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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar 

akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu, 

(Wirakusuma, 2016). Manajemen laba bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pihak tertentu dengan mengakali agar perusahan terlihat 

memperoleh laba meskipun sebenarnya secara kumulatif dalam jangka panjang 

perusahaan tidak benar-benar memperoleh laba. Tujuan manajemen melakukan 

manajemen laba merupakan bentuk pembuktian terhadap pihak investor bahwa 

prestasi kinerja perusahaan semakin menunjukkan prospek yang baik, dimana 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan manajer 

untuk mempertahankan posisinya dalam perusahaan yaitu dengan 

mempertahankan aliran modal pihak eksternal dengan cara bekerja secara optimal 

dengan memperhatikan pertumbuhan nilai perusahaan (Machmuddah et al., 

2017). Manajemen perusahaan merupakan pihak yang paling berkepentingan 

melakukan praktik manajemen laba.  

Namun pada prinsipnya manajemen laba memang tidak menyalahi aturan 

akuntansi yang berlaku umum. Namun dengan penerapan manajemen laba dapat 

menjadi pemicu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab 

perusahaan yang tadinya untuk kesejahteraan perusahaan dianggap sebagai pihak 

yang mencari keuntungan untuk memperkaya investor dan top manajemennya. 

Apabila kepercayaan masyarakat berkurang maka nilai perusahaan secara 

bersamaan akan menurun akibatnya banyak investor yang akan menarik investasi 
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mereka karena perusahaan dianggap tidak meninggalkan keuntungan kepada 

pihak yang tergolong masyarakat biasa. Namun pada kenyataannya praktek 

manajemen laba dapat menurunkan kualitas laporan keuangan karena dianggap 

memberikan informasi yang tidak reliable terhadap pemegang saham.  

Beberapa sudut pandang hasil penelitian manajemen laba yang terjadi di 

Bursa Efek Indonesia, seperti PT. Toyota, tingginya biaya dan fluktuasi nilai 

tukar, (Kompas.Com, 2017). PT. Sinar Mas Group, Melakukan pelanggaran 

kegaggalan mengumumkan kepada public informasi material berupa 

penandatanganan perjanjian penyelesaian dengan krediturnya, tidak 

mengumumkan laporan keuangan tahunan, dan tidak menginformasikan kepada 

bapepam mengenai gugatan piutang dagang dalam jumlah yang cukup material 

(http://repository.uin-suska.ac.id). PT. Garuda Indonesia, Tbk (2018) dinyatakan 

melakukanan  pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang 

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan sumber data 

Kementrian keuangan Indonesia, berawal dari hasil laporan keuangan Garuda 

Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda 

Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara 

dengan Rp11,33 miliar dan faktanya Garuda Indonesia Group masih memiliki 

kerugian sebesar US$ 114,08 juta atau setara dengan Rp. 1,6 Triliun. hal ini jelas 

menyatakan bahwa Garuda Indonesia telah melakukan kecurangan laporan 

keuangan karena mengakui piutang sebagai pendapatan (Kementrian Keuangan, 

2018).  
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Kasus hampir serupa terjadi pada PT. Hanson International Tbk  

dinyatakan melakukan kecurangan laporan keuangan. Dalam catatan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), PT. Hanson International pernah terbukti melakukan manipulasi 

penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. OJK pun 

menjatuhkan sanksi, baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya. Dalam 

pemeriksaan yang dilakuakan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian 

akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai gross 732 

miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual tersebut, 

PT. Hanson International melakukan pelanggaran standard akuntansi keuangan 44 

tentan akuntansi aktivitas real estat (PSAK 44). OJK mempermasalahkan 

pengakuan dengan metode akrual penuh, meski dalam LKT 2016, transaksi 

tersebut tidak diungkapkan di LKT 2016. 

Direktur utama PT. Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 

terbukti melakukan pelanggaran. Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor yang mengaudit LKT PT. 

Hanson International Tbk, membuat pendapatan pada LKT 2016 menjadi 

overstated dengan nilai material Rp 613 miliar. OJK menjadi tersesatkan dan tidak 

dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT. Hanson 

International Tbk melakukan koreksi atas LKT PT. Hanson International per 31 

Desember 2016 (Kompas.Com). 

Namun pada prinsipnya manajemen laba memang tidak menyalahi aturan 

akuntansi yang berlaku umum, untuk itu diperlukan tindakan pengendalian yang 

dapat menyelaraskan hubungan antara pihak manajemen dan pihak eksternal yaitu 
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salah satunya dengan menerapkan mekanisme good corporate governance. Good 

corporate governance adalah bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pihak 

manajemen dalam mengendalikan yang mengarah pada bentuk pengawasan 

perilaku manjemen sehingga tindakan manajer dapat di pertanggungjawabkan 

kepada pihak yang berkempentingan di dalamnya. Pemerintah dalam peraturan 

menteri negara badan usaha milik negara tentang penerapan tata kelola perusahaa 

yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN menyatakan bahwa tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Coorporate Governance) merupakan prinsip-

prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan. Sedangkan 

prinsip penerapan Good Corporate Governance adalah transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Pengelolaan perusahaan 

berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya 

merupakan upaya dalam menjalankan dan mengelolah perusahaan (Investor.id).  

Suatu organisasi atau perusahaan perlu menerapkan suatu sistem yang 

dikelola dengan baik, atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance. 

Dengan adanya sistem tata kelola perusahaan tersebut yang baik, maka dapat 

mencegah atau menghalangi manajer dalam melakukan kecurangan laporan  

keuangan, sebaliknya tata kelola perusahaan yang buruk dapat menimbulkan 

kecurangan (fraud) seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia 

(Wicaksono, 2015). Sumber dari Tempo.co Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri 

Keuangan menyampaikan bahwa “pelaksanaan good corporate 

governance berdasarkan azas transparansi dan akuntabilitas serta check and 
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balance. Hal-hal tersebut harus diperhatikan apalagi masyarakat kini sangat 

responsif dan perduli terhadap isu korupsi”. 

Berdasrkan fenomena di atas maka perlu disadari bahwa tantangan 

terbesar dalam mengimplementasikan good corporate governance adalah 

mengubah culture perusahaan yang hanya sekedar terfokus pada peningkatan 

profit yang tinggi dengan segala cara tanpa memperhatikan struktur manajemen 

yang tegas, memiliki integritas, dan berkompoten. Apabila perusahaan menyadari 

besarnya manfaat penerapan good corporate governance serta memahami bahwa 

penerapanya merupakan suatu keharusan, bukan lagi sekedar opsi atau pilihan 

semata, sehingga stackholder yang terkait dapat terdorong dalam menerapkan 

system tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu namun dari beberapa hasil yang bervariasi. 

Penelitian Sofyan dan Maritza (2017) memperlihatkan bahwa pengaruh 

manajemen dan good corporate governance berpengaruh positif signifikan 

terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan penelitian Priswita, Feby dan 

Salama (2019) menyatakan bahwa pengaruh manajemen dan good corporate 

governance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan. Sedangkan penelitian Candra (2018) pengaruh fraud triangle dan good 

corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan menunjukkan 

bahwa, financial stability, berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 

dan nature of industry, pergantian KAP, ukuran dewan komisaris, komposisi 

dewan komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 
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Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oetary 

Triyani, Kamalia, Azwir (2019) pengaruh good corporate governance terhadap 

kecurangan laporan keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel 

moderating, menyimpulkan bahwa komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

laporan keuangan penipuan tetapi tidak signifikan dan manajemen laba menjadi 

variabel moderasi antara komisaris independen, komite audit kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap laporan keuangan palsu, tetapi 

tidak signifikan juga. 

Persoalannya apakah manajemen laba dan good corporate governance 

yang ada di perusahaan sudah bagus atau belum? Apabila manajemen dan good 

corporate governance belum bagus, maka akan memberi pengaruh kepada kinerja 

laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu pengaruh 

tersebut akan dapat dijelaskan dengan menambahkan variabel pengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan, dan inilah sebagai celah penelitian (research gap 

atau black box).  

Dengan variabel pengaruh manajemen laba dan good corporate 

governance, apakah variabel tersebut benar-benar akan menunjukan bahwa 

manajemen laba dan good corporate governance berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuagan? Ataukah justru laporan keuangan tidak berpengaruh 

secara kuat terhadap manajemen laba dan good corporate governance. Masalah 

inilah yang memerlukan kejelasan lebih lanjut. Untuk dapat menjawab masalah 

penelitian (research problem) tersebut, selanjutnya dirumuskan pertanyaan 
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penelitian (research questions) yaitu apakah manajemen laba dan good corporate 

governance mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

1.2  Celah Penelitian (Research Gap) 

Terdapat temuan perbedaan pengaruh manajemen laba dan good corporate 

governance terhadap kecurangan laporan keuangan.  

1.1.2 Hasil Peneltian Terdahulu Dalam Hasil Kajian 

Membuktikan bahwa adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan, Salim, Maritza (2017) 

Tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, Priswita, Feby 

&, Salama (2019) 

Ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari financial stability 

(pressure), ineffective monitoring (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization) 

terhadap kemungkinan dilakukanya manajemen laba yang memproksikan 

kecurangan laporan keuangan, Septriani dan Handayani (2018)  

Menunjukkan bahwa, financial stability, berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan dan nature of industry, pergantian KAP, ukuran dewan 

komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Agel Septo Candra (2018)   

Menunjukkan bahwa, komite audit berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap manajemen laba, Abdillah, Susilawati, Purwanto (2016) 
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 Good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan 

institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, 

Ghina Latifah (2015)  

Variabel external pressure (LEV) dan variabel rationalization (TATA) 

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud. 

Variabel financial stability (ACHANGE) dan variabel financial target (ROA), 

berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Variabel 

personal financial need (OSHIP), variabel nature of industry (RECEIVABLE), 

variabel ineffective monitoring (DBOUT), variabel change in auditor (ΔCPA) 

dan variabel capability (DCHANGE) tidak berpengaruh terhadap financial 

statement fraud. Yesiariani, Rahayu (2017)  

Disimpilkan bahwa, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. Pengaruh hubungan variable good corporate governance dalam hal 

ini hanya kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit yang 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba melalui manjemen laba sebagain 

variable intervening. Sedangkan kepemilikan manejerial dan dewan direksi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba melalui manajemen laba sebagai 

variable intervening, Naula et al (2015) 

Komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap laporan keuangan penipuan tetapi 

tidak signifikan dan manajemen laba menjadi variabel moderasi antara komisaris 

independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 
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terhadap laporan keuangan palsu, tetapi tidak signifikan juga Triyani, Azwir 

(2019)  

Menunjukkan bahwa variabel  kepemilikan institusional, dewan komisaris, 

komisaris independent dan komite audit independent tidak berpengaruh positif 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Simpulan, semua variabel yang diuji tidak 

menunjukan adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, Guritno, 

Probowulan, dan Maharani (2020). 

Berdasarkan argument dan fenomena yang penulis uraikan di atas, penulis 

melihat masih banyak perusahaan yang melakukan manipulasi laporan 

keuanganya seperti pada kasus PT. Garuda Indonesia, Tbk sehingga penulis 

tersebut tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Manajeman Laba dan Good Corporate Governance terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan” studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek pada tahun 2019-2020. 

1.3 Rumusan Masalah  

Melihat banyaknya fenomena kecurangan dalam pelaporan keuangan di 

Indonesia, serta banyaknya praktik-praktik manipulasi laporan keuangan yang 

terjadi oleh manajemen perusahaan, maka perusahan-perusahan tersebut perlu 

menerapkan suatu sistem yang harus dikelola dengan baik atau yang sering 

disebut Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance 

(GCG) diperlukan untuk mencegah manajer melakukan kecurangan dalam laporan 

keuangan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas , maka penulis 

mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Bagaimana manajemen laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan ? 

2. Bagaimana good corporate governance berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh manajemen laba terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh good corporate governance 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya yaitu :  

1. Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca guna 

mengembangkan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan 

dengan pengaruh manjemen laba dan corporate governance terhadap 

kecurangan laporan keuagan.  

2. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi setiap pembaca dan menambah 

wawasan bagi penulis mengenai pengaruh manjemen laba dan corporate 

governance terhadap kecurangan laporan keuagan. 

3. Untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam lingkungan kegiatan 

pekerjaan 
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1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian  

Batasan penelitian ini dilakukan agar terfokus pada pokok permaslahan yang ada 

beserta pembahasannya, sehinnga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan sehingga peneliti tersebut membatsi penelitian 

ini pada : 

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Penulis membatasi permasalahan di fokuskan untuk perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 

1.7 Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 (lima) bab secara 

terpisah, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, batasan 

penelitian, dan serta sistematika penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini diawali dengan tinjauan pustaka yang mendukung perumusan hipotesis, 

dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis penelitian.  
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BAB III METODE PENELITIAN  

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang 

mencakup jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

variabel penelitian dan definisi operasional,dan metode analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan mendeskripsikan data-data yang digunakan dalam penelitian, 

mencakup deskripsi objek dan deskripsi variabel penelitian, dilanjutkan dengan 

hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manjemen Laba 

Manejemen laba merupakan kontroversial. Kebanyakan praktik 

manajemen laba bersifat legal dan tindakan tersebut merupakan kewenangan 

manejer. Manejer melakukan manajemen laba dengan menggunakan dua cara 

yaitu, melalui variabel artifisial dan variable riil.  

Variable artivisial merupakan teknik manajemen laba yang di lakukan 

melalui pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dengan menggunakan 

variable artivisial misalnya dengan pemilihan teknik akuntansi yang bisa 

menaikan atau menurunkan laba tahun berjalan, misalnya: pemilihan metode 

depresiasi, tahun amortisasi, metode pencatatan persediaan, pengakuan gain dan 

losses, dan sebagainya. Manajemen laba dengan menggunakan variable rill di 

lakukan dengan cara memanipulasi penjualan dan biaya-biaya, misalnya : dengan 

mempercepat atau menunda penjualan akhir tahun dan menunda atau 

mempercepat pencatatan biaya. 

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder di akhir 

periode adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan juga merupakan 

media komunikasi perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Biasanya yang menjadi perhatian pengguna laporan keuangan adalah kinerja 

manajemen laba terkait keuntungan perusahaan. Adanya kecenderungan perhatian 

pada laba ini tentu di sadari oleh manajemen, maka para manejer biasanya 
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membuat bagaimana laba atau keuntungan perusahaan dan ini biasa di sebut 

dengan manajemen laba (earning management). 

Manajemen laba merupakan pilihan manajemen terhadap kebijakan 

akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba guna mencapai beberapa 

tujuan laba yang akan dilaporkan hal ini dikemukakan oleh (Scott, 2015). 

Manajemen laba sendiri dapat dilakukan dengan mempermainkan komponen-

komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat 

dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai 

dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan 

keuangan. Komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti 

kas secara fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak 

harus disertai dengan kas yan diterima atau dikeluarkan perusahaan terkait (sari 

dan Ahmar,2014). Akrual akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena 

melibatkan asset dan kewajiban.  

Manajemen laba lahir dari dampak ketidaksesuaian kepentingan antar 

manejer dan pihak inevestor ataupun pemilik perusahaan yang terjadi karena 

adanya asimetri informasi.  Dengan demikian, manajemen laba merupakan 

tindakan yang disengaja dilakukan oleh manajemen dengan menaikkan 

(menurunkan) laba yang dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan 

sehingga menyesatkan stakeholders dalam menilai kinerja perusahaan danp 

mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang 

dilaporkan. Jadi jika disimpulkan manajemen ini adalah tindakan atau manipulasi 

keuntungan pada laporan keuangan agar mendapatkan keuntungan yang lebih. 
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2.1.2 Tujuan dan Motivasi Manajemen Laba  

a. Tujuan bonus  

Tujuan  bonus ini di sebabkan karena biasanya manejer memperoleh bonus di 

ukur seberapa banyaknya laba. Manejer mempunyai informasi atas laba berish 

perusahaan, sehingga dia akan bertindak untuk melakukan manjemen dengan 

cara memaksimalkan laba saat ini.  

b. Motivasi Politik 

Manajemen ini tidak berarti selalu menaikan laba tetapi juga bisa menurunkan 

laba yang terjadi pada periode berjalan. Jika untuk mendaptkan bonus, manejer 

akan cenderung menaikan laba, maka untuk kepentingan dengan pemerintah 

laba akan cenderung di kurang. Perusahaan akan mengurangi laba yang di 

laporkan karena adanya tekanan publik sehingga pemerintah menetapkan 

peraturan yang lebih ketat. 

c.  Initial Public Offering/IPO (Penawaran Saham Perdana) 

IPO ini merupakan penawaran saham perdana ke publik, perusahaan yang 

belum pernah memiliki nilai pasar dan akan go public akan melakukan 

manajemen laba. Hal tersebut bertujuan agar saham perusahaan naik.  

d.  Informasi Kepada Investor 

Informasi kepada investor ini merupakan tujuan dan motivasi umum dalam 

mengelola laba bisnis. Perusahaan harus menjampaikan laporaan kepada 

investor pada akhir periode atau akan bulan. Agar perusahaan dinilai memiliki 

kinerja yang baik, maka perusahaan melakukan pengelolaan sehingga laba 

meningkat. 
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2.1.3 Bentuk Manajemen Laba 

a. Income Smoothing 

Income Smoothing merupakan salah satu pola manajemen yang sering di 

gunakan oleh manajer. Cara yang dilakukan adalah dengan meratakan laba 

yang di laporkan.Tujuannya adalah agar laba yang di peroleh stabil, 

sehingga investor akan menyukai kinerja perusahaan. 

b.  Income Maximization 

Income maximization di lakukan pada saat laba sedang turun. Cara ini dapat 

di gunakan untuk melindungi perusahaan tersebut saat berurusan dengan 

kegiatan utang. Selain itu, agara mendaptkan laba yang lebih besar dan ini 

dapat melaukakan pola memanipulasi data akuntansi pada laporan keuangan. 

c.  Income Minimization  

Income Minimization ini dapat di gunakan untuk mengurangi beban pajak 

dan agar perusahaan tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Pola 

income minimizatiaon ini dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Caranya, 

agar kita dapat mengahapus biaya-biaya yang tidak terlalu di perhatikan oleh 

pembaca laporan keuangan. 

d. Taking A Bath 

Pola manajemen ini di lakukan cara membebankan biaya yang akan datang 

dan menghapus beberapa aktiva. Selain itu, juga dapat melakukan clear the 

desk, sehingga laba yang di laporkan dapat meningkat. 
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2.2 Good Corporate Governace  

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang 

untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara profesional 

dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Effendi, 2016). Suatu 

organisasi atau perusahaan perlu menerapkan suatu sistem yang dikelola dengan 

baik, atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance. Dengan adanya 

sistem tata kelola perusahaan yang baik, maka dapat mencegah atau menghalangi 

manajer dalam melakukan kecurangan laporan  keuangan, sebaliknya tata kelola 

perusahaan yang buruk dapat menimbulkan kecurangan (fraud) seperti yang 

terjadi dibeberapa perusahaan di Indonesia (Wicaksono, 2015). Definisi lain 

menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) corporate 

governance adalah hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku 

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang 

mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016). 

  Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa corporate governance 

merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola resiko, mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur 3 

(tiga) komponen utama perusahaan yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan 

direksi. Tujuan dari penerapan Good Corporate Governance pada suatu 
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perusahaan untuk melindungi pemegang saham dari kecurangan atau penipuan 

yang dilakukan oleh pihak direksi maupun komisaris (Effendi, 2016). 

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance  

Tujuan dari Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah 

bagi semua pihak yang berkepentingan (stakehoslders) diantaranya yaitu: 

a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing 

b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah  

c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan  

d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan terhadap perusahaan  

e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hokum 

2.2.2 Manfaat penerapan good corporate governance adalah sebagai berikut:  

a. Peningkatan kinerja perusahan melalui supervisi atau pemantauan 

kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap 

pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan 

peraturan yang berlaku.  

b. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan 

berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di 

perusahaan.  

c. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada 

pihak manajemen. 
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2.2.3 Sistem Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance 

  Penilaian terhadap pelaksanaan good corporate governance di Indonesia 

dilakukan oleh lembaga independen yaitu: Indonesian Institute for Corporate 

Governance (ICG). Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

dijawab oleh pihak manajemen perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi:  

a. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan  

b. Transparansi  

c. Akuntabilitas  

d. Responsibilitas 

e. Independensi  

f. Keadilan  

g. Kompetensi  

h. Pernyataan misi perusahaan  

i. Kepemimpinan  

j. Kolaborasi staf 

2.2.4 Penerapan GCG 

Penerapan good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan 

kinerja atau nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil 

survei IICG berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk 

mengukur corporate governance. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh 

keterbatasan data tentang penelitian penerapan corporate governance pada 

perusahaanperusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan satu-satunya 

indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di 
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Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

2.3 Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting). 

Pada dasarnya fraud merupakan tindakan ketidak jujuran yang melanggar 

hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. Menurut BPK RI (2007), fraud adalah 

salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk 

memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) dalam Ernst & Young (2009), mendefinisikan fraud sebagai 

tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang 

mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat 

yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Terdapat tiga kondisi 

yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu : 

 a. Insentif atau tekanan yaitu manajeman maupun karyawan memiliki insentif, 

dorongan atau tekanan untuk melakukan kecurangan. 

 b. Peluang yaitu keadaan yang memberikan peluang atau kesempatan bagi 

manajeman maupun karyawan untuk melakukan kecurangan. 

 c. Perilaku atau pembenaran atas tindakan yaitu, suatu perilaku atau karakter 

yang membuat manajeman maupun karyawan untuk melakukan tindakan yang 

tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur yang dilakukan.. 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa fraud artinya suatu item 

yang tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila 

suatu kesalahan disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan fraud. Fraud 

merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas karena dilakukan dengan 
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sistematis sehingga diperlukan pula penanganan yang sistematis. Akan tetapi, 

fraud bisa dicegah atau setidaknya bisa dikurangi dengan menerapkan 

pengendalian anti fraud. 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa 

penerapan yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yaitu : 

No Nama Peneliti Judul Penelitian  Hasil Penelitian 

1  Hayyuroza Sofyan Salim, 

Fenny Maritza (2017) 

Pengaruh manajemen 

laba dan Corporate 

Governance terhadap 

Kecurangan Laporan 

Keuangan 

Manajemen laba yang diukur oleh 

unexpected revenue per employee 

membuktikan bahwa adanya pengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan . 

kepemilikan manejerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris, komisaris 

independent, komite audit independent tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuaangan. 

2 Priswita, Feby & Takwa, 

Salama (2019) 

Pengaruh corporate 

governance terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan 

1. 17% variasi kecurangan laporan keuangan 

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu 

kepemilikan manajerial, dewan komisaris, 

komite audit, kepemilikan institusional. 83% 

(100%-17%) variasi kecurangan laporan 

keuangan lainnya dapat dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian. 2. 

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal 

ini disebabkan karena masih sangat rendah 

saham yang dimiliki pihak manajemen 

perusahaan. 1720 3. Dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak dewan komisaris 

diperusahaan maka akan semakin rumit, 
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sehingga dapat memberi celah terjadinya 

kecurangan dalam pelaporan keuangan. 4. 

Komite audit tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Hal ini 

disebabkan karena hasil rapat dari komite 

audit disampaikan kepada dewan komisaris, 

sehingga tergantung dari dewan komisaris 

melakukan tindak lanjut atas saran komite 

audit atau tidak. 5. Kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan. Hal ini terjadi karena 

pihak institusi luar masih belum berperan 

aktif dalam megawasi tindakan kecurangan 

yang dilakukan oleh manajer 

3 Merissa Yesiariani, Isti 

Rahayu (2017) 

Deteksi financial 

statement fraud: 

Pengujian dengan 

fraud diamond 

variabel external pressure (LEV) dan 

variabel rationalization (TATA) terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

financial statement fraud. Variabel financial 

stability (ACHANGE) dan variabel financial 

target (ROA), berpengaruh negatif 

signifikan terhadap financial statement 

fraud. Variabel personal financial need 

(OSHIP), variabel nature of industry 

(RECEIVABLE), variabel ineffective 

monitoring (DBOUT), variabel change in 

auditor (ΔCPA) dan variabel capability 

(DCHANGE) tidak berpengaruh terhadap 

financial statement fraud. 

4 Yossi Septriani dan Desi 

Handayani (2018) 

Mendeteksi 

Kecurangan Laporan 

keuangan dengan 

Analisis Fraud 

pentangon 

Untuk perusahaan sector manufaktur hanya 

fraud risk factor pressure, yaitu financial 

stability, external pressure yang 

memepengaruhi kecenderungan dilakukanya 

manajemen laba atau kecurangan laporan 

keuangan. Sedangkan untuk perusahaan 

sektor perbankan, ditemukan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan dari financial stability 

(pressure), ineffective monitoring 
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(opportunity) dan rasionalisasi 

(rationalization) terhadap kemungkinan 

dilakukanya manajemen laba yang 

memproksikan kecurangan laporan 

keuangan.    

5 Dany Panji Guritno, 

Diyah Probowulan, dan 

Astrid Maharani (2020) 

Deteksi Kecurangan 

Laporan Keuangan 

melalui variable 

Corporate 

Governance 

Menunjukkan bahwa variabel  kepemilikan 

institusional, dewan komisaris, komisaris 

independent dan komite audit independent 

tidak berpengaruh positif terhadap 

kecurangan laporan keuangan. Simpulan, 

semua variabel yang diuji tidak menunjjukan 

adanya pengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

6 Rona Naula, Oktaviani, 

Emrinaldi Nur, Vince 

Ratnawati (2015) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance terhadap 

kualitas laba dengan 

manjemen laba 

sebagai variable 

intervening  

Disimpilkan bahwa, manajemen laba 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. Pengaruh hubungan variable good 

corporate governance dalam hal ini hanya 

kepemilikan institusional, dewan komisaris 

dan komite audit yang berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba melalui 

manjemen laba sebagain variable 

intervening. Sedangkan kepemilikan 

manejerial dan dewan direksi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba melalui manajemen laba sebagai 

variable intervening. 

7 Hastuti Widyaningsih 

(2017) 

Pengaruh corporate 

governace terhadap 

manjemen laba  

Kepemilikin manajemen serta kepemilikan 

asing memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. Pengaruh kepemilikin 

manajemen terhadap manajemen laba 

mendukung penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.  Hasil penelitian yang 

memperlihatkan pengaruh kepemilikan asing 

terhadap manajemen laba dapat memberikan 

kontribusi terhadap bukti empiris dimana 

belum banyak penelitian yang dilakukan 

dalam mendukung hasil tersebut.1 
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8 Oetary Triyani, Kamalia, 

Azwir (2019) 

Pengaruh good 

corporate 

governance terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan dengan 

manajemen laba 

sebagai variabel 

moderating 

Komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap laporan 

keuangan penipuan tetapi tidak signifikan 

dan manajemen laba menjadi variabel 

moderasi antara komisaris independen, 

komite audit, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional terhadap laporan 

keuangan palsu, tetapi tidak signifikan juga. 

9 Ghina Latifah (2015) Pengaruh good 

corporate 

governance dan 

leverage terhadap 

integritas laporan 

keuangan dengan 

manajemen laba 

sebagai variabel 

intervening 

Good corporate governance yang diukur 

dengan kepemilikan institusional tidak 

mempunyai pengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. 

 

10 Selvy Yulita Abdillah, R 

Anastasia Endang 

Susilawati, Nanang 

Purwanto (2016) 

Pengaruh good 

corporate 

governance pada 

manajemen laba  

Menunjukkan bahwa, komite audit 

berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Sedangkan 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap manajemen laba.  

11 Agel Septo candra (2018) Pengaruh fraud 

triangle dan good 

corporate 

governance terhadap 

kecurangan laporan 

keuangan  

Menunjukkan bahwa, financial stability, 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan dan nature of industry, pergantian 

KAP, ukuran dewan komisaris, komposisi 

dewan komisaris independen, komite audit 

tidak berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

Sumber : Data diolah, 2021 

2.5 Kerangka Konseptual  

Konseptual atau pemikiran menjelaskan tentang struktur bahwa hubungan 

yang dapat menunjukkan adanya kaitan variable-variabel yang ada dalam 
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penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh kecurangan laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal yang 

mempengaruhi kecurangan laporan keuangan tersebut meliputi dua variabel 

independen yaitu manajemen laba dan corporate governance. Berdasarkan uraian 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka konseptual sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.6 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. (Sugiyono, 2012:64). Jadi, berdasarkan latar belakang serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H1 : Diduga bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan 

H2 : Diduga bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

 

 

Manajemen Laba (X1) 

Kecurangana Laporan Keuangan (Y)  

Good Corporate Governance (X2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan  kuantitatif yaitu, 

data yang diukur dengan angka. Dimana data yang digunakan tersebut adalah data 

sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang go public pada tahun 2019, 2020 yang di peroleh 

dari Indonesian Stock Exchange (IDX), sehingga pendekatan tersebut bertujuan 

untuk menjelaskan pengaruh variabel melalui pengujian hipotesis . 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian yang membahas tentang pengaruh manajemen laba dan 

corporate governance terhadap kecurangan laporan keuagan tersebut tidak 

memiliki lokasi, karena penelitian ini  penulis  hanya mengambil  data di website 

ojk.go.id dengan melihat daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Waktu  penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret 

sampai dengan bulan Juni 2021 dengan meneliti laporang keuangan perusahaan 

yang  memenuhi  kriteria dalam penelitian ini selama dua tahun periode yaitu dari 

tahun   2019-2020. 

3.3 Populasi dan sampel  

3.3.1 Populasi 

Menurut chandrain (2017:125) populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan. Elemen tersebut dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, 
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peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati atau diteliti. Polulasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2020. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Table 3.3.1 

Daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2019-2020 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun 

1 AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk. 2019 

2 AMAN Makmur Berkah Amanda Tbk. 2020 

3 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk. 2020 

4 AMOR  Ashmore Asset Management Indon 2020 

5 ARKA  Arkha Jayanti Persada Tbk 2019 

6 ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk 2020 

7 ATAP Trimitra Prawara Goldland Tbk. 2020 

8 AYLS Agro Yasa Lestari Tbk. 2020 

9 BAPI  Bhakti Agung Propertindo Tbk 2019 

10 BBSI Bank Bisnis Internasional Tbk 2020 

11 BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk 2020 

12 BEFF Estika Tata Tiara Tbk. 2019 

13 BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk 2020 

14 BHAT Bhakti Multi Artha Tbk. 2020 

15 BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk. 2019 

16 BOLA Bali Bintang Sejahtera Tbk. 2019 

17 CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk 2020 

18 CASH Cashlez Worldwide Indonesia Tbk 2020 

19 CBMF Cahaya Bintang Medan Tbk 2020 

20 CCSI Communication Cable Systems In 2019 
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21 CLAY Citra Putra Realty Tbk 2019 

22 COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk 2019 

23 CPRI Capri Nusa Satu Properti Tbk. 2019 

24 CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk 2020 

25 DADA Diamond Citra Propertindo Tbk. 2020 

26 DMMX Digital Mediatama Maxima Tbk. 2019 

27 DMND Diamond Food Indonesia Tbk. 2020 

28 EAST Eastparc Hotel Tbk. 2019 

29 ENZO Envy Technologies Indonesia Tb 2019 

30 EPAC Morenzo Abadi Perkasa Tbk. 2020 

31 EPMT Megalestari Epack Sentosaraya 2020 

32 ESIP Sinergi Inti Plastindo Tbk. 2019 

33 ESTA Esta Multi Usaha Tbk. 2020 

34 FITT Hotel Fitra International Tbk. 2019 

35 FOOD Sentra Food Indonesia Tbk. 2019 

36 FUJI Fuji Finance Indonesia Tbk. 2019 

37 GGRP Gunung Raja Paksi Tbk. 2019 

38 GLVA Galva Technologies Tbk. 2019 

39 HDIT Hensel Davest Indonesia Tbk. 2019 

40 HOMI Grand House Mulia Tbk. 2020 

41 HRME Menteng Heritage Realty Tbk. 2019 

42 IFII Indonesia Fibreboard Industry 2019 

43 IFSH Ifishdeco Tbk. 2019 

44 IKAN Era Mandiri Cemerlang Tbk. 2020 

45 INDO Royalindo Investa Wijaya Tbk. 2020 

46 INOV Inocycle Technology Group Tbk. 2019 

47 IPTV MNC Vision Networks Tbk. 2019 

48 IRRA Itama Ranoraya Tbk. 2019 

49 JAST Jasnita Telekomindo Tbk. 2019 

50 JAYA Armada Berjaya Trans Tbk. 2019 
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51 KBAG Karya Bersama Anugerah Tbk. 2020 

52 KEEN Kencana Energi Lestari Tbk 2019 

53 KEJU Mulia Boga Raya Tbk. 2019 

54 KJEN Krida Jaringan Nusantara Tbk. 2019 

55 KMDS Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. 2020 

56 KOTA DMS Propertindo Tbk. 2019 

57 MTPS Meta Epsi Tbk. 2019 

58 NATO Surya Permata Andalan Tbk. 2019 

59 NZIA Nusantara Almazia Tbk. 2019 

60 OPMS Optima Prima Metal Sinergi Tbk 2019 

61 PAMG Bima Sakti Pertiwi Tbk. 2019 

62 PGUN Pradiksi Gunatama Tbk 2020 

63 PLAN Planet Properindo Jaya Tbk. 2020 

64 PMJS Putra Mandiri Jembar Tb 2019 

65 PMMP Panca Mitra Multiperdana Tbk. 2020 

66 PNGO Pinago Utama Tbk. 2020 

67 POLI Pollux Investasi Internasional 2019 

68 POLU Golden Flower Tbk. 2019 

69 POSA Bliss Properti Indonesia Tbk. 2019 

70 PPGL Prima Globalindo Logistik Tbk. 2020 

71 PSGO Palma Serasih Tbk. 2019 

72 PTDU Djasa Ubersakti Tbk. 2020 

73 PTPW Pratama Widya Tbk. 2020 

74 PURA Putra Rajawali Kencana Tbk. 2020 

75 PURE Metals and Trinitan Minerals Tbk 2019 

76 PURI Puri Global Sukses Tbk. 2020 

77 REAL Repower Asia Indonesia Tbk. 2019 

78 ROCK Rockfields Properti Indonesia 2020 

79 RONY Aesler Grup Internasional Tbk. 2020 

80 SAMF Saraswanti Anugerah Makmur Tbk 2020 
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81 SBAT Sejahtera Bintang Abadi Textil 2020 

82 SCPI Selaras Citra Nusantara Perkas 2020 

83 SFAN Surya Fajar Capital Tbk. 2019 

84 SGER Sumber Global Energy Tbk. 2020 

85 SINI Singaraja Putra Tbk. 2019 

86 SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk. 2019 

87 SMKL Satyamitra Kemas Lestari Tbk. 2019 

88 SOFA Boston Furniture Industries Tbk 2020 

89 SOHO Soho Global Health Tbk. 2020 

90 TAMA Lancartama Sejati Tbk. 2020 

91 TDPM Dana Brata Luhur Tbk. 2019 

92 TECH Indosterling Technomedia Tbk. 2020 

93 TFAS Telefast Indonesia Tbk. 2019 

94 TOYS Sunindo Adipersada Tbk. 2020 

95 TRIN Perintis Triniti Properti Tbk. 2020 

96 TRJA Transkon Jaya Tbk. 2020 

97 UANG Pakuan Tbk. 2020 

98 UCID Uni-Charm Indonesia Tbk. 2019 

99 VICI Victoria Care Indonesia Tbk. 2020 

100 WIFI Solusi Sinergi Digital Tbk. 2020 

101 WOWS Ginting Jaya Energi Tbk. 2019 

Sumber: www.idx.co.id 

3.3.2 Sampel  

Chandrain (2017 : 125) sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili 

populasi. Sehingga sampel yang diambil memiliki karakteristik yang sama dengan 

populasinya dan harus mewakili (representative) anggota populasi. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
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sampling. Menurut Chandrain (2017: 127) menjelaskan bahwa metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut:   

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun periode 2019-2020 

b. Menerbitkan laporan keuangan dalam rupiah (Rp) secara berturut-turut 

selama tahun 2019-2020 

Adapun rincian penentuan sampel dengan menggunakan kriteria di atas sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3.2 

Kriteria Penentuan Sampel 

No Kriteria sampel 
Jumlah 

perusahaan 

1. Perusahaan yang terbit di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2019-2020 

101 

 

2. Laporan tahunan perusahaan yg tidak menggunakan nilai 

mata uang rupiah selama periode 2019-2020 

- 

 

3. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2019-2020 

(4) 

 

4. Jumlah perusahaan yang masuk kriteria periode 2019-

2020 

97 
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Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dan listing selama periode 2019-2020 di Bursa Efek 

Indonesia sebanyak 101 perusahaan.  

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio dan data 

interval. Data ini merupakan data sekunder yang berupa:  

a. Daftar perusahaan yang mendapatkan CGPI ( Corporate governance perception 

Index) tahun 2019 -2020. 

 b. Data keuangan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang di 

dapat dari Indonesian Capital Market Directory. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang di peroleh dari sampel 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian, berupa laporan keuagan 

yang sudah di publikasikan. 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan mengenai “Pengaruh Manajemen 

Laba dan Corporate Governace Terhadap Kecurangan Laporan Keuagan”. (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Periode 

tahun 2019-2020. Ada tiga variabel dalam penelitian ini yaitu manajemen laba, 

good corporate governance, dan kecurangan laporan keuagan. 
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3.6.1 Devinisi Variabel Penelitian  

a. Variabel Independen (X) 

Manajemen laba diukur  menggunakan Discretionary Accrual. 

Perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian 

memisahkan nondiscretionary accrual (tingkat laba akrual yang wajar) 

dan discretionary accrual (tingkat laba akrual yang normal). Total akrual 

merupakan selisih antara net income dengan cash flow operation yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menghitung Total Laba Accrual  

TAit = Nit – CFOit 

Keterangan : 

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

Nit = Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit  =  arus kas operasi perusahaan i pada tahun t 

2. Mengistimasi Total Accrual (TAC) dengan Ordinary Least (OLS) 

untuk mendapatkan koefisien regresi  

TAit/Ait-1 = β1(1/Ait-1)+β1(𝑅𝐸𝑉it/Ait-1)+(𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡/Ait-

1)+β3(PPEit/Ait-1) 

Keterangan : 

TACit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

Ait-1 = Total asset perubahan I pada akhirtahun t-1 

REVit-1 = Pendapatan perusahaan I tahun t-1 

PPEit =Jumlah aktiva tetap perusahaan t 



34 
 

 

3. Menghitung nondiscretionary accruals (NDA) sebagai ukuran 

manajemen laba 

NDAit = β1(1/Ait-1)+β1(𝑅𝐸𝑉it/Ait-1)+(𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡/Ait-1)+β3(PPEit/Ait-

1) 

Keterangan : 

DAit = (TACit/Ait-1)-NDAit 

Keterangan : 

NDAit = Non discrectionary Accrual tahun t 

Ait-1 = Total asset tahun t-1 

RECit = piutang usaha tahun t 

RECit-1 = piutang usaha tahun t-1 

PPEit = jumlah asset tetap perusahaan tahun t 

4. Perhitungan untuk discretionary accrual (NDA) 

DAit = (TACit/Ait-1)-NDAit 

Keterangan : 

DAit = Discrectionary Accrual tahun t 

TACit = Total accrual perusahaan tahun t 

Ait-1 = Total asset tahun t-1 

NDAit = Non discretionary accruals tahun t 
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Good corporate governance :  

a. Kepemilikan Manajerial 

Pada penelitian ini kepemilikan manajerial sebagai variabel independen diukur 

dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

perusahaan (Dwiputri dan Soepriyanto, 2013). 

Keemilikan Manajerial = Jumlah Pemilik Saham 

    Jumlash saham yang beredar 

 

b. Variabel Dependen (Y) 

Kecurangan laporan keuangan diukur menggunakan benesih m-score . Model 

beneish m-score yang digunakan oleh beneish et al. (2012) adalah sebagai 

berikut : 

Sales Growth Index (SGI) adalah indeks atas pertumbuhan penjualan.. 

Rumus perhitungannya adalah:  

SGI = Penjualan ₍t ₎  

      Piutang usaha ₍t – 1) 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh sumber data yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan 

variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti sehingga penulis  melakukan 

uji untuk menjawab rumusan masalah, dan melaukakan uji melalui  SPSS20 untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan. 
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3.7.1 Study Kepustakaan ( Library Research) 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan Library Research yaitu mengumpulkan 

data yang berasal dari literature, buku, dokumen, journal, skripsi terdahulu, dan 

artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.7.2 Internet (research) 

Madia salah satu teknologi yang saya gunakan untuk mendapatkan data yang up 

to date guna untuk mendukung penulisan dalam penelitian ini seperti ojk.go.id. 

3.8 Analisis Data 

Mengacu pada hipotesis yang penulis ajukan, maka teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan rumus:  

 y=a+b1x1 + b2x2  

Dimana:  

Y    = variabel terikat 

a   = konstanta 

𝑏1, 𝑏2,     = koefisien regresi 

X1, X2   = variabel bebas 

Penelitian ini mengunakan tahap pengujian yaitu adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis 

regresi linear berganda. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah 

terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). 
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b. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya gejala heteroskedastisitas 

c. Uji multikolineritas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. 

2. Uji T  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependent. 

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan  terhadap variabel dependent. 

4. Uji koefisien determinasi (r²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

4.1.1 Bursa Efek Indonesia 

Bursa efek Indonesia atau Stock Exchange merupakan badan yang 

menyelenggarakan dan menyediakan system dan sarana pertemuan pembelian dan 

penjualan efek perusahaan yang terdaftar pada bursa tersebut. Bursa Efek juga 

merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah 

selain pasar modal. Dalam sejarahnya BEI merupakan penggabungan dari Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) dengan tujuan efektifitas 

operasional dan transaksi pemerintah memutuskan untuk menyatukan kedua pasar 

tersebut dimana pada saat tersebut Bursa Efek Jakarata (BEJ) sebagai pasar saham 

dan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai pasar obligasi dan derivative. 

4.1.2 Perusahaan manufaktur 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjalankan proses pembuatan 

produk. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan manufaktur 

apabila terdapat tahapan input, proses dan output yang akan menghasilkan suatu 

produk. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan 

dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi suatu produk 

jadi yang siap untuk dijual. Upaya ini melibatkan semua proses antara yang 

dibutuhkan untuk produksi dan integritas komponen-komponen suatu produk. 

Objek pada penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan Manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 dengan pengambilan 
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sampel menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling atau 

dengan berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan.  

Sampel yang diperoleh sebanyak 97 perusahaan, dimana penelitian ini dilakukan 

selama 2 tahun yaitu Tahun 2019 hingga Tahun 2020, sehingga terkumpul data 

sebanyank 101. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diambil di 

Pusat Informasi Pasar Modal melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id).  

4.2 Deskripsif Statistik 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 

statistik atas variabel-variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian 

ini. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan 

good corporate governance. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kecurangan laporan keuangan. Adapun komponen yang terdapat dalam statistik 

deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan 

standar deviasi (standar deviation). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif 

menggunakan SPSS20 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskritif 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ML 97 -2.98 1.92 -.1661 .45142 

GCG 97 34790000 800000000000 11716573513 81167938702 

KLK 97 0.00 13959.48 181.1428 1420.23133 

Valid N 

(listwise) 

97         

Sumber : Olah data SPSS V20. 2021 

http://www.idx.co.id/
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Pada tabel 4.2 menunjukkan deskripsi secara ststistik untuk semua variabel yang 

digunakan dalam model penelitian dan dapat  dijelaskan sebagai berikut : 

1. ML (Manajemen Laba) 

Hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif yang menjelaskan 

laba yang jumlah datanya (n) 97 sebanyak 97 laporan keuangan. Dimana 

rata-rata (Mean) ML pada tahun yang diamati adalah -.1661 dan diikuti 

nilai Std.Deviation .45142 dimana nilai minumu -2.98 dan nilai maximum 

adalah 1.92 

2. GCG (Good Corporate Governance) 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan statistic deskriptif yang 

menjelaskan GCG yang diwakili oleh kepemilikan manajerial  yang 

mempunyai rata-rata (Mean) adalah 11716573513 dan diikuti nilai 

Std.Deviation 81167938702 dimana nilai minimum 34790000, dan nilai 

maximum adalah 800000000000. 

3. KLK (Kecurangan Laporan Keuangan) 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan statistic deskriptif yang 

menjelaskan KLK yang mempunyai rata-rata (Mean) adalah 181.1428 dan 

diikuti nilai Std.Deviation 1420.23133, dimana nilai minimum 0.00, dan 

nilai maximum adalah 13959.48 

4.3 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari terjadinya estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan 
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dalam penelitian ini adalah uji  

1. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam analisis liner 

berganda. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Apabila nilai DW < dL maka 

terdapat autokorelasi tetapi jika nilai DW > dU maka tidak terdapat autokorelasi. 

Tabel 4.3.1 

Hasil Uji Autokorealsi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .080a 0.006 -0.015 1430.677 2.024 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbin Watson 2.024, 

menunjukkan bahwa terjadi adanya korelasi. 

Autokorelasi    ragu-ragu                tidak ada       ragu-ragu    utokorelasi  

positif                  autokorelasi                  negative 

 

         DL              DU                                                4-DU              4-DL 

 

           1,62           1.71                           2.024                2,29                2,38 

2. Uji Hetoreskedistisitas  

Adanya varian variabel pada moderasi regresi yang tidak sama (konstan) 

merupakan indikasi adanya gejala heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya 

apabila varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) hal 

ini menandakan adanya indikasi gejala heteroskedastisitas. Namun yang 
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diinginkan pada model regresi yaitu adanya heteroskedastisitas. Adapun hasil uji 

heteroskedastisitas menggunakan metode uji statistic yaitu :  

Table 4.3.2 

Uji Hetoreskedistisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 

(Constant) 224.070 156.147   1.435 0.155 

MANAJEMEN 

LABA 

249.746 323.552 0.079 0.772 0.442 

GCG 0.000 0.000 -0.007 -0.068 0.946 

a. Dependent Variable : KLK 
   

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dimana nilai 

signifikan Manajemen Laba . 0.442 > 0.05 dan Good Corporate Governance  

0.946 > 0.05 

3. Uji multikolineritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antara variabel indeprnden. Apabila persamaan regresi 

terdapat gejala multikolineriras, maka akan terjadi ketidak pastian estimasi 

sehingga tidak tepat dalam mengambil keputusan. Model regresi diinyatakan 

bebas dari multikolonireitas apabila tolerance > 0.10 dan VIF < 0.010. 
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Table 4.3.3 

Hasil Uji Multikolineritas  

Model T Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.435 0.155     

MANAJEMEN 

LABA 

0.772 0.442 0.999 1.001 

GCG -0.068 0.946 0.999 1.001 

Sumber : Data diolah SPSS 20.2021 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas dimana nilai 

signifikan Tolerancenya 0.999 > 0.10 dan nilai VIF  1.001 < 0.010 

4. Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikatnya dengan menggunakan variabel bebas alian yang bersifat konstan. Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel/ Penelitian ini 

menggunakan jumlah sampel 97 dengan 2 variabel independen dengan tingkat 

signifikansi atau nilai sebesar 5%. 

Dari hasil uji –T dengan bantuan SPSS 20, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Table 4.4.4 

Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 

(Constant) 224.070 156.147   1.435 0.155 

MANAJEMEN 

LABA 

249.746 323.552 0.079 0.772 0.442 
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GCG 0.000 0.000 -0.007 -0.068 0.946 

a. Dependent Variable: KLK 
   

 

H1 = Diketahui nilai signifikan  untuk pengaruh Manajemen Laba tidak  

terhadap Kecurangan Laporan Keuangan adalah sebesar 0.442 > 0.05 dan nilai t 

hitung 0.772 < t tabel 1.165, sehingga dapat di simpulkan bahwa H1 di tolak yang 

berarti  manajemen laba tidak  berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan. 

H2 = Diketahui nilai signifikan  untuk pengaruh Good Corporate 

Governace terhadap Kecurangan Laporan keuangan  adalah sebesar  0.946 < 0.05 

dan nilai t hitung -0.068 < t tabel 1.165, sehingga dapat di simpulkan bahwa H2 di 

tolak yang berarti  tidak terdapat pengaruh Good Corporate Governace terhadap 

kecurangan laporan keuangan. 

5. Uji F 

Table 4.4.5 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression        

1,234,766  

            

2  

                     

617,383  

 

0.302 

 

.740b 

  Residual    

192,402,737  

         

94  

                  

2,046,838  

    

  Total    

193,637,504  

         

96  

      

Sumber : Data diolah SPSS 20.2021 
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Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh Manajemen 

Laba dan Good Corporate Governance  secara simultan terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan adalah sebesar .740 > 0.05 dan nilai f hitung 0.302 < f tabel 

3.15, sehingga dapat di simpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat 

pengaruh Manajemen Laba dan Good Corporate Governance secara simultan 

terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. 

6. Koefisien determinasi (r2) 

                            Tabel 4.4.6 

Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .080a 0.006 -0.015 1430.677 2.024 

 

Berdasarkan tabel 4.4.6 menunjukan nilai Adjusted Square R (koefisien 

determinasi) adalah sebesar 080 yang artinya pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependent (Y) digunakan dalam penelitian ini dapat 

menjelaskan variabel dependen (kecurangan laporan keuangan) sebesar 80% 

sisanya sebesar 20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diajukan dalam 

penelitian ini. 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis data yaitu variabel Manajemen Laba diukur 

dengan Discretionary accruals dari perusahaan manufaktur yang dijadikan 

sampel memberikan hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif 
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yang menjelaskan laba yang jumlah datanya (n) 97 sebanyak 97 laporan 

keuangan. Dimana rata-rata (Mean) Manajemen Laba pada tahun yang 

diamati adalah -.1661 dan diikuti nilai Std.Deviation .45142 dimana nilai 

minumu -2.98 dan nilai maximum adalah 1.92 kemudian dilanjutkan 

kembali pengujian uji T dimana uji T ini digunakan untuk mengetahui 

apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuanagan. 

Berdasarkan hasil H1 =. Diketahui nilai signifikan  untuk pengaruh 

Manajemen Laba terhadap Kecurangan Laporan Keuangan adalah sebesar 

0.442 > 0.05 dan nilai t hitung 0.772 < t tabel 1.165, sehingga dapat di 

simpulkan bahwa H1 di tolak yang berarti  manajemen laba tidak  

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.  

 Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian terdahulu Hayyuroza Sofyan Salim dan fenny Maritza 

(2017), menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

manajemen laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

4.4.2 Pengaruh Good Corporate Governace Terhadap Kecurangan 

Laporan Keuangan  

Berdasarkan hasil analisis data yaitu variabel GCG yang diwakili  dengan 

kepemilikan manjerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Dari hasil 

pengujian dengan menggunakan statistic deskriptif yang menjelaskan 

GCG yang mempunyai rata-rata (Mean) adalah 11716573513 dan diikuti 

nilai Std.Deviation 81167938702 dimana nilai minimum 34790000, dan 
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nilai maximum adalah 800000000000, kemudian dilanjutkan kembali 

pengujian uji T dimana uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah 

GCG berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuanagan. 

Berdasarkan H2 = Diketahui nilai signifikan  untuk pengaruh Good 

Corporate Governace terhadap Kecurangan Laporan keuangan  adalah 

sebesar  0.946 < 0.05 dan nilai t hitung -0.068 < t tabel 1.165, sehingga 

dapat di simpulkan bahwa H2 di tolak yang berarti  tidak terdapat 

pengaruh Good Corporate Governace terhadap kecurangan laporan 

keuangan.  Penelitian ini sejalan  dengan hasil penelitian terdahulu 

Priswita, Feby dan Takwa, Salama (2019), dimana pengaruh good 

corporate governance yang mewakili kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah 

terdapat pengaruh manajemen laba dan good corporate governance 

terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2019-2020. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sehingga 

diperoleh 101 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebagai sampel dengan periode penelitian selama 2 tahun 

yaitu 2019-2020. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan yang 

diperoleh dari website bursa efek indonesia dan website resmi masing-

masing perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah program SPSS 

20.0. Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2019-2020  

2. Good corporate governance tidak berpengaruh  terhadap kecurangan 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2019-2020  



 
 

 

5.2 Saran 

Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:  

Variabel yang digunakan untuk mencerminkan good corporate governance dapat 

dikembangkan lebih lanjut seperti menambahkan variabel lain yang dapat 

menggambarkan mekanisme corporate governance secara menyeluruh. 
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