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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” 

(HR.Ahmad) 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lain dan hanya 

kepada Tuhanmulah (Allah SWT) hendaknya kamu berharap “ 

(QS. Al-insyirah; 6-8) 

“Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang 

terbaik, tak ada manusia yang terlahir sempurna jangan kau sesali segala yang telah 

terjadi, Allah pasti kan menunjukan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang 

sabar dan tak kenal putus asa, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan 

menyerah” 

(D’masiv) 

 

 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Bapak dan ibu tercinta 

 Adik tersayang 

 Sahabat dan teman-teman 

tersayang 
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INTISARI 

 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruhExternal pressure, 

financial stability, ineffective monitoring, change in auditor, change in director, dan 

frequent number of CEO’s picture terhadap  fraudulent financial reporting. 

fraudulent financial reporting merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

yang akan merugikan semua kalangan perusahaan yang biasanya tindakan fraud bisa 

berupa manipulasi, pemalsuan, dan mengubah catatan akuntansi dengan sengaja. 

Berdasarkan kajian dan teori dalam pnelitian ini maka disajikan 6 hipotesis yaitu 

sebagai berikut : a) External pressure berpengaruh positif terhadap fraudulent 

financial reporting, b) financial stability berpengaruh negatif terhadap fraudulent 

financial reporting, c) ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap fraudulent 

financial reporting, d) change in auditor berpengaruh negatif terhadap fraudulent 

financial reporting, e) change in director  berpengaruh negatif terhadap fraudulent 

financial reporting, f) frequent number of CEO’s pictureberpengaruh positif terhadap 

fraudulent financial reporting. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode laporan 

keuangan tahun 2014-2018. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 28 perusahaan setiap tahunnya dan sebanyak 140 sampel selama 5 tahun 

penelitian, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

porposive sampling dan teknik analisis data menggunakan metode analisis regresi 

logistik yang di aplikasikan dengan software IBM SPSS 26. 
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 Berdasarkan pengujian hipotesis daam penelitian ini dihasilkan kesimpulan 

bahwa External pressure, financial stability, ineffective monitoring, change in 

auditor, change in director, dan frequent number of CEO’s picture tidak berpengaruh 

signifikan terhadap  fraudulent financial reporting. fraudulent financial reporting. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah,rahmat, dan 

hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan 

Perbankan dengan Perspektif Fraud Pentagonyang telah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.  

 Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi syarat sebagai tugas akhir 

untuk menempuh studi di program Strata-1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung semarang. Dalam penulisan Skripsi ini menyadari 

bahwa terdapat banyaknya kekurangan maupun kekeliruan, baik dari segi penyajian 

maupun isi laporan, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan segala hormat 

penulis menyampaikan terimakasih kepada  : 

1. Ibu Prof.Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D.,  selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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pembimbing yang telah memeberikan bimbingan, motivasi, nasihat serta 

arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan tambahan pengetahuan serta ilmu 

dan pengalaman yang bermanfaat bag penulis. 

5. Seluruh Staff pengelola dan Administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Orang Tua tercinta Bapak Suparmin dan Ibu Tutik yang tidak pernah lelah 

memberikan doa, dukungan, dan nasihat serta motivasi kepada penulis hingga 
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dukungan dan doa. 
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