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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(QS. Ar Ra’d : 11) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Al Insyirah : 6-7) 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini dipersembahkan untuk : 

Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses 

pengerjaan skripsi 

Keluargaku, khususnya kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesanku 

bagi anak-anaknya 

Kepada sahabat-sabahat tersayang yang tidak hentinya selalu memberi semangat 
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INTISARI 

 

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan merubah sebagian 

informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dalam bentuk salah saji material 

yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan guna mengelabui para pengguna 

laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan diukur dengan model Beneish M-

Score. Financial Stability merupakan keadaan yang memaksa perusahaan 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Financial 

stability diukur menggunakan presentase perubahan total aset (ACHANGE). 

Tekanan berlebih yang dirasakan oleh manajemen akibat mempunyai hutang yang 

besar dan risiko kredit yang tinggi disebut sebagai external pressure. Ekternal 

pressure diukur menggunakan financial leverage yaitu debt to assets ratio. 

Financial Targets merupakan kondisi dimana perusahaan menetapkan besaran 

tingkat laba yang harus diperoleh atas usaha yang dikeluarkan. Financial target 

diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu return on assets (ROA). 

Perusahaan yang memiliki tingkat pengawasan yang lemah menjadi kesempatan 

bagi manajemen untuk melakukan kecurangan. Pengawasan yang tidak efektif 

diukur dengan perbandingan antara total dewan komisaris independen dengan total 

dewan komisaris. Nature of industri merupakan gambaran ideal dari suatu 

perusahaan. Sifat perusahaan diukur menggukan presentase perubahan piutang 

pada penjualan (RECEIVE). Dan rationalization merupakan kondisi dimana setiap 

perbuatan curang yang mereka lakukan dianggap sebagai tindakan yang wajar. 

Rationalization diproksikan dengan pergantian auditor dan diukur menggunakan 

variabel dummy. Melakukan pergantian KAP bernilai 1, tidak melakukan 

pergantian KAP bernilai 0. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mardianto dan Carissa 

Tiono (2019) perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah 

variabel independen, dalam penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel 

independen yaitu nature of industry. 

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

property, real estate and bulding construction yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2018 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

dan menghasilkan 185 sampel perusahaan. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari website BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi logistik. Melalui uji overall model fit, uji koefisien determinasi, uji 

kelayakan model regresi dan matriks klasifikasi. 

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

financial stability berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan, external pressure berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan 

laporan keuangan, financial targets berpengaruh positif signifikan terhadap 

kecurangan laporan keuangan, ineffective monitoring berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, nature of industry berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, change in auditor 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 
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