di atas Albrecht bersaudara menjelaskan kategori dari 

hubungan metode yang menggunakan teknologi kedalam dua kategori :  

(1) Metode komputerisasi tradisional (computerized traditional methods) 

(2) Metode strategi (strategic method). 

a. Fokus pada orang-orang (focus on people); termasuk metode 

yang menggunakan AI (artificial intelligence) dan fuzzy logic 

untuk menilai (memberi penilaian) pada riwayat personalia atau 

mencocokkan individual dengan daftar personil yang tergolong 

’bad guy’ atau pihak yang mempunyai catatan kejahatan. 

b. Fokus pada transaksi dan laporan (focus on transactions and 

reports); meliputi pencarian pada catatan dan database untuk 

mengetahui hubungan antar gejala-gejala fraud dengan 



 

 

penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, dan berbagai 

tipe transaksi lainnya. 

Dalam materinya Conan C. Albrecht dan W. Steve Albrecht juga 

menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mendeteksi fraud. Hal ini 

di bagi menjadi tujuh langkah (tahap), yaitu : 

Gambar 2.7 

Strategic Fraud Detection Approach 

 

Sumber: Albrecht (2001, 28) 

 

2.2.5 Indikator Fraud 

Indikator fraud atau umumnya dikenal dengan istilah the red flags 

dan symptoms of fraud merupakan salah satu langkah dalam mencari dan 

mendeteksi keberadaan dari fraud. Dengan mempelajari dan mengetahui 

akan indikator fraud atau red flags (symptoms) akan berpengaruh pula pada 

persentase keyakinan kita dalam mengindikasikan terjadi atau tidaknya 

fraud dalam suatu entitas. Dalam prakteknya penentuan akan bentuk dari 

indikator fraud yang dikemukakan masing-masing berbeda, hal ini 

dikarenakan metoda dan pengalaman dari para ahli tersebut yang berbeda, 

bentuk-bentuk indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Gordon Houswort dalam artikelnya menjelaskan bahwa yang 

termasuk dalam red flags adalah sebagai berikut: 

• Low return on capital (despite impressive earningsper-share growth) 



 

 

• Declining margins on pretax operating earnings. 

• Increasing leverage. 

• The valuation placed on the firm’s new broadband business. 

• Large sales of stock by senior executives. 

• Hard-to-follow related party transactions. 

• Abstruse disclosures that could not explain how Enron made strong 
profits even after talking to analysts who covered the firm. 

• Omissions in reporting, such as a gross margin number for its 
trading business [wholesale services] that accounted for 96% of 
revenue. 

Sumber: Housworth (2005, 22) 

 

2. Menurut W. Steve Albrecht menjelaskan dalam buku karya Wells bahwa 

indicator of occupation fraud atau di sebut dengan the red flags 

digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut: 

1) Personal characteristics 

• Unusually high personal debts. 

• Severe personal financial losses. 

• Living beyond one’s means. 

• Extensive involvement in speculative investments. 

• Excessive gambling habits. 

• Alcohol problems. 

• Drug problems. 

• Undue family or peer pressure to succeed. 

• Feeling of being underpaid. 

• Dissatisfaction or frustration with job. 

• Feeling of insufficient recognition for job performance. 

• Continuous threats to quit. 

• Overwhelming desire for personal gain. 

• Belief that job is in jeopardy. 

• Close associations with suppliers. 

• Close associations with customers. 

• Poor credit rating. 

• Consistent rationalization of poor performance. 

• Wheeler-dealer attitude. 

• Lack of personal stability such as frequent job changes, changes in 
residence, etc. 

• Intellectual challenge to “beat the system”. 

• Unreliable communications and reports. 

• Criminal record. 

• Defendant in a civil suit (other than divorce). 

• Not taking vacations of more than two or three days. 



 

 

 

2) Organizational environment 

• A department that lacks competent personnel. 

• A department that does not enforce clear lines of authority and 
responsibility. 

• A department that does not enforce proper procedures for 
authorization of transactions. 

• A department that lacks adequate documents and records. 

• A department that is not frequently reviewed by internal auditors. 

• Lack of independent checks (other than internal auditor). 

• No separation of custody of assets from the accounting for those 
assets. 

• No separation of authorization of transactions from the custody of 
related assets. 

• No separation of duties between accounting functions. 

• Inadequate physical security in the employee’s department such as 
locks, safes, fences, gates, guards, etc. 

• No explicit and uniform personnel policies. 

• Failure to maintain accurate personnel records of disciplinary 
actions. 

• Inadequate disclosures of personal investments and incomes. 

• Operating on a crisis basis. 

• Inadequate attention to details. 

• Not operating under a budget. 

• Lack of budget review or justification. 

• Placing too much trust in key employees. 

• Unrealistic productivity expectations. 

• Pay levels not commensurate with the level of responsibility 
assigned. 

• Inadequate Staffing. 

• Failure to discipline violators of company policy. 

• Not adequately informing employees about rules of discipline or 
codes of conduct within the firm. 

• Not requiring employees to complete conflict-of-interest 
questionnaires. 

• Not adequately checking background before employment. 
Sumber: Wells (2007, Chapter 1, 22) 

 

Selain dari yang di kemukakan dalam buku Wells, W.S. Albrecht 

bersama C.C. Albrecht dan J.G. Dunn dalam penelitian mereka juga 

mengemukakan beberapa bentuk red flags, yaitu: 

 



 

 

Tabel 2.2 

Bentuk Fraud  

Type of Fraud Potential Red Flags Identified 
3
 Red Flag Searches 

Vendor(s) 
committing fraud 
without the 
knowledge of 
company 
employees. 
 
 
 

Overcharging for goods purchased 
 
 
 
Providing poor quality goods. 
 
 
 
 
 
Billing more than once for the same 
purchase. 
 
 
 
 
 
 
Short shipping. 
 
 
 
Billing for goods not ordered or 
shipped. 

� Proce increases greater than 
30% for four consecutive 
years. 

 
� Work order with cost 

overruns exceeding 50%  
� Dollar amount, number and 

percentage of goods 
returned to vendor. 

 
� Duplicate invoice numbers 
� Vendors with invoices for the 

same amount on the same 
day 

� Multiple invoices for the 
same item description by 
vendor. 

 
� Quantity paid for exceeds 

quantity received, ranked by 
dollar differences. 

 
� Vendors with sequential 

invoices. 

Company 
employee(s) 
committing 
purchasing fraud 
without the 
knowledge of 
vendors 

Establishing dummy vendors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purchasing goods for personal use. 

� Two or more suppliers with 
same telephone number 
and/or address 

� Matching of vendors paid 
with company=s master 
vendor list and with Dun and 
Bradstreet listings 

� Contractors with common 
names B first two letters 
match exactly and 90% of 
the name is the same 

� Employee and vendor 
telephone numbers are the 
same 

� Contractors with only one 
buyer for all contracts 

 
� Purchase order with zero 

dollar amounts by buyer 
� Invoices exceeding purchase 

order 
� Invouces without valid 

purchase order 

Vendor and 
company 
employee(s) 
committing fraud 
together (in 
collusion) 

Kickbacks or other favors � Price increases greater than 
30% for four consecutive 
years 

� Dollar amount, number and 
percentage of items returned 
by vendor and buyer 

� Payments without receiving 

                                                           
3 Hypotheses were developed for each of these specific types of fraud. 



 

 

reports 
� Increased volume of 

purchases by vendor and 
buyer 

� Combination of increased 
prices and increased 
purchases for specifics 
vendors 

Contractor(s) 
committing fraud 
without the 
knowledge of 
company 
employees 

Charging more hours than actually 
worked. 
 
Working excessive overtime for 
higher per-hour rates. 
 
 
 
 
 
Over-billing for equipment used. 
 
 
 
 
 
 
 
Billing for equipment not used. 
 
 
Billing at the wrong rates. 
 
 
 
 
 
 
Charging higher labor rates than 
allowed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charging for lake employees. 

� Ranking of hour worked by 
contractor employee 

 
� Ranking of overtime hour 

worked per two week py 
periods by contractor and 
contractor employee 

� Ranking of contractors with 
rising overtime charges 

 
� Trends in equipment rental 

by type of equipment by 
contractor 

� Differences between 
standard (allowed) rates 
and actual rates by 
contractor over time 

 
� Equipment charges when no 

laboris charged 
 
� Licenses of workers for 

various crafts vs. Licenses 
issued by the states 

� Changes in craft 
designation for employees 
by contractor 

 
� Contractor employees with 

significant jumps in labor 
rates 

� Ranking of labor rates by 
craft by contractor 

� Contractors with outrageous 
rates 

� Ranking of labor rates by 
craft by contractor 

� Contractors with outrageous 
rates per hour 

 
� Contractor employee social 

security number arranged 
by ascending numbers 

Company 
employee(s) 
committing 
contractor-related 
fraud without the 
knowledge of 
contractors 

Charging for more hours than 
contractor actually worked and 
paying fictitious employees. 
 
Working excessive overtime for 
higher rates. 

� Employees ranked by hour 
worked per pay period 

 
 
� Employees with rising 

overtime charges 
� Employees with high 

overtime per time cards 

Contractor and 
company 

Kickbacks for favors � Increased volume of work by 
vendor by buyer 



 

 

employee(s) 
committing fraud 
together (in 
collusion) 

� Higer rates for services than 
normal 

� Excessive chanrges for 
equipment use 

� Contractors with rapidly 
rising invoice amounts 

� Increasing trend of 
equipment rental rates by 
contracting employee 

� Amounts contracted by 
contractor by buyer 

� Invoices with outrageous 
costs per hour 

All type of fraud Non-randomness in invoice number 
and amounts 

� Benford’s Digits Tests 

Sumber: Albrecht (2001, 207) 

 

3. Menurut USAID dalam materinya  menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa bentuk dari indikator atau mereka sebut dengan warning signs 

of fraud, yaitu : 

1) Excessive changes in accounting principles or disregard for 
Generally AcceptedAccounting Principles (GAAP). 

2) Excessive or unjustified changes in accounting personnel may be an 
attempt to prevent employees from learning too much. 

3) The refusal/failure to allow an independent audit or subtle attempts 
to direct the audit or investigation may indicate an attempt to hide 
problems. 

4) The excessive destruction of controlled documents should not occur, 
although error is often given as the excuse. Be alert for out of 
sequence invoices in files or unnumbered invoices where serial 
numbering is the rule. Possibilities include stolen or counterfeited 
documents. 

5) An excessive number of photocopies of invoices in files should lead 
to further inquiry. It is a simple matter to alter approved invoices 
with 'white-out' or similar correction fluid and copy the invoice, 
destroying the original. The attempt may be to manipulate the audit 
trail or commit the fraud via the alteration. Secure external and 
internal copies for comparison. Duplicate copies of supplier invoices 
could also indicate the possibility of multiple payments of the same 
invoice with the checks diverted. 

6) Excessive business checks to cash or individuals. Although some 
checks to cash and individuals may be necessary for convenience, an 
excessive percentage is questionable, since businesses do business 
with one another, and checks made directly payable to the intended 
party are a better receipt. When such checks show second 
endorsements they are highly suspect. 



 

 

7) A pattern of second endorsements on payroll checks may indicate the 
normal practice of a business cashing its employees' salary checks, 
etc. However, it may also indicate cash schemes or other illicit 
activity. A typical second endorsement scheme involves endorsing a 
fictitious employee's paycheck and issuing cash. Another variation 
involves paying a check in a certain amount, e.g., $500, for the 
purchase of material that will cost less, e.g., $200 The recipient 
endorses the check and returns it to the issuer, who gives the 
recipient the agreed upon lesser sum, e.g., $200. The canceled check 
will be for the larger amount, and the cash voucher or disbursements 
book will show the larger amount going out, e.g., $500. The net 
result is evidence of paying a certain amount, while allowing the 
businessman or employee to pocket $300. 

8) Periodic or excessive conversion of cash for exchange items may be 
part of a scheme to divert assets and hide trails. (Exchange items 
include cashier's checks, money orders, etc. 

9) Excessive cash transactions are a poor business practice. Like item 
6, the question is why? 

10) If assets are sold or transferred for what appears to be less than 
adequate consideration this may indicate a sham transaction with no 
economic reality. Businesses exist to make a profit and anything in 
contravention of this goal should be questioned.  

11) Assets are sold but possession is maintained. A real sale or a sham 
transaction? More than a buyer seller relationship?  

12) Post-dated checks are a possible indication of cash flow problems, 
or a check fraud. 

13) Lack of sufficient vouchers and supporting documents indicate that 
purchases may not have actually occurred or that merchandise may 
have been stolen. 

14) Excessive bad debt write-offs may indicate a scheme for an employee 
to split kickbacks with a co-conspirator on the outside.  

15) Excessive spoilage/damaged goods may indicate a scheme between 
certain employees and purchasers/shippers similar to the bad debt 
write-off. 

16) Excessive or unpaid loans to non-critical employees should be very 
carefully examined, for they may not be loans. Documents attesting 
the character of the payments as a loan, even to officers, are 
inadequate where fraud is suspected. All the documentation should 
be there. Look for the history of repayment. 

17) Encumbrances and liens shortly before bankruptcy could indicate the 
possibility of liens by related companies or sham transactions using 
shell corporations to protect assets and cloud ownership claims; 
possibility of a planned or fraudulent bankruptcy. 

18) Excessive or insufficient freight expense relative to inventory 
purchased or to sales may indicate that purchases have been paid 
through means not reflected on the books or inventory purchased or 



 

 

sales made for unrecorded cash. This may also indicate the 
possibility of diverted assets and/or a hidden operation by 
management or employees. 

19) Where inventory is a material income-producing item, concern 
should arise when component ratios are out of acceptable limits. e.g. 
Assume one item X is purchased for each item Y to make product Z. 
Records reflecting the purchase of lOOOX and 500Y should require 
further examination. e.g. Significant increase in power consumption 
in a manufacturing facility without a corresponding increase in 
production or revenue. This type of observation would apply to other 
ratios that are out of line with past history or industry norms (gross 
profit ratio, etc.). 

20) Failure to reconcile bank statements or a conflict of the duties on the 
part of the person performing the reconciliation (manages cash and 
performs reconciliation, etc.). 

21) An excessive number of checking accounts without a true business 
purpose could possibly indicate good local and/or out-of-town cash 
management techniques of paying from a distant bank, or it may 
indicate a check-kiting scheme. For the latter, cash reconciliation is 
a must. 

22) An excessive number of employees relative to production or a change 
in employees without a corresponding need/revenue increase is 
possibly indicative of a ghost payroll scheme for generating cash. It 
may be a fraud against a customer or government where contract 
terms call for "cost plus." 

23) Business dealings with no apparent economic purpose are out of the 
ordinary, since businesses exist to make a profit. Deals with 
companies with little or no economic viability fall in the suspect 
category. 

24) Excessive/questionable dealings with subsidiaries should alert the 
auditor or investigator to the possibility of questionable expenses 
being passed along and/or the use of payables to free up cash, etc. It 
also may be an attempt to generate the appearance of revenue. 

25) Use of management fronts, such as interlocking directorates, alter-
egos, etc., to conceal true ownership control and thus conceal 
organizational conflicts of interest. 

26) Inappropriate trends in relation to other events, such as a decline in 
the number of quality control inspectors when a large contract is 
received should be questioned. 

27) A significant lack of internal controls may indicate that a 
questionable practice is being hidden. Remember that one of the 
basic rules is that businesses exist to earn a profit. Look for actions 
counter to this goal. 

28) The lack of competitive bidding may hide kickbacks or conflict of 
interest situations. 



 

 

29) Questionable and significant changes in key financial ratios indicate 
potential problems. 

Sumber: USAID (2001, 39) 

 

4. Menurut Utah State University dalam materinya memberikan beberapa 

contoh dari symptoms of fraud adalah sebagai berikut: 

• Employee will not take a vacation.  

• Changes in employee lifestyle, habits, behavior.  

• Decline in employee morale and/or attendance.  

• Unexplained variances.  

• Missing or altered documents.  

• Complaints about an employee.  

• Employee wants to control everything.  

• Reconciliations not performed.  
Sumber: http://www.usu.edu/ias/control.cfm.htm. 

 

5. Menurut Nortwestern State University dalam websitenya menjelaskan 

bahwa red flags atau symptoms of fraud adalah sebagai berikut
4
: 

1) Business Related Red Flags  

• A department that does not enforce clear lines of authority and 
responsibility  

• A department that does not enforce proper procedures for 
authorizations of transactions  

• A department that is not frequently reviewed by external auditors  

• A department that is not frequently reviewed by internal auditors  

• A department that lacks adequate documents and records  

• A department that lacks competent personnel  

• Activation of a dormant account, followed by a payment  

• Address changes followed by a request for payment  

• Adjusting entries lack formal approval  

• Alteration of documents  

• Bank statements not reconciled or done so untimely  

• Changes in logs, payroll certification documents, etc.  

• Checks that have second endorsements  

• Computer system is accessed at unusual hours  

• Computer usage and applications are only loosely controlled  

• Excessive number of checking accounts  

• Excessive voids or refunds  

                                                           
4
  The above red flags came from a variety of sources, including the Institute of Internal Auditors and the 

Association of Certified Fraud Examiners. 



 

 

• Failure to adequately screen employees prior to hiring them  

• Failure to discipline violators of organizational policies, i.e. 
violator may be holding fraud over the perpetrator's head  

• Failure to take action on the results of internal / external audits or 
reviews  

• Frequent changes in checking accounts  

• Goods purchased in excess of need  

• High employee turnover especially in vulnerable areas  

• Ignored employee complaints concerning possible fraud  

• Inadequate attention to detail  

• Inadequate or missing personnel screening policies  

• Inadequate physical security  

• Inadequate staffing  

• Increase in scrap materials and reorders for same items  

• Invoices that are duplicates or copies  

• Lack of cross-training or rotation of duties  

• Lack of independent checks other than internal audit  

• Large number of write-offs  

• Lax management  

• Liquid paper or erasures on time sheets / time cards  

• Missing files   

• Missing supporting documentation  

• No explicit or uniform personnel policies  

• No separation of the authorization of transactions from the custody 
of the related assets  

• No separation of the custody of assets from the accounting of those 
assets  

• Not adequately informing employees about rules of discipline or 
codes of conduct within the organization  

• Not requiring employees to complete conflict of interest 
questionnaires  

• Operating on a crisis basis  

• Overly complex and confusing financial information  

• Overtime during slack time  

• Poor or poorly enforced internal controls, procedures, policies or 
security  

• Refusal to use sequentially numbered documents  

• Reluctance to provide information to auditors  

• Rising or sharp increase in departmental expenses  

• Shortages in inventory  

• Shortages or overages in cash drawers  

• Sloppy record keeping  

• Students and others complain, "I didn't receive my check"  

• Students and others complain, "I paid this"  



 

 

• Subsidiary records do not agree to control account, i.e. manual or 
computer detail does not equal control totals  

• Sudden activity in a dormant banking account  

• The presence of copies where originals are expected  

• Unauthorized bank account in the University name  

• Unrecorded transactions  

• Unusual transactions  

• Vendors without physical address listed  
 

2) Personnel Related Red Flags 

• Alcohol problems  

• Blind or too much trust given to employee   

• Close association with customers  

• Close association with suppliers   

• Dissatisfaction or frustration with job  

• Drug problems   

• Employee believes that job is in jeopardy  

• Employee has a criminal record  

• Employee has an outside business interest  

• Employee is overly defensive  

• Employee is overly secretive  

• Employee living beyond his or her means  

• Employee refuses to take a vacation  

• Employee turns down promotions or transfers  

• Excessive family or peer pressure to succeed  

• Excessive overtime  

• Feelings of being unappreciated  

• Feelings of being underpaid  

• Feelings of grandeur or superiority, i.e. personal challenge to beat 
the system  

• Feelings of insufficient recognition for job performance  

• Gambling problems  

• Greed or overwhelming desire for personal gain  

• Lack of personal stability, such as frequent job changes, residence 
changes, etc.  

• Large personal financial losses  

• Lax management  

• Marked change in employee's personality  

• Marked change in employee's spending habits  

• Poor credit rating. 

• Pressures associated with family illness. 

• Too much control in the hands of a few key employees. 

• Unemployment of other family members. 

• Unusually high personal debt. 



 

 

• Unreliable communications and reports. 
Sumber: www.nsula.edu/internalaudit/auditterms/fraudredflags.htm 

 

 

6. Menurut Scott Langlinais yang termasuk dalam bentuk symptoms of 

fraud adalah: 

• A vendor address has the same address, tax ID, or contact phone 
number as an employee.  

• Payments are made to a vendor without an approved purchase 
order.  

• Expenses are coded to a "black hole" account that nobody reviews.  

• Large transfers are made to a vendor for an even amount (such as 
the $10 million transfers made by CFO or managers to his or her 
personal account).  

• Expenditures to a single vendor are expanding rapidly and 
consistently over several quarters. 

Sumber: Langlinais (2007) 

 

2.3. Persepsi 

Berdasarkan pengertian dari Kreitner (2005) bahwa persepsi adalah 

suatu proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan 

memahami lingkungan sekitar kita. Sedangkan menurut Kotler (2004), 

persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginterorientasi masukan-masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Berdasarkan kedua definisi 

tersebut, maka menurut penulis pengertian persepsi dapat pula diartikan 

sebagai suatu proses yang digunakan oleh seseorang atau individu untuk 

mengartikan, mendefinisikan dan menafsirkan fenomena yang ada 

disekitarnya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. 

Adapun beberapa prinsip penting mengenai persepsi, yaitu : 

1. Persepsi berdasarkan pengalaman  

Seperti yang kita lihat, seringkali manusia mengartikan sesuatu, objek, 

atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal tertentu berdasarkan 

pengalaman dan pembelajaran yang telah di alaminya di masa lalu 



 

 

terhadap orang, objek, ataupun bisa dikatakan berdasarkan kejadian yang 

serupa (pengalaman). 

2. Persepsi bersifat selektif  

Atensi pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan 

selektivitas atas suatu rangsangan. Atensi dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor biologis, faktor 

fisiologis, dan faktor sosial seperti gender, agama, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, peranan, status sosial, kebiasaan dan lain-lain. Faktor eksternal, 

yakni atribut-atribut objek yang dipersepsikan seperti gerakan, intensitas, 

kontras, kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsikan.  

Kiryanto (2001) menjelaskan prinsip pemilihan persepsi, yaitu: 

1). Faktor perhatian dari luar faktor ini meliputi intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan, gerakan dan hal-hal baru berikut ketidak 

asingan. 

2). Faktor-faktor dari dalam beberapa faktor dari dalam diri seseorang 

yang mempengaruhi proses seleksi antara lain:  

a. Proses belajar; yang dimaksud bukan hanya menyangkut proses 

formal di sekolah atau tempat pendidikan, melainkan juga segala 

bentuk pengalaman, yang merupakan hasil komunikasi antara 

manusia dan lingkungannya. 

b. Motivasi; adalah konsep yang menguraikan kekuatan-kekuatan 

yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan 

mengarahkan perilaku. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan 

perbedaan-perbedaan dalam intensitas perilaku dimana perilaku 

yang bersemangat adalah hasil dari tingkat motivasi yang lebih 

kuat. Selain itu, konsep ini juga digunakan untuk menunjukkan 

arah perilaku.  

c. Kepribadian; adalah sesuatu yang mengembangkan ciri khas 

(keunikan) dari seseorang yang membedakan orang tersebut 

dengan orang lain.  

 



 

 

3. Persepsi bersifat dugaan  

Maksud dari persepsi yang bersifat dugaan mengartikan bahwa dalam 

proses persepsi memungkinkan kita untuk menafsirkan suatu objek dengan 

dugaan berdasarkan informasi tertentu.   

Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan 

suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang 

manapun. Jika informasi yang lengkap tidak tersedia, maka dugaan 

diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang 

tidak lengkap tersebut melalui penginderaan. 

4. Persepsi bersifat evaluatif  

Persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Tidak seorangpun mempersepsi 

suatu objek tanpa mempersepsi seberapa “baik” atau “buruk” objek 

tersebut. Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis dalam diri 

seseorang yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan 

yang digunakan untuk memaknai objek persepsi.  

5. Persepsi bersifat kontekstual  

Suatu rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Dari semua pengaruh 

yang ada dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh 

paling kuat. Konteks yang melingkungi seseorang ketika melihat orang 

lain, suatu objek, atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur 

kognitif, pengharapan, dan juga persepsi. Dalam mengorganisasi suatu 

objek, yakni meletakkan dalam suatu konteks tertentu, digunakan prinsip-

prinsip sebagai berikut:  

a. Struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau 

kedekatan dan kelengkapan.  

b. Seseorang cenderung mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian 

yang terdiri dari objek dan latar belakangnya.  

 

 

 

 



 

 

2.3.1 Hal yang Perlu Diperhatikan dari Persepsi 

Menurut Samovar dan Porter yang dikutip oleh Mulyana (2004) 

dan Kreitner (2005), persepsi juga bisa mengalami kekeliruan, kegagalan 

serta kesalahan, diantaranya adalah: 

1) Kesalahan atribusi  

Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami 

penyebab perilaku orang lain. Kesalahan atribusi bisa terjadi ketika 

kita salah menaksir pesan atau maksud perilaku si pembicara. Atribusi 

kita juga bisa keliru bila kita menyangka bahwa perilaku seseorang 

disebabkan oleh faktor internal, padahal faktor eksternal penyebabnya, 

atau sebaliknya kita menduga faktor eksternal yang menggerakkan 

seseorang, padahal faktor internal yang menyebabkan perilakunya. 

2) Efek Halo 

Kesalahan persepsi ini merujuk pada fakta bahwa begitu kita 

membentuk suatu kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang 

menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas sifat-

sifatnya yang spesifik.  

3) Stereotip  

Stereotip merupakan suatu pengeneralisasian orang-orang berdasarkan 

sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka 

berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. 

4) Prasangka  

Prasangka merupakan suatu penilaian berdasarkan keputusan dan 

pengalaman terdahulu. Penggunaan prasangka memungkinkan kita 

merespon lingkungan secara umum daripada secara khas, sehingga 

terlalu menyederhanakan masalah. 

5) Gegar budaya  

Gegar budaya merupakan suatu bentuk ketidakmampuan 

menyesuaikan diri yang merupakan reaksi terhadap upaya yang 

sementara gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

orang-orang baru.  



 

 

 

Tabel 2.3 

KESALAHAN DARI PERSEPSI 

Kesalahan persepsi Deskripsi Contoh 

Halo  

 

 

 

 

Penilai membentuk kesan 

menyeluruh tentang objek dan 

kemudian menggunakan 

kesan-kesan itu untuk 

membiaskan penilaian tentang 

objek. 

Menilai dosen yang hebat dengan 

dimensi-dimensi kemampuan untuk 

memotivasi para mahasiswa, 

pengetahuan, dan komunikasi karena 

ia menyukai. 

Kelonggaran 

(Leniency) 

 

 

 

 

Ciri pribadi yang mengarah 

pada individu yang secara 

konsisten mengevaluasi orang 

atau benda lain dengan cara 

sangat positif. 

 

Menilai dosen yang hebat dengan 

semua dimensi kinerja tanpa 

memperhatikan kinerja yang 

sebenarnya. Penilaian yang 

membenci akan mengatakan hal-hal 

negatif tentang dirinya. 

Kecerendungan 

sentral (Central 

tendency) 

 

 

Kecerendungan untuk 

menghidari semua penilaian 

ekstrim dan menilai orang dan 

benda sebagai rata-rata atau 

netral. 

Menilai dosen yang biasa-biasa saja 

dengan semua dimensi kinerja tanpa 

memperhatikan kinerja yang 

sebenarnya. 

 

Dampak lansung 

(Recency effects) 

 

 

Kecenderungan untuk 

mengingat informasi saat ini. 

Jika informasi saat ini negatif, 

maka orang atau benda dinilai 

secara negarif. 

Meski dosen mengajar dengan baik 

selama 12-15 jam dalam seminggu, 

ia dievaluasi negatif karena kuliah 

lebih dari 3 minggu berjalan buruk. 

Dampak yang kontras 

(Contrast effects) 

Kecenderungan untuk 

mengevaluasi orang atau 

benda dengan 

membandingkan mereka 

dengan ciri-ciri orang atau 

benda yang akhir-akhir ini 

diamati. 

Menilai dosen yang baik sebagai 

orang biasa saja karena anda 

membandingkan kinerjanya dengan 

tiga tenaga kerja dosen terbaik yang 

pernah anda miliki. Anda saai ini 

sedang mengikuti kuliah ketiga dosen 

yang amat pandai itu. 

Sumber : Kreitner (2005, 217) 

 



 

 

Menurut Kotler (2004), orang dapat memiliki persepsi berbeda atas obyek 

yang sama karena tiga proses persepsi, yaitu: 

1) Perhatian selektif 

Perhatian selektif terjadi karena banyaknya rangsangan yang terjadi 

tiap hari menyebabkan seseorang tidak mungkin dapat menanggapi 

semua rangsangan itu, sehingga mereka akan menyaring sebagian 

besar rangsangan yang masuk. 

2) Distorsi selektif  

Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah 

informasi menjadi bermakna pribadi dan mengintepretasi masukan itu 

dengan cara yang akan mendukung pra-konsepsi mereka. 

3) Ingatan selektif  

Ingatan selektif akan mendorong seseorang untuk cenderung 

mengingat tentang hal-hal yang kita sukai dan melupakan 

kebalikannya. 

 

2.4. Akuntan Publik (Auditor Independen) 

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya 

profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan 

berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan 

di negara tersebut. Dalam perkembangan bisnis, baik perusahaan perorangan 

maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain, tidak dapat 

menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu 

dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan 

pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para 

pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta 

calon investor dan calon kreditur. 

Pihak-pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai 

perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan 



 

 

perusahaan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan 

informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan 

perusahaan. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berlawanan 

dalam situasi seperti yang diuraikan di atas. Di satu pihak, manajemen 

perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban 

pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar; di lain pihak, pihak luar 

perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen 

perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. 

Adanya dua kepentingan yang berlawanan inilah yang menyebabkan timbul 

dan berkembangnya profesi akuntan publik (Mulyadi 2002). 

 

Gambar 2.8 

Stuktur Hubungan antara Akuntan Publik dengan Manajemen 

Perusahaan, Kreditur, Investor, dan Pihak Luar Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mulyadi (2002) 

2.4.1 Struktur Kantor Akuntan Publik 

Menurut Arens dan Loebbecke (2000; 26-27), terdapat enam struktur 

organisasi yang dapat digunakan oleh kantor akuntan publik, yaitu : 

1. Proprietorship 

Bentuk struktur organisasi ini dijalankan oleh satu orang pemilik 
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2. General Partnership 

Bentuk struktur organisasi ini adalah serupa dengan proprietorship, 

perbedaannya adalah bentuk ini dijalankan oleh beberapa pemilik. 

Hingga saat ini, semua Kantor Akuntan Publik (KAP) dijalankan 

dalam bentuk proprietorship dan general partnership. 

3. General Corporation 

Keuntungan dari badan hukum (Corporation) adalah bahwa para 

pemegang saham hanya bertanggungjawab untuk memperluas 

investasinya pada corporation. 

4. Professional Corporation 

Menyediakan jasa profesional dan dimiliki oleh sati atau lebih 

pemegang saham. 

5. Limited Liabilitu Company 

Merupakan kombinasi dari general corporation dan general 

partnership. 

6. Limited Liability Partnership 

Dimiliki oleh satu atau beberapa partner. Perlindungan 

tanggungjawab pribadi dari limited liability partnership lebih 

kurang dibandingkan dengan general corporation  dan limited 

liability company. 

 

2.4.2 Hirarki Kantor Akuntan Publik 

Auditor independen melaksanakan kegiatannya di bawah suatu 

kantor akuntan publik. Menurut Mulyadi (2002;33) hirarki staf 

organisasi akuntan publik adalah : 

1. Partner (rekan) 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit serta 

bertanggungjwab atas  hubungan dengan klien dan bertanggung 

jawab secara menyeluruh mengenai auditing. 

Partner menandatangani laporan audit dan management letter dan 

bertanggungjawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 



 

 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas audit dan bertugas untuk 

membantu auditor senoir dalam merencanakan program audit dan 

waktu audit serta mereview kertas kerja, laporan audit dan 

management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan 

terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer 

tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor dalam 

bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para 

auditor senior. 

3. Auditor Senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit dan 

bertanggungjawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu 

audit sesuai dengan yang direncanakan serta bertugas untuk 

mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor 

senior biasanya akan menetapkan di kantor klien sepanjang 

prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan 

audit terhadap satu objek pada saat tertentu.  

4. Auditor Junior 

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci dan 

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit 

yang telah dilaksanakan. Dalam melaksanakan pekerjaannya 

sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci 

mengenai proses audit. Umumnya seorang auditor junior harus 

mampu untuk melakukan audit di lapangan dan berbagai kota. 

Sehingga diharapkan seorang auditor nantinya akan mempunyai 

cukup pengalaman dalam menangani berbagai masalah autdit dari 

kliennya. Auditor junior juga disebut sebagai asisten auditor. 

 

 

 

 



 

 

2.4.3 Jasa yang diberikan oleh Profesi Akuntan Publik 

Menurut Mulyadi (2002;5), jasa yang diberikan oleh para staf 

profesional suatu Kantor Akuntan Publik dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Jasa Assurance 

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang 

meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. 

Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan 

relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Oleh karena 

itu, mereka mencari jasa assurance. 

Profesi akuntan publik telah lama menyediakan jasa 

assurance tentang informasi laporan keuangan historis kepada 

masyarakat. Jasa assurance ini lebih dikenal dengan jasa audit. 

Sejak tahun 1994, profesi akuntan publik Indonesia menyediakan 

jasa assurance tentang prakiraan keuangan. 

Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi 

akuntan publik adalah jasa atestasi (attestation). Jasa atestasi 

adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang 

independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas 

sesuai, dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh 

suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan 

oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, 

asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan 

telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dalam hal 

ini adalah Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK). 

Pada dasarnya jasa atestasi profesi akuntan publik dibagi menjadi 

empat jenis, yaitu : 

1) Audit 

Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang 

mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi 



 

 

asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Atas dasar 

audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis 

suatu entitas tersebut, maka auditor akan memberikan suatu 

pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah 

disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan PSAK. 

Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang 

dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa 

simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. 

2) Pemeriksaan (Examination) 

Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan 

oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu 

pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam menghasilkan 

jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan 

positif atas asersi yang telah dibuat oleh manajemen. 

Pemeriksaan oleh profesi akuntan publik selain terhadap 

laporan keuangan historis, seperti misalnya terhadap informasi 

kuangan prospektif, disebut dengan istilah pemeriksaan, dan 

akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan semacam 

ini disebut praktisi. 

3) Review 

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan 

prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas 

dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi 

yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. 

Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibandingkan 

dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik 

dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur 

yang digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti 

lebih sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang 



 

 

digunakan dalam jas audit dan jasa pemeriksaan. Dengan hanya 

dua prosedur (permintaan keterangan dan prosedur analitik) 

yang dilaksanakan dalam jasa review, akuntan publik 

memberikan keyakinan negatif atas asersi yang dibuat oleh 

manajemen, sehingga tingkat keyakinan yang diberikan oleh 

akuntan dalam laporan hasil review lebih rendah dibandingkan 

dengan tingkat yang diberikan dalam jasa audit dan 

pemeriksaan. 

4) Prosedur yang disepakati 

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh 

akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara 

klien
5
 dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa 

atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit 

dibandingkan dengan audit dan pemeriksaan. Untuk tipe jasa 

ini, akuntan publik dapat menerbitkan suatu “ringkasan 

temuan” atau suatu keyakinan negatif seperti yang dihasilkan 

dalam jasa review. 

2. Jasa Nonassurance 

Ada tiga jenis jasa non atestasi yang diberikan suatu kantor 

akuntan publik, yaitu : 

1) Jasa Kompilasi 

Jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa 

akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik dengan manual 

maupun dengan komputer) transaksi akuntasi bagi kliennya 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan. 

2) Jasa Perpajakan 

Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan 

publik kepada kliennya dalam hal pengisian surat 

                                                           
5
  Klien adalah istilah yang digunakan oleh profesi akuntan public untuk menyebut pihak yang mengadakan 

perikatan (engagement) dengan akuntan publik dalam pekerjaan profesionalnya. 



 

 

pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan, perencanaan 

pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi 

masalah perpajakan. 

3) Jasa Konsultasi  

Jasa konsultasi di atur dalam Standar Jasa Konsultansi. Jasa 

konsultansi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini : 

(1). Konsultasi (consultations). Untuk jenis jasa ini, fungsi 

praktisi adalah memberikan konsultasi atau saran 

profesional (profesional advice) yang memerlukan respon 

segera, berdasarkan pada pengetahuan mengenai klien, 

keadaan, masalah teknis terkait,representasi klien, dan 

tujuan bersama berbagai pihak. 

(2). Jasa pemberian saran profesional (advisory services). Untuk 

jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan 

temuan, simpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan 

dan diputuskan oleh klien. 

(3). Jasa implementasi. Untuk jasa jenis ini, fungsi praktisi 

adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. 

Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber 

daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan 

implementasi. Praktisi bertanggung jawab kepada klien 

dalam hal pelaksanaan dan manajemen kegiatan prikatan. 

(4). Jasa transaksi. Untuk jasa jenis ini, fungsi praktisi adalah 

untuk menyediakan jasa yang berhubungan dengan 

beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan 

pihak ketiga. 

(5). Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Untuk 

jasa jenis ini, fungsi praktisi adalah menyediakan staf yang 

memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan 

kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan 

tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja 



 

 

di bawah pengarahan klien sepanjang keadaaan 

mengharuskan demikian. 

(6). Jasa produk. Untuk jasa jenis ini, fungsi praktisi adalah 

untuk menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa 

profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, 

atau pemeliharaan produk tertentu. 

 

Gambar 2.9 

Hubungan antara Jasa Assurance, Atestasi, dan Jasa Nonassurance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mulyadi (2002) 
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