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INTISARI 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan 

pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan 

keuangan. Terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 1) Financial Target 

berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, 2) Financial Stability 

berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, 3) External Pressure 

berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, 4) Inneffective 

Monitory berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, 5) Changes 

in Auditors berpengaruh positif kecurangan laporan keuangan, 6) Change in 

Director berpengaruh positif kecurangan laporan keuangan, 7) CEO’s Education 

berpengaruh positif kecurangan laporan keuangan, dan 8) Frequent Number of 

CEO's Picture berpengaruh positif kecurangan laporan keuangan. 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan berdasarkan 

kriteria tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 47 sampel 

perusahaan dari 162 data perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini 

mengguanakan regresi linear berganda. 
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Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 

versi 26 dapat diampil kesimpulan bahwa Inneffective Monitory, Changes in 

Auditors positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan, Financial 

Target, Financial Stability, External Pressure, Change in Director, CEO’s 

Education, Frequent Number of CEO's Picture  tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 
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