
PENERAPAN MODEL BENEISH (1999) 
dan MODEL ALTMAN (2000) dalam PENDETEKSIAN 

KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 
 
 
 
 

 
Disusun Oleh : 

RIMA NOVI KARTIKASARI    
NIM. 0510230162 

 

SKRIPSI 
(Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 



KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan segala rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

ketentuan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam 

memperoleh suatu derajat Sarjana Ekonomi.  

 Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tentunya peneliti tak 

luput dari berbagai macam kendala yang diahdapi. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung atau 

tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Gugus Irianto SE., MSA., PhD., Ak. selaku dosen pembimbing 

sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang telah 

banyak memberikan motivasi, inspirasi, nasihat, dukungan, dan senantiasa 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan motivasi, 

inspirasi, dan nasihat kepada penulis. 

3. Bapak Helmy Adam SE., MSA., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Penguji 2 yang 

telah memberikan motivasi, saran, dan pengarahan kepada penulis. 

4. Bapak M. Achsin SE., SH., MM., Ak. selaku Dosen Penguji 1 yang telah 

memberikan saran kepada penulis. 



5. Keluargaku tercinta yaitu eyang putri, mama, papa, dan kakakku yang 

telah banyak memberikan doa, motivasi, nasihat, dukungan, dan perhatian 

selama penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh sahabat dan teman yang telah banyak memberikan dukungan, 

motivasi, masukan, dan berbagai bantuan kepada penulis. 

7. Staf Pojok BEI FE-UB, Staf Administrasi Jurusan Akuntansi FE-UB, Staf 

BPSI FE-UB yang telah banyak memberikan kemudahan dan kontribusi 

atas terselesaikannya skripsi ini. 

 
 
 

        Malang, Juli 2009 

 

 

 

        Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR ISI 

 
Daftar Isi ......................................................................................................................... i 
Daftar Tabel .................................................................................................................. iv 
Daftar Gambar ............................................................................................................... v 
Daftar Grafik................................................................................................................. vi 
Abstrak ........................................................................................................................ vii 
 
BAB I – PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1 
1.2 Fokus Penelitian ....................................................................................................... 6 
1.3 Rumusan Masalah .................................................................................................... 7 
1.4 Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 7 
1.5 Manfaat Penelitian.................................................................................................... 7 
1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 8 
 
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Umum Laporan Keuangan ........................................................................10 

2.1.1. Definisi Laporan Keuangan ..........................................................................10 
2.1.2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi .............................................................12 
2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan ...........................................................................14 
2.1.4. Jenis Laporan Keuangan ..............................................................................14 
2.1.5 Asumsi Dasar ................................................................................................16 
2.1.6 Karakteristik Kualitatif atas Laporan Keuangan .............................................17 

2.2. Tinjauan Umum Analisis Laporan Keuangan ..........................................................20 
2.2.1. Definisi Analisis Laporan Keuangan ............................................................20 
2.2.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan ..............................................................21 
2.2.3. Teknik Analisis Laporan Keuangan ..............................................................22 

2.3. Tinjauan Umum Kecurangan ..................................................................................24 
2.3.1 Definisi Kecurangan .....................................................................................24 
2.3.2 Skema Kecurangan .......................................................................................25 
2.3.3 Faktor-faktor Pendorong atas Terjadinya Kecurangan....................................29 

2.4 Tinjauan Umum Kecurangan Laporan Keuangan  ....................................................32 
2.4.1 Definisi Kecurangan Laporan Keuangan.........................................................32 
2.4.2 Skema Kecurangan Laporan Keuangan ..........................................................33 
2.4.3 Faktor-faktor Pendorong atas Terjadinya  

Kecurangan Laporan Keuangan ......................................................................36 
2.4.4 Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan.........................................................38 
2.4.5 Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan .................................................43 

2.5 Teknik Analisis Laporan Keuangan dalam Pendeteksian  
Kecurangan Laporan Keuangan ..............................................................................46 
2.5.1 Arti Penting Teknik Analisis Laporan Keuangan 

dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan ......................................46 



2.5.2 Model Beneish (1999) dalam Pendeteksian  
Kecurangan Laporan Keuangan .....................................................................48 

2.5.3 Model Altman (2000) dalam Pendeteksian  
Kecurangan Laporan Keuangan .....................................................................54 

 
BAB III – METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................................60 
3.2 Sampel ....................................................................................................................60 
3.3 Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..................................................62 
3.4 Metode Analisis Data ..............................................................................................62 
 
BAB IV– PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Pengumpulan Data .........................................................................................65 
      4.1.1  Hasil Pemeriksaan Kasus dan Penegakan Hukum Bapepam  
 yang terselesaikan selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 ..........................65 
      4.1.2  Hasil Pemeriksaan Kasus dan Penegakan Hukum Bapepam  
 yang terselesaikan selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 terkait  
 Kecurangan Laporan Keuangan  ....................................................................67 
      4.1.3 Hasil Pengumpulan Sampel ............................................................................68 
4.2 Profil Perusahaan ....................................................................................................69 

4.2.1 Profil PT. Indofarma Tbk ...............................................................................69 
      4.2.1 Profil PT. Kimia Farma Tbk............................................................................70 
4.3 Penerapan Model Beneish (1999) pada Laporan Keuangan .....................................71 

4.3.1  Indeks Rasio Beneish PT. Indofarma Tbk  
 selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 .......................................................71 
4.3.2  Indeks Rasio Beneish PT. Kimia Farma Tbk 
 selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 .......................................................76 

4.4 Penerapan Model Altman (2000)pada Laporan Keuangan .......................................81 
4.4.1  Rasio Altman PT. Indofarma Tbk  

selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 ........................................................81 
4.4.2  Rasio Altman PT. Kimia Farma Tbk 
 selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 .......................................................85 

 4.5 Analisis atas Penerapan Model Beneish (1999) dalam  
 Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan .........................................................90 

4.5.1  Analisis atas Model Beneish (1999) pada Laporan Keuangan  
 PT. Indofarma Tbk Tahun 2001 sampai dengan 2007 ....................................90 
4.5.2  Analisis atas Model Beneish (1999) pada Laporan Keuangan  
 PT. Kimia Farma Tbk Tahun 2001 sampai dengan 2007  ...............................93 

4.6 Analisis atas Penerapan Model Altman (2000) dalam Pendeteksian Kecurangan 
Laporan Keuangan ..................................................................................................95 
4.6.1 Analisis atas Model Altman (2000)  pada Laporan Keuangan  
 PT. Indofarma Tbk Tahun 2001 sampai dengan 2007 ....................................95 
4.6.2 Analisis atas Model Altman (2000) pada Laporan Keuangan  
 PT. Kimia Farma Tbk Tahun 2001 sampai dengan 2007  ...............................96 



BAB V– KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan .............................................................................................................98 
5.2 Keterbatasan............................................................................................................99 
5.3 Saran .......................................................................................................................99 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1   Skandal Kejahatan Korporasi di Amerika Serikat ................................................1    

Tabel 2.1   Ringkasan atas Skema Kecurangan .................................................................. 26   

Tabel 4.1   Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus dan Penegakan Hukum Bapepam ......... 66 
 
Tabel 4.2   Hasil Pemeriksaan Kasus dan Penegakan Hukum Bapepam ............................. 66 

Tabel 4.3   Penentuan Sampel ............................................................................................ 68 

Tabel 4.4   Indeks Rasio Beneish PT. Indofarma Tbk ........................................................ 72 

Tabel 4.5   M-Score PT. Indofarma Tbk ............................................................................ 76 

Tabel 4.6   Indeks Rasio Beneish PT. Kimia Farma Tbk .................................................... 77 

Tabel 4.7   M-Score PT. Kimia Farma Tbk ........................................................................ 80 

Tabel 4.8   Rasio Altman PT. Indofarma Tbk .................................................................... 81 

Tabel 4.9   Z’-Score PT. Indofarma Tbk ............................................................................ 84 

Tabel 4.10 Rasio Altman PT. Kimia Farma Tbk ................................................................ 86 

Tabel 4.11 Z’-Score PT. Kimia Farma Tbk ........................................................................ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 1.1   Sistematika Penulisan ................................................................................. 9 

Gambar 2.1   Skema Kecurangan................................................................................... 28 

Gambar 2.2   Fraud Triangle ......................................................................................... 30 

Gambar 2.3   Upaya fighting fraud ................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik 1.1 Frekuensi terjadinya kecurangan berdasarkan kategori .................................... 2 

Grafik 1.2 Frekuensi terjadinya kecurangan berdasarkan  
nilai rata-rata kerugian ................................................................................... 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENERAPAN MODEL BENEISH (1999) DAN MODEL ALTMAN (2000) 
DALAM PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 

 
 

Oleh: 
Rima Novi Kartikasari 

 
Dosen Pembimbing: 

Gugus Irianto, SE., MSA., PhD., Ak. 
 
 

ABSTRAK 
 

Kecurangan laporan keuangan merupakan jenis kecurangan yang mengakibatkan 
nilai kerugian yang sangat tinggi. Dalam memberantas kecurangan laporan 
keuangan terdapat bermacam-macam upaya yang dapat dilakukan, salah satunya 
melalui pendeteksian. Pada penelitian ini, upaya pendeteksian dilakukan melalui 
dengan menerapkan teknik analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi 
adanya indikasi atas kecurangan laporan keuangan berupa keganjilan analitis 
atas pertumbuhan rasio. Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang 
bertujuan untuk mengetahui penerapan atas dua model,  yaitu model Beneish 
(1999) atau M-Score dan model Altman (2000) atau Z’-Score dalam pendeteksian 
kecurangan laporan keuangan. Kriteria atas sampel penelitian ini ialah laporan 
keuangan perusahaan yang telah dinyatakan oleh Bapepam bahwa telah terjadi 
kecurangan atas laporan keuangan, yang mana merupakan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia-- selama periode tahun 2001 sampai dengan 
2007. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian antara lain 
laporan keuangan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedua model tersebut dapat diterapkan dalam mendeteksi 
kecurangan laporan keuangan, yang mana M-Score yang dihasilkan 
menunjukkan indikasi adanya penetapan laba lebih tinggi pada tahun 
terdeteksinya kecurangan tersebut. Selanjutnya, hasil deteksi tersebut 
dihubungkan dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Hasil perhitungan 
atas Z’-Score perusahaan menunjukkan suatu kondisi yang mengindikasikan 
adanya kecurangan laporan keuangan pada tahun terdeteksinya kecurangan 
tersebut. 
 
Kata kunci:  kecurangan  laporan keuangan; pendeteksian; model Beneish 

(1999) atau M-Score; model Altman (2000) atau Z’-Score; 
indikasi; keganjilan analitis. 
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ABSTRACT 
 

Financial statement fraud is the type of fraud that can give big losses. To fight 
against financial statement fraud, there are many ways which can be done, one of 
them is detective approach. In this research, the detective approach is done 
through financial statement analysis technique to identify the red flags of 
financial statement fraud as an analytical anomaly in growth of its ratio. This 
research is explorative study which is aimed to disclose the application of two 
models, that are Beneish (1999) or called M-Score and Altman (2000) or called 
Z’-Score to detect financial statement fraud. The sample criterion of this research 
is financial statement of go public company as stated by Bapepam that financial 
statement fraud happened on this company --in between 2001 and 2007. Based on 
this criterion, financial statements of PT. Indofarma Tbk and PT. Kimia Farma 
Tbk are chosen as appropriate samples. This research result shows that both of 
these models can be applied to detect financial statement fraud shown by its M-
Score indicating an earning overstatement on the year when the fraud detected. 
Then the result of detection is correlated with the condition of company’s 
financial performance shown by its Z’-Score indicating financial statement fraud 
happened on the year when the fraud detected. 
 
Key words: financial statement fraud; detective approach; Beneish’s Model 

(1999) or called M-Score;  Altman’s Model (2000) or called Z’-
Score; red flags; analytical anomaly. 

 
 
 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kasus kecurangan laporan keuangan  merupakan hot issue pada beberapa 

periode terakhir. Berawal dari peristiwa runtuhnya salah satu perusahaan raksasa 

di Amerika Serikat yaitu Enron Corporation pada tahun 2001, yang mengungkap 

suatu fakta di balik peristiwa tersebut yaitu terjadinya skandal akuntansi. 

Selanjutnya, peristiwa ini menjadi titik awal atas terungkapnya fakta yang sama di 

balik peristiwa runtuhnya perusahaan raksasa lainnya di Amerika Serikat, seperti 

WorldCom, Tyco International, Adelphia Communication, Global Crossing, 

Xerox Corp., Walt Disney Company, dan ImClone System Incorporation. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Irianto (2003) bahwa terdapat bermacam-macam 

alasan runtuhnya perusahaan-perusahaan raksasa tersebut (dapat dilihat pada tabel 

1.1 berikut), yang mana sebagian besar diakibatkan oleh adanya manipulasi 

pembukuan. 

Tabel 1.1 
Skandal Kejahatan Korporasi di Amerika Serikat 

 
Nama Perusahaan Permasalahan 

Enron Corp. Manipulasi pembukuan 
Worldcom Manipulasi pembukuan 
Xerox Corp.  Manipulasi pembukuan 
Walt Disney Company Manipulasi pembukuan 
Tyco International Penggelapan pajak 
Adelphia Communication Penipuan sekuritas 
Global Crossing Insider Trading, penipuan sekuritas 
ImClone System Inc. Insider Trading 
Sumber: Irianto (2003)  



 Hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners (2008) yang 

tertuang dalam Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse 

menunjukkan bahwa berdasarkan tiga kategori atas kecurangan --penyalahgunaan 

aset, korupsi, dan kecurangan atas pernyataan--, jenis kecurangan yang terjadi 

dalam frekuensi tertinggi adalah penyalahgunaan aset, kemudian disusul dengan 

korupsi, dan yang terendah kecurangan atas pernyataan (sebagaimana dapat 

dilihat pada grafik 1.1). Walaupun demikian, tipe kecurangan atas pernyataan 

mengakibatkan nilai kerugian yang paling besar di antara ketiga jenis kecurangan 

tersebut (sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.2), yang mana dari sebagian 

besar kasus kecurangan atas pernyataan yang terjadi merupakan kecurangan atas 

pernyataan yang bersifat keuangan atau biasa disebut kecurangan laporan 

keuangan. 

Grafik 1.1 
Frekuensi Terjadinya Kecurangan Berdasarkan Kategori 

 

    

        Sumber: ACFE, 2008. 
 
 
 *Jumlah prosentase di atas melebihi 100% dikarenakan terdapat beberapa kasus yang 

termasuk dalam lebih dari 1 kategori kecurangan. 
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Grafik 1.2 
Frekuensi Terjadinya Kecurangan Berdasarkan Nilai Rata-Rata Kerugian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
         Sumber: ACFE, 2008. 

   

 Semenjak terungkapnya skandal-skandal akuntansi tersebut, tak ayal jika 

laporan keuangan mengalami penurunan reliabilitas di mata publik. Pada 

dasarnya, laporan keuangan merefleksikan informasi kondisi keuangan 

perusahaan. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu penggunanya yaitu 

publik sebagai main customer dalam hal pengambilan keputusan. Namun, 

lingkungan bisnis yang semakin kompetitif telah banyak mempengaruhi para 

pelaku bisnis, khususnya dalam hal financial information, untuk merefleksikan 

kondisi keuangan perusahaan sehingga “tampak baik” di mata publik dengan cara 

yang tidak jujur (manipulasi). Dalam hal ini, laporan keuangan yang mengandung 

unsur kecurangan tentunya akan menyesatkan publik yang menggunakan laporan 

keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.  
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 Seiring dengan besarnya nilai kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan 

laporan keuangan, suatu hal yang lazim jika laporan keuangan menjadi suatu 

sorotan publik pada beberapa periode terakhir. Berbagai upaya pun dapat 

dilakukan untuk memerangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Salah 

satunya ialah melakukan upaya pendeteksian melalui laporan keuangan 

perusahaan dengan menerapkan analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi 

adanya indikasi (red flags) atas kecurangan laporan keuangan.  

 Analisis laporan keuangan merupakan suatu prosedur analisis atas pos-pos 

dalam laporan keuangan untuk memahami dan menilai kondisi perusahaan yang 

terefleksikan dalam laporan keuangan, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan 

bermacam-macam teknik dan untuk bermacam-macam tujuan. Terkait dengan 

kecurangan laporan keuangan, teknik analisis laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi adanya indikasi berupa keganjilan hubungan antar item 

dalam laporan keuangan akibat adanya kecurangan. Kombinasi atas penerapan 

teknik analisis laporan keuangan dalam pemeriksaan kecurangan laporan 

keuangan dapat memberikan suatu dasar yang logis dalam upaya pendeteksian 

kecurangan laporan keuangan. 

 Kebangkrutan memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak kecurangan. 

Pernyataan ini selaras dengan Irianto (2003) dan sebagaimana dikemukakan oleh 

Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi suatu penyebab dan 

akibat atas terjadinya tindak kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

mencoba menghubungkan kecurangan yang terjadi dengan kondisi kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman.  



Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti Beneish 

(1999) yang menyusun suatu model untuk mendeteksi adanya manipulasi laba 

dalam laporan keuangan. Model ini terdiri atas delapan rasio kunci, antara lain: 

(1) Days Sales Receivables Index; (2)  Gross Margin Index; (3)  Asset Quality 

Index; (4) Sales Growth Index; (5) Sales,General, and Administrative Expense 

Index; (6) Depreciaton Index; (7) Leverage Index; (8)  Total Accrual to Total 

Assets Index yang selanjutnya diformulasikan ke dalam M-Score. Selain itu, 

Rosplock (2001) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan laporan keuangan 

dapat dilakukan melalui analisis kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan 

model Altman. Selanjutnya, Barsky et al (2003) menyatakan bahwa terdapat dua 

alat analisis dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Pertama, 

menggunakan model Altman (1968) yaitu dengan menggunakan beberapa rasio 

yang dianggap dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan berdasarkan rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas yang 

selanjutnya rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus yang biasa disebut Z-

Score. Kedua, ialah menggunakan model Beneish (1997) untuk mendeteksi 

adanya manipulasi laba dengan membandingkan indeks rasio kunci Beneish 

berdasarkan standar GAAP violation atas indeks rasio kunci yang dihasilkan 

tersebut.  

Penelitian ini mengacu pada Barsky et al (2003) yang menyatakan bahwa 

terdapat dua alat analisis dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan, yaitu 

model Beneish (1997) dan model prediksi kebangkrutan Altman (1968). Hal yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian Barsky et al (2003) ialah bahwa 



pada penelitian ini, model Beneish yang diterapkan ialah model Beneish (1999) 

yang tediri atas 8 indeks rasio kunci yang diformulasikan dalam M-Score--

manipulation score dan analisis kebangkrutan perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan model Altman (2000) yang disebut Altman revised atau Z’-Score. 

Sejauh ini, penelitian ini belum pernah dilakukan di Indonesia. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk 

melakukan suatu eksplorasi atas penerapan teknik analisis laporan keuangan 

dengan menggunakan model Beneish (1999) dan model Altman  (2000) dalam 

pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang tertuang dalam penelitian yang 

berjudul:   

“Penerapan Model Beneish (1999) dan Model Altman (2000) dalam 

Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Terkait dengan luasnya lingkup penelitian, , maka peneliti menetapkan 

fokus dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tipe kecurangan laporan keuangan yang diteliti ialah manipulasi laba 

berupa penetapan lebih tinggi atas laba dari yang seharusnya (earning 

overstatement). 

2. Teknik analisis laporan keuangan yang diterapkan dalam mendeteksi 

adanya kecurangan laporan keuangan ialah model Beneish (1999) dan 

model Altman (2000). 

 



1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana penerapan  model Beneish (1999) dan model Altman (2000) 

dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan model Beneish (1999) dan 

model Altman (2000) dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwa manfaat penelitian bersifat teori dan praktis. Penelitian ini 

diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat, baik secara teori ataupun praktis. 

Adapun manfaat atas penelitian ini ialah:  

1. Teori 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu terkait penerapan teknik analisis laporan keuangan 

dengan menggunakan model Beneish (1999) dan model Altman (2000) 

dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. 

 

 



2. Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

kepada pihak-pihak  terkait dengan pemeriksaan kecurangan laporam 

keuangan tentang penerapan suatu teknik analisis laporan keuangan 

dengan menggunakan model Beneish (1999) dan model Altman (2000) 

sebagai suatu upaya dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini (sebagaimana dapat dilihat pada gambar 

1.1) diuraikan sebagai berikut: 

1. Bab I-Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, fokus 

penelitan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

2. Bab II-Tinjauan Pustaka 

 Bab ini membahas mengenai konsep-konsep teoritis yang relevan 

dengan rumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan dalam 

penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

3. Bab III-Metode Penelitian 

 Bab ini menjelaskan tentang rancangan atau desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain jenis penelitian, sampel, 

jenis sumber data dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data.  



4. Bab IV- Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini terdiri atas penyajian hasil pengumpulan data, hasil 

pengumpulan sampel penelitian dan hasil penelitian berikut analisis 

atau pembahasannya. 

5. Bab V-Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan dalam 

penelitian, dan saran bagi penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Laporan Keuangan 

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kecurangan laporan keuangan dan 

bagaimana penerapan teknik analisis laporan keuangan dalam pendeteksian 

kecurangan laporan keuangan, langkah awal yang perlu dilakukan ialah 

memahami laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan (IAI, 2007). Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2000).  

Menurut Wikipedia, laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus 

akuntansi berupa informasi  keuangan  suatu  perusahaan  pada  suatu periode  

akuntansi yang merefleksikan  kinerja  perusahaan tersebut. Kieso et al (2002) 

mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian 

informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan, yang 

mana di dalamnya menampilkan historical perusahaan yang dikuantifikasi ke 

dalam nilai moneter. Selain itu, Albrecht et al (2006) menyatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan ringkasan profitabilitas dan arus kas suatu entitas pada suatu 

periode serta menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal 

tertentu. 



2.1.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi 

 Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar 

pengguna. Pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon investor, 

karyawan, kreditor, dan pemasok. Laporan keuangan digunakan oleh pengguna 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Berikut adalah pengguna 

laporan keuangan menurut IAI (2007), antara lain:  

1. Investor 

 Kebutuhan informasi oleh investor digunakan untuk membantu dalam 

menentukan keputusan atas apakah yang harus dilakukan yaitu membeli, 

menjual, atau menahan investasi tersebut. Selain itu, investor selaku 

pemegang saham juga dapat menilai kemampuan perusahaan dalam 

melakukan pembayaran dividen. 

2. Karyawan 

 Karyawan memiliki kebutuhan informasi tentang stabilitas dan 

profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan 

gaji, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

 Kebutuhan informasi oleh pemberi pinjaman terkait keputusan dalam 

pemberian pinjaman digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan 

dapat melakukan pembayaran hutang beserta bunganya pada saat jatuh 

tempo.  

 

 



4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya menggunakan informasi laporan 

keuangan untuk menilai apakah jumlah yang terutang dapat dibayar saat 

jatuh tempo. 

5. Pelanggan 

 Pelanggan berkepentingan terhadap informasi tentang kelangsungan hidup 

perusahaan terutama jika pelanggan bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

 Terkait dengan alokasi sumber daya yang dilakukan, pemerintah 

berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan sehingga informasi laporan 

keuangan dapat digunakan untuk mengatur akivitas perusahaan, penetapan 

kebijakan pajak, dan sebagai dasar dalam penyusunan statistik atas 

pendapatan nasional. 

7. Masyarakat 

 Laporan keuangan dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu 

masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kecenderungan dan 

perkembangan atas tingkat kemakmuran beserta rangkaian aktivitasnya. 

  

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Akan 

tetapi, secara umum terdapat kesamaan kepentingan atas informasi tentang apa 

yang akan terjadi terhadap suatu  perusahaan di masa yang akan datang. Informasi 

penting yang menjadi fokus perhatian ini adalah informasi laba.  



2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan oleh manajemen sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh IAI (2007) bahwa: 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 
membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 
 
 

2.1.4 Jenis Laporan Keuangan 

 Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. Menurut IAI (2007), laporan keuangan yang lengkap terdiri 

atas komponen-komponen  sebagai berikut: 

1. Neraca.  

 Neraca ialah komponen laporan keuangan yang menunjukkan 

informasi atas posisi keuangan suatu entitas yang terdiri atas aset, 

kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu.  

 

 



2. Laporan Laba Rugi. 

 Laporan Laba Rugi ialah komponen laporan keuangan yang 

menunjukkan informasi atas kinerja keuangan suatu entitas yang terdiri 

atas penghasilan dan beban selama periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas.  

 Laporan Perubahan Ekuitas ialah komponen laporan keuangan yang 

menunjukkan informasi atas perubahan aset bersih atau kekayaan suatu 

entitas selama periode tertentu.  

4. Laporan Arus Kas. 

 Laporan Arus Kas ialah komponen laporan keuangan yang melaporkan 

arus kas yang dihasilkan dan digunakan oleh suatu entitas selama 

periode tertentu menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan.  

Catatan atas laporan keuangan ialah komponen laporan keuangan yang 

terdiri atas catatan informasi dalam laporan keuangan yang 

mengungkapkan beberapa informasi, antara lain: (i) informasi tentang 

dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang 

dipilih dan diterapkan oleh perusahaan terhadap transaksi-nya; (ii) 

informasi yang diwajibkan dilaporkan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan 

laporan arus kas;  (iii)  informasi tambahan yang tidak disajikan dalam 

laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara 

wajar. 



2.1.5 Asumsi Dasar 

 Menurut IAI (2007), penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

mendasarkan diri pada dua asumsi dasar, yaitu: 

1. Dasar Akrual 

 Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada 

saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam 

laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan 

keuangan yang disusun atas dasar akrual tidak hanya memberikan 

informasi kepada pengguna atas transaksi masa lalu yang melibatkan 

penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran 

kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas 

yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan 

keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan 

peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Kelangsungan Usaha 

 Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan 

usaha perusahaan, yang mana perusahaan akan tetap melanjutkan 

usahanya di masa depan. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi 

atau mengurangi secara material skala usahanya. 

 



2.1.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif atas laporan keuangan, antara lain: 

1. Dapat dipahami 

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh penggunanya. 

Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Walaupun 

demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam 

laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan 

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna 

tertentu. 

2. Relevan 

 Informasi atas laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan 

(predictive), menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di 

masa lalu (confirmatory). Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat 

dan materialitasnya. Pada dasarnya, hakikat informasi menentukan 



relevansinya. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan . 

3. Keandalan  

 Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (reliable). Informasi 

mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai suatu 

penyajian yang tulus dan jujur (faithfull representation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Jika informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa 

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi atau realitas 

ekonomi dan bukan hanya berdasarkan bentuk hukumnya (substansi 

mengungguli bentuk). Selain itu, informasi harus diarahkan pada 

kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau 

keinginan pihak tertentu (netralitas). Dalam hal menghadapi 

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, maka ketidakpastian 

tersebut diakui dengan mengungkapkan hakekat dan tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat (prudence). Agar dapat diandalkan, 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam 

batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan. 

 



4. Dapat diperbandingkan  

 Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 

kecenderungan atau trend posisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

Untuk memenuhi kualitas tersebut, maka pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus 

dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut.  

 Ketaatan pada standar akuntansi keuangan termasuk pengungkapan 

kebijakan akuntansi yang digunakan membantu pencapaian daya 

banding. Untuk dapat melakukan pembandingan posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan, perusahaan perlu menyajikan 

informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. 

 

 Dalam praktik, diperlukan keseimbangan atau trade-off di antara berbagai 

karakteristik kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu keseimbangan 

yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan 

keuangan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya keseimbangan 

antara cost dan benefit. Manfaat yang dihasilkan oleh informasi seharusnya 

melebihi biaya penyusunannya. Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan 

standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan 

yang wajar. 

 

 



2.2 Tinjauan Umum Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan tidak hanya sekedar menyajikan angka-angka moneter 

belaka, namun terdapat informasi kualitatif di balik angka-angka tersebut. Untuk 

memahami informasi yang terdapat di balik angka suatu laporan keuangan, 

diperlukan suatu kemampuan analisis atau disebut analisis laporan keuangan. 

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata yaitu analisis dan 

laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan 

kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Wikipedia, 

kata ”analisis” sendiri didefinisikan sebagai berikut: 

 ”Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 
itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 
tepat dan pemahaman atas keseluruhan”. 

 
 

 Menurut pengertian di atas, analisis laporan keuangan tidak lain 

merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-

unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di 

antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri (Prastowo dan 

Juliaty, 2005). Selain itu, Wild et al (2004) mendefinisikan analisis laporan 

keuangan sebagai penggunaan atas laporan keuangan dalam menganalisis posisi 

dan kinerja perusahaan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan di masa 

yang akan datang. 

 

  



2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan menyajikan informasi yang bersifat historis, namun 

para penggunanya memiliki kebutuhan informasi di masa yang akan datang atas 

laporan keuangan. Hal ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan kebutuhan 

informasi yang disajikan atas laporan keuangan dan informasi yang menjadi 

kebutuhan penggunanya. Untuk menghapus kesenjangan kebutuhan informasi 

oleh penggunanya, perlu dilakukan suatu analisis terhadap laporan keuangan. Hal 

ini sebagaimana diungkapkan oleh Simamora (2004) bahwa analisis laporan 

keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. 

Walaupun laporan keuangan bersifat historis, namun laporan ini biasanya menjadi 

indikator bagaimana sebuah perusahaan kemungkinan akan berkiprah dalam 

periode selanjutnya.  

 Analisis laporan keuangan dapat dilakukan untuk mencapai bermacam-

macam tujuan. Selain sebagai alat prediksi kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang, terdapat beberapa tujuan atas analisis laporan keuangan. Salah satu tujuan 

utama atas analisis laporan keuangan ialah mengidentifikasi perubahan tren yang 

terjadi, jumlah, dan hubungan beserta alasan yang menyebabkan perubahan 

tersebut (Gibson, 1992). Wild et al (2004) menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan sebagai suatu aplikasi dari alat dan teknik analisis atas laporan 

keuangan untuk menghasilkan suatu estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat 

bagi penggunanya. Selain itu, Mautz dan Angell (2006) menyatakan bahwa 

analisis laporan keuangan merupakan suatu cara untuk menjawab empat 



pertanyaan utama yaitu mengetahui tingkat profitabilitas, likuiditas, efisiensi dan 

struktur modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

 Analisis laporan keuangan mencakup penerapan berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-

ukuran dan hubungan–hubungan yang berarti dan berguna dalam proses 

pengambilan keputusan (Prastowo dan Juliaty, 2005). Dengan demikian fungsi 

yang pertama dan terutama dari analisis ialah mengkonversi data menjadi 

informasi. Selain itu, Prastowo dan Juliaty (2005) menyatakan bahwa analisis 

laproan keuangan dilakukan untuk beberapa tujuan, antara lain :  

1.  sebagai alat screening awal dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2.  sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa 

yang akan datang. 

3.  sebagai proses diagnosis terhadap masalah–masalah manajemen, operasi 

atau masalah lainnya. 

4. sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.  

 

 Dari bermacam-macam tujuan tersebut, diharapkan penerapan analisis 

laporan keuangan akan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan 

intuisi bagi penggunanya yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan (Wild et al, 2004).  Namun, analisis laporan 

keuangan tidaklah berarti mengurangi kebutuhan akan penggunaan pertimbangan-

pertimbangan, melainkan hanya memberikan dasar yang layak dan sistematis 

dalam menggunakan pertimbangan tersebut. 



2.2.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Informasi kualitatif dari laporan keuangan dapat diketahui dengan 

memeriksa hubungan antar pos dalam laporan keuangan dan mengidentifikasi 

kecenderungan dalam hubungan ini. Informasi dan kecenderungan dalam pos 

laporan keuangan tidak dapat diketahui tanpa adanya pembandingan atau 

komparatif. Pembandingan dalam melakukan analisis laporan keuangan dapat 

dilakukan dengan dasar yang berbeda-beda. Weygandt et al (2007) menyatakan 

bahwa terdapat tiga dasar komparasi atas analisis laporan keuangan, antara lain: 

1. Dasar intra perusahaan (intracompany basis), yang mana dasar ini 

membandingkan suatu hubungan pos laporan keuangan dari suatu 

tahun ke tahun selanjutnya. 

2. Rata-rata industri (industry averages), yang mana dasar ini 

membandingkan suatu hubungan pos laporan keuangan perusahaan 

dengan rata-rata industri yang diterbitkan oleh lembaga rating 

keuangan. 

3. Dasar antar perusahaan (intercompany basis), yang mana dasar ini 

membandingkan pos laporan keuangan dengan pos yang sama pada 1 

atau lebih perusahaan kompetitor lainnya dalam sektor yang sama. 

 

 Setelah menentukan dasar pembandingan, langkah selanjutnya ialah 

melakukan penyederhanaan data keuangan untuk mempermudah perolehan 

informasi terkait. Untuk membantu pengguna dalam menyederhanakan data 

laporan keuangan untuk menganalisisnya lebih lanjut, tersedia bermacam-macam 



cara atau teknik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan dalam Simamora (2000) bahwa terdapat tiga cara yang 

umum digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, antara lain: 

1. Analisis Horizontal 

 Analisis horizontal, yang disebut juga analisis tren atau indeks, 

merupakan teknik analisis laporan keuangan yang memperlihatkan 

perbandingan setiap pos pada laporan keuangan dengan pos yang sama 

pada laporan keuangan dari periode sebelumnya (Simamora, 2004). 

Hal ini selaras dengan penjelasan Wild et al (2004) bahwa analisis 

horizontal dilakukan dengan cara menelaah saldo tiap-tiap pos pada 

neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas secara berurutan dari 

satu periode ke periode berikutnya untuk menghasilkan informasi 

tentang kecenderungan atau tren pada pos-pos laporan keuangan yang 

dinyatakan dalam prosentase. Teknik analisis horisontal disebut juga 

dengan teknik analisis dinamis, karena metode ini bergerak dari tahun 

ke tahun (periode ke periode). 

2. Analisis Vertikal 

 Analisis vertikal merupakan suatu teknik analisis laporan keuangan 

yang memperlihatkan prosentase atas ukuran relatif pos yang terpilih 

terhadap pos yang menjadi dasar perbandingan di dalam sebuah 

laporan keuangan untuk periode yang sama. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Prastowo dan Juliaty (2005) bahwa teknik ini juga 

disebut teknik statis karena teknik ini hanya membandingkan pos-pos 



laporan pada tahun (periode) yang sama. Karena besarnya total pos 

dalam masing-masing laporan keuangan berukuran sama yaitu 100%, 

maka cara analisis ini disebut juga teknik common size (Wild et al, 

2004).  

3. Analisis Rasio 

 Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling 

populer dan banyak digunakan (Wild et al, 2004). Analisis rasio 

menyatakan hubungan matematis di antara pos-pos tertentu dari 

laporan keuangan, yang mana hubungan tersebut dinyatakan dalam 

prosentase, tingkat, atau proporsi. Ahli yang satu dan yang lainnya 

mengklasifikasikan rasio secara berbeda. Dalam menggunakan teknik 

analisis rasio, yang perlu ditekankan adalah arti dan kegunaan dari 

masing-masing angka rasio tersebut (Prastowo dan Juliaty, 2005). 

 

2.3 Tinjauan Umum Kecurangan 

2.3.1 Definisi Kecurangan 

 Kecurangan merupakan kejahatan kerah putih yang marak terjadi 

pada beberapa periode terakhir. Pada dasarnya, kecurangan dapat terjadi 

kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Hal ini selaras dengan pernyataan 

Albrecht et al (2006) bahwa “just about everyone can be dishonest”. Setiap 

manusia pasti memiliki tujuan dan kebutuhan masing-masing dalam hidupnya. 

Untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya, seseorang dapat 

menggunakan segala cara, baik secara jujur atau tidak jujur. Oleh karena itu, 



Singleton et al (2006) mendefinisikan kecurangan sebagai suatu strategi yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi dan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan cara yang tidak jujur. Secara umum, Golden et al 

(2006) menyatakan bahwa kecurangan merupakan representasi yang salah atas 

suatu hal yang bersifat material akibat adanya suatu alasan yang mendasarinya 

sehingga mengakibatkan kerugian, yang mana pelakunya mengetahui bahwa hal 

tersebut salah dan tidak sesuai dengan kebenaran. Selain itu, terdapat beberapa 

definisi lainnya atas kecurangan. Albrecht et al (2006) menjelaskan bahwa: 

“Fraud is a generic term, and embraces all of the multifarious 
means which human ingenuity can devise, which are resorted to by 
one individual, to get an advantage over another by false 
representation. No definite and invariable rule can be laid down as 
general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, 
cunning, and unfair ways by which another is cheated. The only 
boundaries defining it are those which limit human knavery. 

 
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Wikipedia bahwa: 
 

“Fraud is a deception made for personal gain or to damage another 
individual. In criminal law, fraud is the crime or offense of deliberately 
deceiving another in order to damage them-usually, to obtain property or 
services unjustly”.  
 
 

2.3.2 Skema Kecurangan 

 Dalam melakukan suatu upaya pencegahan, pendeteksian, atau investigasi 

atas tindak kecurangan, langkah pertama yang penting untuk dilakukan ialah 

memahami skema kecurangan. Skema kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam 

berbagai macam cara. Menurut Singleton et al (2006), kecurangan yang terjadi 

pada suatu perusahaan dapat terjadi dalam tiga jenis, antara lain kecurangan yang 

dilakukan oleh pihak internal perusahaan, kecurangan yang dilakukan oleh pihak 



eksternal perusahaan, dan kecurangan yang dilakukan untuk perusahaan. 

Kecurangan menurut KPMG (2007), terdiri atas kecurangan oleh pegawai, 

kecurangan oleh konsumen, kecurangan terkait hubungan dengan pemasok, 

misconduct, kejahatan komputer, kecurangan dalam bidang medis atau asuransi, 

dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Menurut Albrecht et al (2006), 

terdapat lima jenis kecurangan yaitu penggelapan oleh karyawan, kecurangan oleh 

manajemen, penipuan terkait investasi, kecurangan oleh vendor, dan kecurangan 

oleh pelanggan. ACFE (2007) mengklasifikasikan tindak kecurangan ke dalam 

tiga (3) kategori, antara lain korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan atas 

pernyataan. Secara sistematis, beragam klasifikasi atas tindak kecurangan yang 

terjadi pada suatu perusahaan terangkum pada tabel 2.1 berikut. 

 
Tabel 2.1 

Ringkasan atas Skema Kecurangan 
 

Sumber Jenis Kecurangan 

Singleton et al. 
Kecurangan oleh pihak internal perusahaan 
Kecurangan oleh pihak eksternal perusahaan 
Kecurangan untuk perusahaan 

KPMG 

Kecurangan oleh pegawai 
Kecurangan oleh konsumen 
Kecurangan terkait hubungan dengan pemasok 
Misconduct 
Kejahatan komputer 
Kecurangan dalam bidang medis atau asuransi 
Kecurangan dalam pelaporan keuangan 

Albrecht et al. 

Penggelapan oleh karyawan 
Kecurangan oleh manajemen 
Penipuan terkait investasi 
Kecurangan oleh vendor 
Kecurangan oleh pelanggan 

ACFE 
Korupsi 
Penyalahgunaan aset 
Kecurangan atas pernyataan 



Untuk tujuan pembahasan ini, penulis menggunakan format klasifikasi 

kecurangan menurut Association of Certified Fraud Examiner (gambar skema 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut), antara lain: 

1. Korupsi 

 Korupsi merupakan bentuk kejahatan kerah putih yang mana dilakukan 

oleh seseorang yang memanfaatkan pekerjaannya atau jabatannya untuk 

mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi atau kelompok dengan cara 

yang merugikan orang lain. 

2. Penyalahgunaan aset 

Bentuk kecurangan ini dilakukan dengan menyalahgunakan aset 

perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan 

keuntungan. Kecurangan jenis ini paling mudah dideteksi di antara jenis 

kecurangan lainnya karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/ 

dihitung (defined value). 

3. Kecurangan atas pernyataan (Fraudulent Statement) 

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau 

eksekutif suatu perusahaan atau instansi untuk menutupi kondisi 

perusahaan yang sebenarnya dengan melakukan suatu rekayasa sehingga 

menghasilkan suatu pernyataan palsu tentang perusahaan. Fraudulent 

statement pada perusahaan dapat terjadi terkait dengan dua hal, baik 

informasi keuangan atau non keuangan. 

  
 
 
 



Gambar 2.1 
Skema Kecurangan  

     

 
(Sumber: ACFE, 2007) 



2.3.2 Faktor-faktor Pendorong atas Terjadinya Kecurangan 

 Kecurangan dapat terjadi akibat adanya dorongan yang berasal dari dalam 

kepribadian individu terkait atau lingkungan eksternal. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) yang mengklasifikasikan faktor-faktor 

pendorong atas terjadinya kecurangan ke dalam tiga  kategori, antara lain:  

1. Tekanan 

 Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi pelaku kecurangan dapat 

mengakibatkan tekanan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga 

dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan 

yang dihadapi oleh seseorang untuk melakukan kecurangan dapat 

berasal dari dalam individu tersebut atau akibat pengaruh lingkungan 

sekitarnya. Albrecht et al (2006) mengklasifikasikan faktor tekanan 

penyebab kecurangan ke dalam empat jenis, yaitu berupa tekanan 

keuangan, kebiasaan buruk, tekanan terkait dengan lingkungan 

pekerjaan, dan keinginan untuk melakukan peningkatan gaya hidup. 

2. Kesempatan 

 Suatu keadaan dapat memberikan kesempatan bagi manajemen atau 

karyawan untuk melakukan suatu kecurangan. Albrecht et al (2006) 

menyatakan bahwa kesempatan terjadinya kecurangan disebabkan oleh 

lemahnya struktur pengendalian internal perusahaan, ketidakmampuan 

dalam melakukan pertimbangan atas kinerja perusahaan, kegagalan 

untuk mendisiplinkan pelaku kecurangan, kelemahan dalam 



mengakses informasi, minimnya kapasitas pengetahuan tentang 

pendeteksian aksi-aksi ilegal, dan kegagalan dalam proses audit. 

3. Rasionalisasi 

 Rasionalisasi merupakan pembenaran pemikiran dari dalam diri pelaku 

atas alasan yang mendasarinya untuk melakukan kecurangan.  

 

 Ketiga faktor pendorong di atas dikenal sebagai segitiga kecurangan (fraud 

triangle) --dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.   

        Gambar 2.2 
        Fraud Triangle 

 
 

 

 

      

 (Sumber: Albrecht et al, 2006) 

 
 
 Selain ketiga faktor di atas, Simanjuntak (2008) menyatakan bahwa 

terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang 

disebut juga dengan teori GONE, yaitu: 

1. Greed (keserakahan) 

Pada dasarnya, manusia memiliki sifat serakah yang mana ia tidak 

pernah puas atas apa yang dimilikinya. Faktor ini terkait dengan 

moral seseorang, yang memang merupakan karakter pribadi atau 

timbul karena pengaruh lingkungan dan budaya di sekitarnya.  

Tekanan 

Kesempatan Rasionalisasi  



2. Opportunity (kesempatan) 

Kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada 

kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk 

melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, 

ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara 

umum, manajemen perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih 

besar untuk melakukan kecurangan.  

3. Need (kebutuhan) 

Kebutuhan merupakan pandangan atau pikiran atas keperluan 

seseorang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, 

yang mana hal ini dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk 

melakukan kecurangan. 

4. Exposure (pengungkapan) 

Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak 

terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun 

oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan 

seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. 

 

  Dari faktor-faktor di atas, faktor Greed dan Need merupakan faktor yang 

berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). 

Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan 

dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor 

generik atau umum). 



2.4. Tinjauan Umum Kecurangan Laporan Keuangan 

2.4.1 Definisi Kecurangan Laporan Keuangan 

Kasus kecurangan laporan keuangan merupakan hot issue semenjak awal 

abad ke-20. Kecurangan laporan keuangan merupakan jenis kecurangan yang 

terjadi dalam frekuensi terendah tetapi mengakibatkan nilai kerugian yang 

terbesar di antara tipe kecurangan lainnya (ACFE, 2007). Kecurangan informasi 

keuangan dilakukan dalam bentuk penetapan salah saji material secara 

sengaja pada satu jenis laporan keuangan atau lebih (Golden et al, 2006).  

Colby (2007) menyatakan bahwa: 

 ’’The generally accepted definition of financial statement fraud is “the 
 deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise 
 accomplished through the intentional misstatement or omission of 
 amounts or disclosures in the financial statements in order to deceive 
 financial statement users.” 
 
  Menurut Pernyataan Standar Akuntansi No. 70 tahun 2001, 

kecurangan laporan keuangan ialah adanya salah saji atau penghilangan secara 

sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi 

para pemakai laporan keuangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Albrecht et al (2006) bahwa kecurangan laporan keuangan meliputi tiga hal, 

antara lain: 

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen 

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan 

keuangan. 

2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan 

peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. 



3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan 

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 

 
 Pada dasarnya, laporan keuangan bertujuan untuk membantu 

penggunanya dalam pengambilan keputusan. Tetapi dengan adanya 

kecurangan laporan keuangan maka relevansi dan keandalan suatu laporan 

keuangan menjadi diragukan dan tentunya akan merugikan penggunanya 

yang menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

2.4.2 Skema Kecurangan Laporan Keuangan 

 ACFE (2007) mengklasifikasikan bahwa kecurangan laporan keuangan 

meliputi dua hal, yaitu: 

1. Penetapan lebih tinggi atas aset atau laba perusahaan (earning 

overstatement). 

2. Penetapan lebih rendah atas aset atau laba perusahaan (earning 

understatement). 

  
 Sebagaimana dijelaskan oleh Singleton et al (2006), skema kecurangan 

yang paling banyak terjadi di antara kedua jenis kecurangan laporan keuangan 

tersebut ialah penetapan lebih tinggi atas aset atau laba perusahaan. Pernyataan ini 

juga didukung oleh Golden et al (2006) bahwa sebagian besar kecurangan yang 

terjadi ialah penetapan lebih tinggi atas pendapatan atau laba untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Pada dasarnya, informasi laba merupakan fokus 

perhatian bagi sebagian besar penggunanya. Oleh karena itu, tak heran jika 



manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan berada dalam kondisi yang lebih menguntungkan dari yang 

sebenarnya.   

 Kecurangan laporan keuangan berupa penetapan lebih tinggi atau lebih 

rendah atas aset atau laba suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai 

macam bentuk. Wells (2005) menyatakan bahwa penetapan lebih tinggi atau lebih 

rendah atas aset/ laba suatu perusahaan dapat dilakukan dalam lima cara, antara 

lain: 

1. Kecurangan dalam penilaian aset 

 Penilaian aset yang tidak tepat sebagian besar mencakup kecurangan 

dalam penetapan lebih tinggi atas persediaan dan piutang usaha 

(ACFE, 2007). Selain itu, juga mencakup manipulasi atas 

harga pembelian aset, pencatatan aset fiktif, salah klasifikasi 

atas aset tetap, dan kapitalisasi persediaan yang tidak tepat. 

Hal ini tentunya akan mengakibatkan peningkatan laba perusahaan. 

2. Pendapatan fiktif, yaitu dengan mencatat transaksi penjualan barang 

atau jasa yang sebenarnya tidak terjadi. Hal ini tentunya akan 

menguntungkan posisi keuangan perusahaan karena mengakibatkan 

peningkatan pada aset dan pendapatan perusahaan. 

3. Penyembunyian kewajiban dan beban perusahaan 

Penetapan lebih rendah atas kewajiban dan beban merupakan salah 

satu cara dalam memanipulasi laporan keuangan untuk membuat 

suatu perusahaan tampak lebih profitable. Hal ini dapat dilakukan 



dengan tidak mencatat atau menyembunyikan transaksi terkait 

kewajiban dan beban perusahaan, melakukan kapitalisasi beban, dan 

pengungkapan yang tidak memadai tentang biaya jaminan. 

4. Perbedaan waktu dalam melakukan pengakuan pendapatan, yaitu 

dengan mencatat pendapatan secara prematur (mengakui pendapatan 

dengan segera atau lebih dini daripada sebelum aktivitas penjualan 

terselesaikan). 

5. Kecurangan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan 

 Sesuai dengan prinsip akuntansi, informasi terkait aktivitas 

perusahaan yang dibutuhkan oleh penggunanya perlu diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan. Kecurangan dalam 

pengungkapan informasi laporan keuangan yang tidak memadai 

biasanya mencakup penyembunyian kewajiban, peristiwa di masa 

yang akan datang, kecurangan manajemen, transaksi yang saling 

berhubungan, dan perubahan kebijakan akuntansi perusahaan. 

 

 Sekali kecurangan laporan keuangan terjadi, maka hal ini seringkali akan 

menjadi kebutuhan untuk terus berlanjut di waktu selanjutnya (Colby, 2007). 

Hal ini menunjukkan bahwa  jika suatu pendapatan overstated pada suatu 

periode, maka sesungguhnya perusahaan tersebut akan memiliki 

profitabilitas yang lebih rendah di tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena 

itu, hal ini menyebabkan manajemen perusahaan melakukan siklus atas aksi yang 

sama di tahun-tahun selanjutnya.  



2.4.3 Faktor-faktor Pendorong terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan 

 Kecurangan laporan keuangan yang semakin marak terjadi pada beberapa 

periode terakhir menunjukkan bahwa penyebab hal ini masih terus dan harus 

dipertanyakan. Secara teoritis, terdapat tiga faktor pendorong terjadinya 

kecurangan laporan keuangan yaitu tekanan situasi yang dihadapi, adanya 

kesempatan untuk melakukan aksi kecurangan, dan adanya rasionalisasi bahwa 

aksi kecurangan tersebut merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan. 

Berikut penjelasan tentang faktor-faktor tersebut: 

1. Tekanan 

 Skousen et al (2008) menyatakan bahwa terdapat empat macam tekanan 

atas kecurangan laporan keuangan, antara lain stabilitas keuangan, 

tekanan dari pihak eksternal, kondisi keuangan pribadi manajer suatu 

perusahaan, dan untuk mencapai target keuangan. Selain itu, ACFE 

(2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya 

kecurangan laporan keuangan, seperti tekanan keuangan atas 

perencanaan bonus yang dimiliki perusahaan, tingkat kesulitan keuangan 

yang dihadapi oleh perusahaan, pencapaian sasaran dan tujuan 

perusahaan, menghindari perspektif negatif pasar atas kinerja 

perusahaan, kepentingan dalam perjanjian hutang, dan untuk mencapai 

peningkatan laba per saham bagi shareholders. Golden et al (2006) 

menambahkan bahwa tekanan manajemen untuk memenuhi ekspektasi 

pihak ketiga, tekanan internal dari dewan direksi, dan persaingan di 



pasar saham juga menjadi faktor pendorong terjadinya kecurangan 

laporan keuangan. 

2. Kesempatan 

Suatu keadaan dapat memberikan kesempatan bagi manajemen atau 

karyawan untuk melakukan kecurangan. Walaupun seseorang memiliki 

tekanan untuk melakukan kecurangan, namun jika tidak ada kesempatan 

baginya maka kecurangan tidak mungkin dapat terjadi. ACFE (2007) 

menyatakan bahwa kesempatan atas kecurangan dapat terjadi akibat 

tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kecerobohan dewan 

direksi atau komite audit, lemahnya struktur pengendalian internal yang 

dimiliki perusahaan, kelemahan dalam proses audit baik secara internal 

atau eksternal, dan pertimbangan subyektif manajemen dalam 

melakukan estimasi keuangan. Karakteristik industri, monitoring yang 

tidak efektif dari dewan direksi atau komite audit, dan struktur organisasi 

dapat memberikan kesempatan atas kecurangan laporan keuangan 

(Skousen et al, 2008). 

3. Rasionalisasi 

Rasionalisasi ialah kemampuan untuk membenarkan ketidakjujuran dan 

membuat suatu tindakan kecurangan menjadi mungkin untuk terjadi. Di 

antara ketiga elemen kecurangan, rasionalisasi paling sulit diukur. 

Rasionalisasi atas kecurangan dipengaruhi oleh gaya manajemen dan 

nilai etika dalam suatu perusahaan. Golden et al (2006) menjelaskan 

bahwa rasionalisasi bahwa hal tersebut hanya untuk sementara, 



ketidakpedulian manajemen, keikutsertaan manajemen, dan demi 

menyelamatkan kondisi perusahaan.  

2.4.4 Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan 

 Dalam melakukan pendeteksian, langkah pertama yang harus dilakukan 

ialah mengetahui area mana yang menjadi fokus perhatian pemeriksaan dengan 

mengidentifikasi indikasi (red flags) atas kecurangan laporan keuangan. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Singleton et al (2006) bahwa red flags merupakan 

faktor kunci dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Indikasi kecurangan 

tidak menyatakan bahwa kecurangan tersebut memang benar-benar terjadi. Hanya 

saja indikasi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi area-area mana yang 

potensial dan menjadi fokus perhatian atas adanya kecurangan laporan keuangan. 

Menurut Albrecht et al (2006), terdapat enam indikasi atas terjadinya kecurangan 

laporan keuangan, antara lain: 

1. Adanya keganjilan akuntansi, berupa ketidakberesan atas dokumen 

akuntansi perusahaan, kesalahan dalam pembuatan ayat jurnal atas 

suatu transaksi, buku besar yang tidak akurat atau tidak balance. 

2. Lemahnya pengendalian internal perusahaan. 

Kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan terkait dengan 

kurangnya pemisahan tugas atau wewenang, kurangnya pengamanan 

fisik atas aset perusahaan, sistem otorisasi yang lemah, dan sistem 

akuntansi yang belum memadai. 

 

 



3. Keganjilan analitis. 

Keganjilan analitis mencakup prosedur atau hubungan atas suatu hal 

yang tidak realistis untuk dapat dipercaya. Pada dasarnya, hal ini 

merepresentasikan sesuatu yang tidak biasa atau mengalami 

perubahan secara signifikan. 

4. Gaya hidup yang mewah 

Sebagian besar pelaku kecurangan berada di bawah tekanan 

keuangan. Terkadang tekanan itu benar-benar ada, tetapi terkadang 

hal ini merepresentasikan keserakahan pelakunya. Pelaku 

kecurangan melakukan hal ini terkait dengan kebutuhan keuangan 

yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan gaya hidup mereka. 

5. Perilaku tidak biasa 

Suatu penelitian psikologi menyatakan bahwa ketika seseorang 

melakukan suatu tindakan kriminal, maka ia akan mengalami 

poerubahan emosi yaitu munculnya kegelisahan, ketakutan sehingga 

menimbulkan stres dan perubahan perilaku pada diri seseorang. 

6. Adanya tips dan komplain 

Pelanggan merupakan pihak yang terkait erat dengan aktivitas bisnis 

perusahaan. Tips dan komplain yang diberikan oleh pelanggan 

merupakan feed back atas pelaksanaan kegiatan operasional 

perusahaan. Dengan adanya tips dan komplain, maka hal ini dapat 

membantu mengidentifikasi indikasi atas area mana yang potensial 

terhadap adanya kecurangan. 



 Selain itu, secara umum Singleton et al (2006)  menyatakan bahwa 

indikasi atas kecurangan laporan keuangan terdiri atas keganjilan akuntansi, 

lemahnya pengendalian internal, perolehan laba yang tidak biasa, pertumbuhan 

keuangan yang cepat, dan praktik manajemen yang agresif dalam hal akuntansi. 

Indikasi kecurangan laporan keuangan secara spesifik menurut ACFE (2007) ialah 

sebagai berikut: 

1. Indikasi terkait pendapatan fiktif mencakup beberapa hal, antara lain: 

(i) pertumbuhan yang cepat atau tidak biasa atas profitabilitas 

dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis; (ii) 

adanya arus kas dari operasi yang bersifat negatif yang menunjukkan 

ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari 

aktivitas operasi dalam pelaporan laba atau pertumbuhan laba; (iii) 

adanya transaksi signifikan yang terjadi dengan pihak terkait di luar 

jalur bisnis; (iv) adanya transaksi yang signifikan, tidak biasa, atau 

kompleks terutama pada saat akhir periode; (v) pertumbuhan yang 

tidak biasa atas jumlah hari dalam penerimaan hasil penjualan; (vi) 

peningkatan jumlah penjualan yang signifikan kepada entitas yang 

tidak diketahui.  

2. Indikasi terkait perbedaan waktu dalam melakukan pengakuan 

pendapatan mencakup beberapa hal, antara lain: (i) pertumbuhan 

yang cepat atau tidak biasa atas profitabilitas dibandingkan dengan 

perusahaan lain dalam industri sejenis; (ii) adanya arus kas dari 

operasi yang bersifat negatif yang menunjukkan ketidakmampuan 



perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi dalam 

pelaporan laba atau pertumbuhan laba; (iii) adanya transaksi yang 

signifikan, tidak biasa, atau kompleks terutama pada saat akhir 

periode; (iv) peningkatan yang tidak biasa dalam margin kotor 

dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis; (v) 

pertumbuhan yang tidak biasa atas jumlah hari dalam penerimaan 

hasil penjualan; (vi) penurunan yang tidak biasa atas jumlah hari 

dalam transaksi pembelian secara kredit. 

3. Indikasi terkait kecurangan dalam penilaian aset mencakup beberapa 

hal, antara lain: (i) adanya arus kas dari operasi yang bersifat negatif 

yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi dalam pelaporan laba 

atau pertumbuhan laba; (ii) penurunan secara signifikan atas 

permintaan konsumen dan kegagalan bisnis yang meningkat dalam 

tingkat industri atau pada kondisi ekonomi secara keseluruhan; (iii) 

estimasi yang signifikan atas aset, kewajiban, pendapatan, atau beban 

berdasarkan pertimbangan subjektif; (iv) peningkatan yang tidak 

biasa dalam margin kotor dibandingkan dengan perusahaan lain 

dalam industri sejenis; (v) pertumbuhan yang tidak biasa atas jumlah 

hari dalam penerimaan hasil penjualan; (vi) penurunan yang tidak 

biasa atas jumlah hari dalam transaksi pembelian persediaan; (vii) 

perubahan yang tidak biasa atas hubungan antara aktiva tetap dan 



depresiasi; (vii) cadangan kerugian piutang dan peningkatan sisa 

persediaan di luar ketentuan industri. 

4. Indikasi terkait penyembunyian kewajiban dan beban perusahaan 

mencakup beberapa hal, antara lain: (i) adanya arus kas dari operasi 

yang bersifat negatif yang menunjukkan ketidakmampuan 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi dalam 

pelaporan laba atau pertumbuhan laba; (ii) estimasi yang signifikan 

atas aset, kewajiban, pendapatan, atau beban berdasarkan 

pertimbangan subjektif; (iii) peningkatan yang tidak biasa dalam 

margin kotor dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri 

sejenis; (iv) jumlah retur penjualan dan klaim jaminan di luar 

ketentuan industri. 

6. Indikasi terkait kecurangan dalam pengungkapan informasi laporan 

keuangan mencakup beberapa hal, antara lain: (i) terdapat dominasi 

dalam manajemen oleh satu orang atau satu kelompok;  (ii) dewan 

direksi dan komite audit yang tidak efektif terkait dengan proses 

pelaporan keuangan dan pengendalian internal; (iii) komunikasi, 

implementasi, dan dukungan terhadap nilai etika manajemen yang 

tidak efektif; (iv) pertumbuhan yang cepat atau tidak biasa atas 

profitabilitas dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri 

sejenis; adanya transaksi yang signifikan, tidak biasa, atau kompleks 

terutama pada saat akhir periode; (v) adanya transaksi signifikan 

yang terjadi dengan pihak terkait di luar jalur bisnis; (vi) perusahaan 



diketahui memiliki histori atas penyimpangan hukum dan kebijakan; 

(vi) struktur organisasi yang terlalu kompleks dengan melibatkan 

badan hukum yang tidak biasa atau bentuk otorisasi berdasarkan lini  

manajerial. 

 

2.4.5 Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan 

 Dalam memerangi aksi kecurangan (fighting fraud), terdapat beberapa 

tahapan yang dapat dilakukan terkait hal tersebut antara lain pencegahan, 

pendeteksian, investigasi, dan penyelesaian (inquiry) --sebagaimana dapat dilihat 

pada gambar 2.3. Di antara keempat tahapan tersebut, pendeteksian merupakan 

suatu langkah awal untuk menemukan adanya aksi kecurangan laporan keuangan. 

Golden et al (2006) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan laporan 

keuangan merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena melibatkan 

penyembunyian dan kolusi. 

Gambar 2.3 
Upaya fighting fraud 
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 Dalam melakukan pendeteksian kecurangan laporan keuangan, Albrecht et 

al (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa upaya proaktif yang dapat 

dilakukan terkait pendeteksian kecurangan laporan keuangan, antara lain: 

1. Pendeteksian berbasis teknologi 

Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Terdapat dua metode 

pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu secara deduktif dan induktif.  

Dalam metode deduktif, pendeteksian kecurangan laporan keuangan 

dilakukan dengan melakukan pengolahan data menggunakan software 

audit (Audit Command Language, IDEA) dan penerapan Benford’s 

Law. Sedangkan untuk model induktif, pendeteksian dilakukan dengan 

membuat suatu software yang terintegrasi berdasarkan lima proses 

tahapan yang dilakukan sebelumnya, terdiri atas: (i) memahami bisnis 

atau operasional perusahaan; (ii) memahami jenis-jenis kecurangan apa 

yang dapat terjadi selama perusahaan beroperasi; (iii) menjelaskan 

indikasi yang menunjukkan terjadinya kecurangan; (iv) menggunakan 

database dan sistem informasi perusahaan untuk mengidentifikasi 

indikasi kecurangan; (v) melakukan follow up untuk menjelaskan 

apakah aksi kecurangan benar-benar terjadi dan faktor-faktor apa saja 

yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan tersebut.  

2. Analisis laporan keuangan 

Kecurangan laporan keuangan seringkali dapat terdeteksi melalui 

laporan keuangan. Untuk memahami informasi di balik laporan 



keuangan diperlukan suatu teknik analisis laporan keuangan. Informasi 

ini dapat digunakan untuk menilai area-area mana yang tidak biasa 

sehingga dapat membantu mengidentifikasi indikasi kecurangan 

laporan keuangan. Albrecht et al (2006) menyatakan bahwa terdapat 

tiga macam teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan 

untuk membantu mengidentifikasi indikasi atas kecurangan laporan 

keuangan, antara lain: 

1. Analisis tren hubungan atas angka-angka pos laporan keuangan 

dari tahun ke tahun. Teknik ini biasa disebut dengan analisis 

horizontal. 

2. Menghitung rasio atas laporan keuangan dan membandingkan 

perubahannya dari tahun ke tahun.   

3. Melakukan konversi atas laporan keuangan menggunakan 

analisis vertikal dengan cara mengkonversikan angka laporan 

keuangan dalam bentuk prosentase lalu membandingkan pos 

laporan keuangan terhadap pos dasar pembandingnya. 

 

Selain itu, Singleton et al (2006) menyatakan bahwa metode deteksi atas 

kecurangan laporan keuangan meliputi: (1) analisis vertikal dan horizontal atas 

laporan keuangan; (2) analisis rasio, terutama tren selama beberapa periode; (3) 

rasio manipulasi laba atau disebut “Beneish Score”; (4) rasio harga per laba yang 

irasional; (5) melakukan audit keuangan. 



Tahap pendeteksian merupakan salah satu tahapan yang penting dalam 

memerangi kecurangan. Dengan pendeteksian menggunakan metode-metode yang 

telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan hal ini akan membantu menentukan area-

area mana yang perlu menjadi fokus perhatian dan menunjukkan indikasi adanya 

kecurangan laporan keuangan. 

 

2.5 Teknik Analisis dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan 

2.5.1 Arti Penting Analisis Laporan Keuangan dalam Pendeteksian 
Kecurangan Laporan Keuangan 
 

 Laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus akuntansi yang 

mereflesikan kondisi keuangan perusahaan. Sebagian besar pengguna lapoan 

keuangan menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi. Oleh karena itu, Prastowo dan Juliaty (2005) menyatakan 

bahwa laporan keuangan harus benar-benar relevan dan dapat diandalkan 

sehingga tidak akan menyesatkan dan merugikan penggunanya yang 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.  

Kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi melalui proses akuntansi 

dan laporan keuangan pada suatu perusahaan. Kecurangan laporan keuangan 

dalam jumlah yang material seringkali dapat terdeteksi melalui laporan keuangan 

(Albrecht et al, 2006). Untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan laporan 

keuangan diperlukan suatu pemahaman tentang informasi di balik angka laporan 

keuangan dengan menggunakan prosedur analisis yang disebut analisis laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan ini dilakukan untuk memahami hubungan 

dalam informasi keuangan yang tidak biasa atau tidak stabil, yang mana hal ini 



dapat menjadi suatu indikasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan (ACFE, 

2007). Dengan pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan teknik 

analisis laporan keuangan, diharapkan hal ini akan membantu memberikan suatu 

dasar yang logis dalam menentukan area-area mana yang perlu menjadi fokus 

perhatian dan menunjukkan indikasi adanya kecurangan laporan keuangan.  

Terdapat beberapa penelitian terkait penerapan teknik analisis laporan 

keuangan dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan, antara lain Beneish 

(1999) yang menyusun suatu model untuk mendeteksi adanya manipulasi laba 

dalam laporan keuangan berdasarkan delapan indeks rasio kunci terkait. Model ini 

terdiri atas delapan rasio kunci, antara lain: (1) Days Sales Receivables Index; (2)  

Gross Margin Index; (3)  Asset Quality Index; (4) Sales Growth Index; (5) 

Sales,General, and Administrative Expense Index; (6) Depreciaton Index; (7) 

Leverage Index; (8)  Total Accrual to Total Assets Index yang selanjutnya 

diformulasikan ke dalam M-Score --manipulation score. Selain itu, Rosplock 

(2001) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan laporan keuangan dapat 

dilakukan melalui analisis kebangkrutan perusahaan yaitu model Altman. 

Selanjutnya, Barsky et al (2003) menyatakan bahwa terdapat dua alat analisis 

dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Pertama, menggunakan model 

Altman (1968) yaitu dengan menggunakan beberapa rasio yang dianggap dapat 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan berdasarkan rasio 

likuiditas, profitabilitas, leverage, solvency, dan aktivitas yang selanjutnya rasio 

ini dihitung dengan menggunakan rumus yang biasa disebut Z-score. Kedua, ialah 

menggunakan model Beneish (1997) untuk mendeteksi adanya manipulasi laba 



dengan membandingkan indeks rasio kunci Beneish berdasarkan standar GAAP 

violation atas indeks rasio kunci yang dihasilkan tersebut.  

 Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa teknik analisis laporan 

keuangan dapat memberikan suatu dasar yang logis dalam mendeteksi terjadinya 

kecurangan laporan keuangan.  

2.5.2 Model Beneish (1999) dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan 
Keuangan 

 
 Suatu teknik analisis laporan keuangan dapat diterapkan untuk mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan berupa manipulasi laba --earning overstatement. 

Pernyataan ini telah dijawab oleh Messod D. Beneish, seorang profesor di Indiana 

University yang melakukan penelitian atas perbedaan kuantitaif antara perusahaan 

yang teridentifikasi telah melakukan manipulasi laba dan perusahaan yang 

teridentifikasi tidak melakukan manipulasi laba. Ia menggunakan data keuangan 

perusahaan lalu menghitung rasio keuangan perusahaan tersebut untuk 

mengetahui  apakah terjadi perubahan rasio akibat atas adanya manipulasi atau 

untuk mengetahui apakah terdapat kondisi yang dapat mendorong adanya 

manipulasi tersebut.  

Beneish mengungkapkan bahwa pada umumnya manipulasi laba 

ditunjukkan dengan peningkatan atas pendapatan atau penurunan atas beban 

perusahaan secara signifikan dari suatu tahun (t) ke tahun sebelumnya (t-1). 

Berdasarkan hal tersebut, Beneish mengembangkan suatu rasio terkait dengan 

perubahan aset dan pertumbuhan penjualan yang dirumuskan dalam M-Score 

yaitu skor yang merefleksikan terjadinya manipulasi laba.  



Hasil penelitian Beneish menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

manipulasi laba dengan beberapa rasio kunci tersebut. Adapun rasio kunci yang 

dihasilkan Beneish terkait adanya manipulasi laba, antara lain: 

1. Indeks jumlah hari dalam penerimaan hasil piutang atas penjualan 

(DSRI) 

Rasio ini membandingkan piutang usaha terhadap penjualan yang 

dihasilkan perusahaan pada suatu tahun (t) dan tahun sebelumnya (t-1). 

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut: 

 

DSRI =          piutang usaha (t) / penjualan (t) 

       piutang usaha (t-1) / penjualan (t-1) 

  

Beneish (1999) menyatakan bahwa jika DSRI >1, maka hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan atas jumlah piutang usaha yang 

dimiliki. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya earning 

overstatement.  

2. Indeks atas laba kotor  (GMI) 

Rasio ini membandingkan perubahan laba kotor yang dihasilkan 

perusahaan pada suatu tahun (t) dan tahun sebelumnya (t -1). Adapun 

rumus perhitungannya sebagai berikut: 

 
      GMI =     Laba Kotor (t-1)  / Penjualan (t-1)  

                                         Laba Kotor (t) / Penjualan (t) 
  



GMI merupakan rasio yang mengukur tingkat profitabilitas 

perusahaan, yang mana rasio ini merepresentasikan prospek 

perusahaan di masa depan.  Beneish (1999) menyatakan bahwa jika 

GMI >1, maka hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas laba 

kotor perusahaan yang merepresentasikan prospek perusahaan yang 

mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya 

earning overstatement. 

3. Indeks atas kualitas aset  (AQI) 

 Rasio ini membandingkan aktiva tidak lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan selain aktiva tetap dengan total aktiva perusahaan pada 

suatu tahun (t)  dan tahun sebelumnya (t -1). Adapun rumus perhitungan 

AQI sebagai berikut: 
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AQI menunjukkan kualitas aktiva tidak lancar perusahaan yang 

kemungkinan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa 

depan. Beneish (1999) menyatakan bahwa jika AQI >1, maka hal ini 

menunjukkan terjadinya penurunan atas kualitas aktiva. Dengan 

demikian terjadi peningkatan atas jumlah aktiva tidak lancar yang 

dapat memberikan manfaat di masa depan dan peningkatan jumlah 



beban yang ditangguhkan. Beneish (1999) menyatakan bahwa kondisi 

ini mengindikasikan terjadinya earning overstatement. 

4. Indeks atas pertumbuhan penjualan  (SGI) 

 Rasio ini membandingkan penjualan pada suatu tahun (t)  dan tahun 

sebelumnya (t -1). Adapun rumus perhitungan SGI sebagai berikut: 

               
    penjualan (t) 
  
            penjualan (t -1) 

 

Jika SGI >1, maka hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan  atas 

penjualan, sedangkan penurunan atas rasio ini menunjukkan adanya 

penurunan atas penjualan. Oleh karena itu, Beneish (1999) menyatakan 

bahwa jika SGI >1,  maka hal ini mengindikasikan terjadinya earning 

overstatement. 

5. Indeks atas beban depresiasi  (DEPI) 

 Rasio ini membandingkan beban depresiasi terhadap aktiva tetap 

sebelum depresiasi pada suatu tahun (t)  dan tahun sebelumnya (t -1). 

Adapun rumus perhitungan DEPI sebagai berikut: 
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Jika DEPI >1, maka hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas 

depresiasi aktiva tetap sedangkan penurunan atas rasio ini 

menunjukkan adanya peningkatan atas tingkat depresiasi aktiva tetap. 



Oleh karena itu, Beneish (1999) menyatakan bahwa jika DEPI >1,  

maka hal ini mengindikasikan terjadinya earning overstatement. 

6. Indeks atas beban penjualan, umum, dan administrasi  (SGAI) 

Rasio ini membandingkan beban penjualan, umum, dan administrasi 

terhadap penjualan pada suatu tahun (t)  dan tahun sebelumnya (t -1). 

Adapun rumus perhitungan  SGAI sebagai berikut: 
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Jika SGAI >1, maka hal ini  menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

atas beban operasional perusahaan --beban administrasi, umum, dan 

penjualan -- atau terjadinya penurunan atas penjualan. Dan sebaliknya, 

jika SGAI <1, maka hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas 

beban operasional perusahaan atau terjadi kenaikan atas penjualan. 

Beneish (1999) menyatakan bahwa jika SGAI <1, maka hal ini 

mengindikasikan terjadinya earning overstatement. 

7. Indeks atas tingkat hutang  (LVGI) 

Rasio ini membandingkan jumlah hutang terhadap total aktiva pada 

suatu tahun (t)  dan tahun sebelumnya (t -1). Rasio ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana tingkat hutang yang dimiliki perusahaan 

terhadap total aktivanya dari tahun ke tahun. Adapun rumus 

perhitungan LVGI sebagai berikut: 
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Jika LVGI >1, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

atas komposisi hutang dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan, sedangkan penurunan atas rasio ini menunjukkan adanya 

penurunan atas jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Beneish 

(1999) menyatakan bahwa jika LVGI >1, maka hal ini 

mengindikasikan kondisi perusahaan yang potensial atas terjadinya 

earning overstatement untuk memenuhi kewajibannya. 

8. Indeks atas total akrual terhadap total aktiva (TATA) 

 

 TATA =       Laba Usaha (t) – Arus Kas dari Aktivitas Operasi (t) 

              Total Aktiva (t)   

 
Total akrual yang tinggi menunjukkan tingginya jumlah laba akrual 

yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kas 

atas laba yang dihasilkan ialah rendah. Beneish (1999) menyatakan 

bahwa nilai TATA yang tinggi (positif) mengindikasikan kondisi 

perusahaan yang potensial atas terjadinya earning overstatement 

melalui peningkatan atas transaksi akrual dalam pengakuan 

pendapatan. 

 



Selanjutnya, Beneish melakukan pengujian secara statisik atas ke-8 rasio 

kunci tersebut dan mengklasifikasikannya di antara perusahaan yang melakukan 

manipulasi dan tidak melakukan manipulasi. Dari hasil pengujian tersebut 

diperoleh suatu konstanta dan faktor pengali  atas rasio perusahaan yang 

melakukan manipulasi laba yang kemudian dirumuskan ke dalam fungsi 

persamaan  sebagai berikut: 

 

M-Score =   -4.84 + 0.92DSRI + 0.528GMI + 0.404AQI + 0.892SGI  

              + 0.115DEPI + -0.172SGAI + 4.679TATA + -0.327LVGI   

  

yang mana, jika nilai M-Score>-2,22, maka hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan diklasifikasikan berada dalam kriteria kondisi yang potensial terhadap 

adanya earning overstatement. Pada kondisi demikian, perusahaan yang 

melakukan manipulasi 10 kali lebih potensial untuk dikategorikan melakukan 

manipulasi laba daripada tidak melakukan manipulasi laba (Bell, 2008). 

 Secara keseluruhan, indeks Beneish merepresentasikan teknik analisis 

laporan keuangan yang dapat membantu dalam menentukan fokus pemeriksaan 

atas laporan keuangan suatu perusahaan. Uraian di atas memperkuat pernyataan 

Barsky et al (2003) dan  Singleton et al (2006) bahwa model Beneish (1999) 

dapat diterapkan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. 

2.5.3 Model Altman (2000) dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan 
Keuangan 
 

 Kebangkrutan perusahaan merupakan salah satu faktor yang memiliki 

keterkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Irianto (2003) bahwa sebagian besar kebangkrutan yang terjadi pada 



perusahaan-perusahaan raksasa disebabkan oleh adanya manipulasi pembukuan. 

Hal ini memperkuat pernyataan  Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat 

menjadi penyebab dan akibat atas adanya kecurangan. Hal di atas menjadi dasar 

atas penerapan teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan model 

prediksi kebangkrutan Altman dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. 

 Altman (1968) mengembangkan suatu model prediksi kebangkrutan 

dengan menggunakan rasio keuangan yang diklasifikasikan ke dalam lima 

kategori yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, solvency, dan aktivitas yang 

dikembangkan ke dalam model analisis multidiskriminan sebagai berikut: 

 

       Z = 1.2Z1 + 1.4Z2 + 3.3Z3 + 0.6Z4 + 0.999Z5 

 

yang mana: 

Z1 = modal kerja / total aktiva 

Z2 = saldo laba / total aktiva 

Z3 = laba sebelum bunga dan pajak / total aktiva 

Z4 = nilai kapitalisasi pasar saham / nilai buku kewajiban 

Z5 = penjualan / total aktiva 

  

Model prediksi kebangkrutan perusahaan yang telah dikembangkan oleh 

Altman ini mengalami suatu revisi pada tahun 2000. Revisi yang dilakukan oleh 

Altman atau disebut Z’- Score merupakan penyesuaian yang dilakukan agar 

model prediksi kebangkrutan ini dapat diterapkan  baik untuk perusahaan privat 



atau go public. Perbedaan atas Altman (2000) ini terletak pada perubahan salah 

satu variabelnya yaitu rasio X4. Pada model sebelumnya yaitu Altman (1968),  

nilai modal ditentukan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, sedangkan menurut 

Altman (2000), nilai modal yang digunakan dalam menghitung rasio X4 ialah 

berdasarkan nilai buku atas modal yang dimiliki. Adapun fungsi persamaan atas 

Z’-Score ialah sebagai berikut: 

 

Z’ = 0.717Z1 +0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5 

 

Keterangan: 

Z1 = modal kerja / total aktiva 

Z2 = saldo laba / total aktiva 

Z3 = laba sebelum bunga dan pajak / total aktiva 

Z4 = nilai buku ekuitas / nilai buku kewajiban 

Z5 = penjualan / total aktiva 

 

Yang mana jika: 

Z < 1,21 :   perusahaan dalam kondisi bangkrut 

1,21 ≤  Z ≤ 2,90 :   perusahaan dalam kondisi kritis/ rawan bangkrut 

Z >2,90 :   perusahaan dalam kondisi sehat  

 

Z’- Score digunakan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan dan 

sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menarik 



tentang Z’-Score adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan 

bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, 

bila Z’- Score mengalami penurunan, maka perusahaan harus berhati-hati. Adapun 

uraian mengenai masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Rasio X1 = Modal Kerja / Total Aktiva, merupakan rasio yang mengukur 

likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 

modal kerja dengan total aktiva. Modal kerja didefinisikan sebagai total 

aktiva lancar dikurangi dengan total kewajiban lancar. Pada umumnya, 

apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka modal kerja akan 

turun lebih cepat daripada total aktiva sehingga menyebabkan rasio ini 

turun.  

2. Rasio X2 = Laba Ditahan / Total Aktiva, merupakan rasio yang mengukur 

kemampulabaan kumulatif dari suatu perusahaan. Rasio ini dihitung 

dengan membandingkan laba ditahan dengan total aktiva. Umur 

perusahaan sangat berpengaruh pada rasio ini, karena semakin lama 

perusahaan itu beroperasi, maka semakin besar pula kesempatannya untuk 

dapat memperbesar akumulasi laba ditahannya. Oleh karena itu, pada 

beberapa tingkat, rasio ini juga menunjukkan umur perusahaan, karena 

semakin muda perusahaan, semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk 

membangun akumulasi laba ditahannya.  

3. Rasio X3 = EBIT / Total Aktiva, merupakan rasio yang hendak mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan 



seluruh aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan 

membandingkan laba sebelum bunga dan pajak atau Earning Before 

Interest and Tax (EBIT) tahunan perusahaan dengan total aktiva pada 

neraca di akhir tahun. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai ukuran 

sebarapa besar produktivitas penggunaan dana yang dipinjam. Bila rasio 

ini lebih besar dari rata-rata tingkat bunga yang dibayar, maka perusahaan 

menghasilkan uang yang lebih banyak daripada bunga pinjaman.  

4. Rasio X4 = Nilai Buku Ekuitas / Total Hutang, merupakan rasio yang 

dihitung dengan membandingkan nilai buku dengan total hutang. 

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal mengakumulasi lebih 

banyak hutang dibandingkan modal sendiri.  

5. Rasio X5 = Penjualan / Total Aktiva, merupakan rasio yang akan 

mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan  

membandingkan penjualan dengan total aktiva yang dimilikinya. 

Penjualan yang dimaksud adalah penjualan bersih, yaitu penjualan pada 

nilai faktur dikurangi dengan pengembalian, pengurangan harga, biaya 

transportasi yang dibayar untuk langganan, dan potongan penjualan.  

 

 Terkait dengan kecurangan laporan keuangan, Rosplock (2001) dan 

Barsky et al (2003) menyatakan bahwa model prediksi kebangkrutan atau model 

Altman merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan sebagai alat untuk 

mendeteksi kecurangan laporan keuangan, yang mana teknik ini telah banyak 



digunakan selama lebih dari 30 tahun. Semenjak kecurangan laporan keuangan 

diketahui seringkali terjadi pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, 

model Altman dapat diterapkan sebagai alat untuk mengidentifikasi adanya 

manipulasi laba (Barsky et al, 2003). Uraian di atas menunjukkan bahwa model 

Altman (2000) dapat diterapkan dalam pendeteksian kecurangan laporan 

keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 

tujuan studi eksploratif. Sugiyono (2007) menyatakan bahwa metode kualitatif 

merupakan suatu metode yang lebih menekankan pada tingkat makna atau nilai di 

balik data yang tampak. Metode kualitatif bukanlah metode yang menolak angka 

dan penggunaan statistik dalam penyajian dan analisis data (Sugiyono, 2007). 

Dijelaskan pula oleh Sugiyono (2007) bahwa penelitian kualitatif mampu 

mengkonstruksikan suatu hubungan antar fenomena atas angka dan penggunaan 

statistik untuk mengetahui hubungan antar fenomena tersebut.  

 Sekaran (2006) menyatakan bahwa studi eksploratif merupakan studi 

penjajakan yang dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah 

karena keterbatasan jumlah studi dalam bidang tersebut. Studi eksploratif 

dilakukan jika tidak banyak informasi yang diketahui mengenai permasalahan 

yang dihadapi. Selain itu, Indriantoro dan Supomo (2002) menyatakan bahwa 

studi eksplorasi digunakan dalam memperoleh pengetahuan yang bermanfaat 

untuk penyusunan konstruksi suatu teori. 

 

3.2 Sampel  

 Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan 

penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Hal ini sebagaimana dijelaskan 



oleh Sugiyono (2007) bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak 

didasarkan pada pehitungan statistik, melainkan penentuan sampel disesuaikan 

dengan fokus dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2007). Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Adapun sampel atas penelitian ini ialah 

laporan keuangan tahunan selama tahun 2001 sampai dengan 2007 dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. telah dinyatakan oleh Bapepam bahwa terjadi kecurangan laporan 

keuangan berupa earning overstatement pada tahun 2001 sampai 

dengan 2007 (untuk tahun yang berakhir 31 Desember). 

2. terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2001 sampai dengan 

2007.  

  Kriteria di atas ditentukan dengan pertimbangan agar laporan keuangan 

yang dijadikan sampel sesuai dengan kriteria sampel penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Beneish (1999). Sedangkan untuk penerapan model Altman dapat 

menyesuaikan dengan kriteria di atas karena menurut Altman (2000), model 

prediksi kebangkrutan yang biasa disebut Altman revised ini telah memasukkan 

dimensi internasional dan dapat diterapkan baik pada perusahaan yang bersifat go 

public atau privat. 

 Dalam proses penentuan sampel atas penelitian kualitatif, besarnya sampel 

tidak dapat ditentukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono 

(2007) bahwa penentuan sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai 



pada taraf jenuh (redundancy). Suatu yang menjadi perhatian bagi penelitian 

kualitatif ialah tuntasnya perolehan informasi, bukan banyaknya sampel sumber 

data (Sugiyono, 2007).  

 

3.3 Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media 

perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan 

keuangan tahunan hasil auditan yang diperoleh dari  Bursa Efek Indonesia (BEI)--

yang mana diperoleh dari pojok BEI (untuk tahun 2001 sampai dengan 2003) dan 

penelusuran secara on-line melalui website BEI yaitu www.idx.co.id (untuk tahun 

2004 sampai dengan 2007).  

 

3.4 Metode Analisis Data 

  Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan 

perspektif deduktif. Bungin (2007) menyatakan bahwa menurut perspektif 

deduktif, teori merupakan suatu pedoman yang digunakan terlebih dahulu sebagai 

alat, ukuran, dan instrumen, sehingga peneliti akan menggunakan teori sebagai 

perspektif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini teori 

digunakan dari awal penelitian untuk menuntun peneliti dalam menjawab 

bagaimana penerapan model Beneish (1999) dan model Altman (2000) dalam 

pendeteksian kecurangan laporan keuangan. 



 Penelitian ini menggunakan dua model dalam melakukan analisis datanya. 

Pertama, analisis data dilakukan dengan menggunakan model Beneish (1999) 

untuk mendeteksi adanya earning overstatement. Adapun fungsi persamaan atas 

model Beneish (1999) ialah sebagai berikut 

 

M-Score =   -4.84 + 0.92DSRI + 0.528GMI + 0.404AQI + 0.892SGI  

              + 0.115DEPI + -0.172SGAI + 4.679TATA + -0.327LVGI    

 

Berdasarkan persamaan di atas, jika nilai M-Score>-2,22, maka hal ini 

menunjukkan indikasi bahwa perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan 

yang melakukan manipulasi laba berupa earning overstatement.  

 Kedua, menggunakan model Altman (2000) untuk mendeteksi adanya 

kecurangan laporan keuangan. Adapun fungsi persamaan atas model Altman 

(2000) ialah  sebagai berikut: 

 
      

Z’ = 0.717Z1 +0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4 + 0.998Z5 
 

 

Yang mana, jika :  

Z ’< 1,21        :   perusahaan dalam kondisi bangkrut 

1,21  ≤ Z’ ≤ 2,90  :   perusahaan dalam kondisi kritis / rawan bangkrut 

Z’ ≥ 2,90  :   perusahaan dalam kondisi sehat  

  



 Hasil analisis atas model Altman (2000) di atas dihubungkan dengan 

kecurangan yang terdeteksi dengan model Beneish (1999). Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi suatu 

penyebab dan akibat atas terjadinya tindak kecurangan. Metode analisis data di 

atas dilakukan dengan menggunakan time series analysis yaitu dengan 

membandingkan perubahan rasio kunci atas dua model tersebut dari tahun ke 

tahun selama tahun 2001 sampai dengan 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

4.1.1 Hasil Pemeriksaan Kasus dan Penegakan Hukum Bapepam yang 
terselesaikan selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 
 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat 

Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Keuangan Republik 

Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan 

pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang lembaga keuangan. Terkait bidang penegakan hukum, Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah melakukan pemeriksaan atas kasus 

dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan 

melakukan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal. 

Adapun kasus-kasus pelanggaran Pasar Modal yang ditangani oleh Bapepam ialah 

kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan perusahaan go public, 

perdagangan efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan 

keterbukaan emiten dan perusahaan publik antara lain dugaan pelanggaran 

transaksi benturan kepentingan, informasi atau fakta material yang harus segera 

diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil 

penawaran umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan 

efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, 

perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan 



dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam perdagangan 

saham dan reksa dana. 

Adapun rekapitulasi hasil pemeriksaan kasus dan penegakan hukum yang 

diselesaikan oleh Bapepam selama tahun 2001 sampai dengan 2007 dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 
 

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus 
dan Penegakan Hukum Bapepam 

Tahun Jumlah Hasil Pemeriksaan Kasus  
dan Penegakan Hukum Bapepam 

2001 12 
2002 17 
2003 5 
2004 1 
2005 1 
2006 - 
2007 4 
Total 40 

       Sumber: Bapepam, diolah. 
 
 Berikut hasil pemeriksaan kasus dan penegakan hukum Bapepam selama 

tahun 2001 sampai dengan 2007 berdasarkan jenis kasus dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut: 

Tabel 4.2 
 

Hasil Pemeriksaan Kasus dan 
 Penegakan Hukum Bapepam 

Jenis Kasus Frekuensi 
Kasus terkait keterbukaan emiten dan perusahaan 
publik 18 

Kasus Perdagangan Efek 19 
Kasus Pengelolaan Investasi 13 

Total 40 
  Sumber: Bapepam, diolah. 



4.1.2 Hasil Pemeriksaan Kasus dan Penegakan Hukum Bapepam yang 
terselesaikan selama Tahun 2001 sampai dengan 2007 terkait 
Kecurangan Laporan Keuangan 

 
Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, hasil pemeriksaan kasus dan 

penegakan hukum yang diselesaikan oleh Bapepam terkait kasus keterbukaan 

emiten dan perusahaan publik berupa kecurangan laporan keuangan ialah 

sebanyak dua (2) kali yaitu kasus kecurangan laporan keuangan tahunan PT. 

Kimia Farma Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan kasus 

kecurangan laporan keuangan tahunan PT. Indofarma Tbk untuk tahun yang 

berakhir 31 Desember 2001. Adapun ringkasan atas deskripsi kasus tersebut 

sebagai berikut (surat edaran pers Bapepam atas kasus terkait terlampir): 

1. Kasus kecurangan laporan keuangan PT. Indofarma Tbk 

Kasus ini bermula dari adanya penelaahan mengenai dugaan adanya 

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 

terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Dari hasil 

pemeriksaan Bapepam menunjukkan bahwa terdapat overstated dalam 

penilaian persediaan yang mengakibatkan earning overstatement atas 

laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. 

2. Kasus kecurangan laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk 

Kasus ini mulai terungkap pada pertengahan tahun 2002, berawal dari 

adanya indikasi atas penggelenbungan keuntungan pada semester I 

tahun 2002. Berdasarkan indikasi pemeriksaan tersebut ditemukan 

bahwa terdapat salah saji yang mengakibatkan overstated pada laba 

bersih laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 



2001. Salah saji ini diakibatkan oleh adanya overstated atas penjualan 

dan persediaan yang terjadi pada unit-unit industrinya. 

4.1.3 Hasil Pengumpulan Sampel 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus dan penegakan hukum Bapepam 

yang terselesaikan selama tahun 2001 sampai dengan 2007, kecurangan atas 

laporan keuangan berupa earning overstatement terjadi sebanyak dua (2) kali 

yaitu pada laporan keuangan tahunan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma 

Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Selanjutnya, penentuan 

sampel penelitian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut (sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut): 

Tabel 4.3 
Penentuan Sampel 

 
Kriteria PT. Indofarma Tbk PT. Kimia Farma Tbk 

telah dinyatakan oleh 

Bapepam bahwa terjadi 

kecurangan laporan 

keuangan berupa earning 

overstatement pada tahun 

2001 sampai dengan 2007 

(untuk tahun yang berakhir 

31 Desember). 

√ √ 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 

2001 sampai dengan 2007.  

√ √ 

Keterangan: 
√: memenuhi 
 



 Berdasarkan  hal di atas, maka sampel yang memenuhi kriteria untuk dapat 

digunakan dalam penelitian ini ialah laporan keuangan PT. Indofarma Tbk dan 

PT. Kimia Farma Tbk. Oleh karena itu, sampel yang digunakan pada penelitian ini 

ialah laporan keuangan tahunan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk 

selama tahun 2001 sampai dengan 2007.  

 

4.2 Profil Perusahaan 

4.2.1 Profil PT. Indofarma Tbk 

 PT. Indonesia Farma Tbk atau biasa disingkat dengan PT. Indofarma Tbk 

merupakan pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat 

Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat Manggarai ini diambil alih oleh 

Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada 

tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi 

Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP) No. 20 tahun 1981, Pemerintah menetapkan Pusat Produksi 

Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma 

(Perum Indofarma). Selanjutnya pada tahun 1996, status badan hukum Perum 

Indofarma diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 34 

tahun 1995. Akhirnya, pada tanggal 17 April 2001, perusahaan ini telah tercatat di 

Bursa Efek sebagai perusahaan terbuka (go public). 

 Maksud dan tujuan perusahaan ini ialah untuk melaksanakan dan 

menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, 



alat kesehatan, serta industri produk makanan dengan menerapkan prinsip-prinsip 

Perseroan Terbatas. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencapai 

maksud dan tujuan perusahaan, antara lain: (i) memproduksi bahan baku dan 

bahan penolong farmasi serta bahan kimia termasuk agrokimia; (ii) memproduksi 

obat jadi seperti obat-obatan esensial, obat generik, obat nama dagang, obat 

tradisional, kosmetik, alat kesehatan, diagnostik, serta produk makanan terkait 

dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan; (iii) memproduksi pengemasan 

maupun bahan pengemas, mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, 

baik yang terkait dengan industri farmasi maupun industri lainnya; (iv) melakukan 

pemasaran, perdagangan dan distribusi atas produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan; (iv) memberikan pelayanan atas jasa konsultasi kesehatan. 

4.2.2 Profil PT. Kimia Farma Tbk 

 PT. Kimia Farma Tbk merupakan pioner dalam industri farmasi di 

Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV 

Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia 

Timur didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-

perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan 

farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 

Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT 

Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 Kimia Farma tercatat sebagai 

perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada 

tanggal 4 Januari 2003, perusahaan membentuk dua anak perusahaan yaitu PT. 

Kimia Farma Apotek dan PT. Kimia Farma Trading and Distribution. 



 Adapun kegiatan operasional PT. Kimia Farma TBK antara lain: (i) 

mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia farmasi, biologi, dan lainnya 

yang diperlukan guna pembuatan persediaan terkait; (ii) memproduksi pengemas, 

bahan pengemas, mesin dan sarana pendukung lainnya terkait proses produksi; 

(iii) menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan, dan distribusi dari hasil 

produksi; (iv) melakukan usaha di bidang jasa, baik kegiatan usaha perusahaan 

maupun jasa pemeliharaan dan pelayanan kesehatan; (v) menyelenggarakan jasa 

penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang 

sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Berbekal tradisi industri yang panjang 

selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, kini Kimia 

Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama 

di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan 

pembangunan bangsa dan masyarakat. 

 

4.3 Penerapan Model Beneish (1999) pada Laporan Keuangan 

4.3.1 Indeks Rasio Beneish PT. Indofarma Tbk selama Tahun 2001-2007 

Menurut Beneish (1999), terdapat delapan indeks rasio kunci yang dapat 

digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan berupa earning 

overstatement, antara lain DSRI, GMI, AQI, SGI, SGAI, DEPI, LVGI, dan 

TATA. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam mendeteksi 

earning overstatement pada laporan keuangan PT. Indofarma Tbk ialah dengan 

menghitung kedelapan indeks rasio kunci tersebut. Adapun hasil perhitungan 



indeks rasio kunci Beneish (1999) atas laporan keuangan PT. Indofarma Tbk 

selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

 
Tabel 4.4 

Indeks Rasio Beneish PT. Indofarma Tbk 
 

Jenis 

Rasio 

Tahun 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

DSRI 1,421 0,852 0,828 0,589 1,424 0,984 0,910 

GMI 1,119 2,757 0,652 0,875 1,078 1,169 1,095 

AQI 0,904 1,856 2,423 0,840 0,875 0,556 0,558 

SGI 1,247 1,118 0,724 1,384 0,992 1,501 1,240 

SGAI 1,178 1,194 1,448 0,652 0,997 0,786 1,021 

DEPI 1,109 0,960 0,902 1,008 1,080 1,016 0,954 

LVGI 0,794 1,403 1,138 0,885 0,955 1,212 1,200 

TATA 0,251 -0,025 -0,268 -0,290 0,124 -0,084 -0,072 
  Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 
 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa DSRI yang tinggi terjadi 

pada tahun 2001 dan 2005. DSRI yang tinggi menunjukkan tingginya jumlah 

piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2001, DSRI mengalami 

peningkatan sebesar 42% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2002 

rasio ini mengalami penurunan sebesar 15% dari tahun sebelumnya.  Penurunan 

ini terus terjadi sampai dengan tahun 2004, yaitu penurunan sebesar 17% pada 

tahun 2003 dan sebesar 41% pada tahun 2004. Penurunan atas rasio ini 

menunjukkan penurunan atas  jumlah piutang yang dimiliki. Selanjutnya, terjadi 

peningkatan sebesar 42% pada tahun 2005 dan mengalami nilai yang stabil pada 

tahun 2006 (sebesar 2%). Selanjutnya rasio ini menurun pada tahun 2007 (sebesar 



9%). Adapun rasio tertinggi atas DSRI terjadi pada tahun 2005 dan terendah pada 

tahun 2004. 

Pada tahun 2001, terjadi peningkatan atas GMI sebesar 12%. Rasio ini 

mengalami peningkatan sebesar 175% pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan 

adanya penurunan atas laba kotor perusahaan yang merepresentasikan terjadi 

penurunan atas prospek perusahaan. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2003 dan 

2004, indeks rasio ini mengalami penurunan sebesar 35% dan 13%. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan atas laba kotor perusahaan yang 

merepresentasikan prospek perusahaan yang meningkat. Selanjutnya, indeks rasio 

ini mengalami peningkatan pada tahun 2005 (sebesar 8%), 2006 (sebesar 17%), 

dan 2007 (sebesar 9%). Adapun GMI tertinggi terjadi pada tahun 2002, sedangkan 

GMI terendah terjadi pada tahun 2003. 

Pada tahun 2001 terjadi penurunan atas AQI sebesar 10%. Hal ini 

menunjukkan peningkatan atas kualitas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Akan tetapi pada tahun 2002 dan 2003 terjadi peningkatan yang atas AQI sebesar 

85% dan 142%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan atas kualitas aktiva. 

Penurunan atas rasio ini terjadi kembali padatahun 2004 dan terus berlanjut 

sampai dengan tahun 2007 (masing-masing sebesar 16%, 13%, 44%, dan 44%). 

Adapun rasio tertinggi atas AQI terjadi pada tahun 2003 dan terendah pada tahun 

2006. 

Indeks pertumbuhan atas penjualan (SGI) PT. Indofarma Tbk pada tahun 

2001 mengalami peningkatan sebesar 25%. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan atas hasil penjualan perusahaan dari tahun sebelumnya. Peningkatan 



pun terjadi kembali pada tahun 2002 sebesar 12%. Akan tetapi, pada tahun 2003 

terjadi penurunan atas rasio ini sebesar 28% yang berarti bahwa terjadi penurunan 

atas hasil penjualan pada tahun ini. Selanjutnya, pada tahun 2004 terjadi 

peningkatan atas rasio ini sebesar 38%. Kondisi yang stabil terjadi pada tahun 

2005. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan rasio sebesar 1%. Pada tahun 

2006 dan 2007, terjadi peningkatan kembali atas rasio ini (masing-masing sebesar 

50% dan 24%). Adapun SGI tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan SGI terendah 

pada tahun 2003. 

SGAI PT. Indofarma Tbk mengalami peningkatan selama tahun 2001 

sampai dengan 2003 (masing-masing sebesar 18%, 19%, dan 45%).  Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atas jumlah beban operasional 

perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2004 terjadi penurunan atas rasio ini sebesar 

35% dan pada tahun 2005 rasio ini memiliki nilai yang stabil. Kondisi penurunan 

ini terjadi kembali pada tahun 2006 sebesar 21% yang menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan atas jumlah beban operasional. Kondisi yang stabil pun terjadi kembali 

pada tahun 2007. Adapun SGAI tertinggi terjadi pada tahun 2003 dan terendah 

pada tahun 2004. 

Pada tahun 2001, terjadi peningkatan atas DEPI sebesar 11%. Hal ini 

menunjukkan penurunan atas beban depresiasi yang dimiliki oleh perusahaan. 

Akan tetapi, pada tahun 2002 dan 2003 rasio ini mengalami penurunan sebesar 

4% dan 10%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan atas beban depresiasi 

yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai yang stabil atas rasio ini terjadi selama tahun 

2004 sampai dengan tahun 2006. Akan tetapi, rasio ini mengalami penurunan 



sebesar 5% pada tahun 2007. Adapun indeks tertinggi  atas rasio ini terjadi pada 

tahun 2001 dan terendah pada tahun 2003. 

Pada tahun 2001, terjadi penurunan atas LVGI perusahaan sebesar 21%. 

Hal ini menunjukkan adanya penurunan atas jumlah hutang perusahaan. Pada 

tahun 2002 dan 2003 terjadi peningkatan atas rasio ini (masing-masing sebesar 

40% dan 14%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan atas jumlah hutang 

yang dimiliki. Pada tahun 2004 dan 2005, terjadi penurunan atas rasio ini sebesar 

12% dan 5%. Selanjutnya, pada tahun 2006 dan 2007 terjadi peningkatan kembali 

atas rasio ini masing-masing sebesar 21% dan 20%. Indeks tertinggi atas rasio ini 

terjadi pada tahun 2002 dan indeks terendah terjadi pada tahun 2001. 

TATA yang dimiliki oleh perusahaan  mengalami peningkatan (nilai 

positif) pada tahun 2001 dan  2005 sebesar 25% dan 12%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan atas jumlah laba akrual yang dimiliki (jumlah kas atas 

laba yang dihasilkan ialah rendah). Akan tetapi, pada tahun 2002, 2003, 2004, 

2006, dan 2007 terjadi penurunan atas rasio ini --bersifat negatif (masing-masing 

sebesar 2%, 27%, 29%, 8% dan 7%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan 

jumlah laba akrual yang dihasilkan oleh perusahaan. TATA terendah terjadi pada 

tahun 2004, sedangkan TATA tertinggi terjadi pada tahun 2001. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan atas kedelapan indeks rasio 

kunci tersebut dilakukan penghitungan atas M-Score --manipulation score terkait 

pendeteksian earning overstatement pada laporan keuangan. Adapun hasil 

perhitungan M-Score Beneish atas laporan keuangan PT. Indofarma Tbk selama 



tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut (rincian 

perhitungan terlampir): 

 
Tabel 4.5 

M-Score PT. Indofarma Tbk 
 

Tahun M-Score Keterangan 

2001 -0,627 Potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2002 -1,525 Potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2003 -3,883 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2004 -3,906 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2005 -1,501 Potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2006 -2,565 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2007 -2,887 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 
Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 

 

 Menurut Beneish (1999), jika M- Score yang dihasilkan  > -2.22, maka 

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang potensial 

terhadap adanya earning overstatement. Hasil perhitungan M-Score di atas 

menunjukkan bahwa laporan keuangan PT. Indofarma Tbk pada tahun 2001, 

2002, dan 2005 memenuhi kriteria atas kondisi perusahaan yang potensial 

terhadap adanya earning overstatement. Sedangkan M-Score yang dihasilkan pada 

tahun 2003, 2004, 2006, dan 2007 menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak 

potensial terhadap adanya earning overstatement. 

4.3.2 Indeks Rasio Beneish PT. Kimia Farma Tbk selama Tahun 2001-2007  

Nilai indeks rasio kunci Beneish (1999) atas laporan keuangan PT. Kimia 

Farma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut: 



Tabel 4.6 
Indeks Rasio Beneish PT. Kimia Farma Tbk 

 
Jenis 

Rasio 

Tahun 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

DSRI 1,126 1,191 0,749 1,203 1,160 0,779 1,340 

GMI 1,011 1,247 0,968 0,890 1,057 1,170 0,991 

AQI 1,080 1,633 0,899 1,426 0,890 1,156 0,814 

SGI 0,938 1,081 1,180 1,060 0,943 1,206 1,080 

SGAI 1,192 1,046 1,001 1,084 1,000 0,899 0,989 

DEPI 0,835 0,777 0,945 1,105 0,999 0,977 1,020 

LVGI 0,868 0,910 1,242 0,708 0,926 1,094 1,115 

TATA 0,062 -0,034 -0,192 0,006 0,019 -0,076 -0,002 

   Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 

Informasi diatas menunjukkan bahwa DSRI pada tahun 2001, 2002, 2004, 

2005, dan 2007 mengalami peningkatan (masing-masing sebesar 13%, 19%, 20%, 

16%, dan 34%). Peningkatan ini tingginya jumlah piutang usaha yang dimiliki 

oleh perusahaan. Penurunan atas rasio ini terjadi pada tahun 2003 (sebesar 25%) 

dan 2006 (sebesar 22%). Hal ini menunjukkan jumlah piutang usaha perusahaan 

yang rendah. Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, DSRI tertinggi terjadi pada 

tahun 2007 dan terendah pada tahun 2003. 

GMI yang stabil terjadi pada tahun 2001 dan 2007. Selanjutnya pada tahun 

2002, 2005, dan 2006 terjadi peningkatan atas GMI (masing-masing sebesar 25%, 

6%, dan 17%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan atas laba kotor perusahaan 

yang merepresentasikan penurunan atas prospek perusahaan. Akan tetapi pada 

tahun 2003 dan 2004, indeks rasio ini mengalami penurunan sebesar 3% dan 11%. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan atas laba kotor perusahaan yang 



merepresentasikan prospek perusahaan yang baik. Adapun GMI tertinggi terjadi 

pada tahun 2002, sedangkan GMI terendah terjadi pada tahun 2004. 

Pada tahun 2001, terjadi peningkatan atas AQI sebesar 8%. Hal serupa 

juga terjadi pada tahun 2002, 2004, dan 2006 (masing-masing sebesar 63%, 43%, 

dan 16%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan atas kualitas aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. Akan tetapi, pada tahun 2003, 2005, dan 2007 terjadi 

penurunan atas AQI yaitu masing-masing sebesar 10%, 11%, dan 19%. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan atas kualitas aktiva. Adapun AQI tertinggi 

terjadi pada tahun 2004 sedangkan AQI terendah terjadi pada tahun 2007. 

Indeks pertumbuhan atas penjualan (SGI) mengalami penurunan pada 

tahun 2001 dan 2005 (masing-masing sebesar 6%). Hal ini menunjukkan adanya 

penurunan atas hasil penjualan perusahaan. Akan tetapi, terjadi peningkatan atas 

SGI pada tahun 2002 (sebesar 8%), 2003(sebesar 18%), 2004 (sebesar 6%), 2006 

(sebesar 21%), dan 2007 (sebesar 8%). Hal ini menunjukkan kondisi penjualan 

yang mengalami peningkatan. Adapun SGI tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan 

SGI terendah pada tahun 2001.    

Pada tahun 2001, 2002, dan 2004 terjadi peningkatan atas SGAI dari tahun 

sebelumnya sebesar 19%, 5%, dan 8%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan atas jumlah beban operasional perusahaan. Nilai yang stabil atas  rasio 

ini terjadi pada tahun 2003, 2005, dan 2007. Hal ini menunjukkan besarnya beban 

operasional perusahaan yang stabil pada tahun ini (sebanding dengan nilai 

penjualan) yang dihasilkan. Selanjutnya, pada tahun 2006 rasio ini mengalami 

penurunan yaitu sebesar 10% yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan atas 



jumlah beban operasional perusahaan. SGAI tertinggi terjadi pada tahun 2001, 

sedangkan SGAI terendah terjadi pada tahun 2006. 

DEPI PT. Kimia Farma Tbk mengalami penurunan pada tahun 2001, 

2002, 2003 yaitu masing-masing sebesar 17%, 22%, 6%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan atas beban depresiasi yang dimiliki perusahaan. 

Kemudian, rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 10%. 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan atas beban depresiasi 

perusahaan. Kondisi yang stabil atas rasio ini terjadi pada tahun 2005 sampai 

dengan 2007. Adapun indeks tertinggi atas rasio DEPI terjadi pada tahun 2004 

dan terendah pada tahun 2002. 

LVGI perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2001, 2002, 2004, 

dan 2005 (masing-masing sebesar 13%, 9%, 29%, dan 7%). Hal ini menunjukkan 

adanya penurunan atas jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Sedangkan pada 

tahun 2003, 2006, dan 2007 terjadi peningkatan atas LVGI yaitu masing-masing 

sebesar 24%, 9%, dan 11%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan atas jumlah 

hutang yang dimiliki perusahaan. Indeks tertinggi atas rasio ini terjadi pada tahun 

2003 dan indeks terendah terjadi pada tahun 2004. 

TATA perusahaan pada tahun 2001mengalami peningkatan (nilai positif) 

sebesar 6%. Hal ini menunjukkan laba akrual perusahaan yang tinggi (jumlah kas 

atas laba yang dihasilkan ialah rendah). Selanjutnya pada tahun 2002, 2003, dan 

2006 terjadi penurunan atas indeks rasio ini (nilai negatif). Hal ini menunjukkan 

terjadinya penurunan atas laba akrual yang dimiliki perusahaan (jumlah kas atas 

laba yang dihasilkan ialah tinggi). TATA yang stabil terjadi pada tahun 2004, 



2005, dan 2007. Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, TATA tertinggi terjadi 

pada tahun 2001 dan terendah pada tahun 2003. 

Berikutnya, kedelapan indeks rasio kunci tersebut diformulasikan ke 

dalam M-Score Beneish (1999). Adapun M-Score Beneish atas laporan keuangan 

PT. Kimia Farma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut (rincian perhitungan terlampir). 

 
Tabel 4.7 

M-Score PT. Kimia Farma Tbk 
 

Tahun M-Score Keterangan 

2001 -2,099 Potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2002 -1,370 Potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2003 -3,591 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2004 -1,404 Potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2005 -2,286 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2006 -2,720 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 

2007 -2,230 Tidak potensial terhadap adanya  earning overstatement 
   Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 
 

Menurut Beneish (1999), hasil perhitungan M-Score di atas menunjukkan 

bahwa laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001, 2002, dan 2004 

memenuhi kriteria atas kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya 

earning overstatement. Sedangkan M-Score yang dihasilkan pada tahun 2003, 

2005, 2006, dan 2007 menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak potensial 

terhadap adanya earning overstatement atas laporan keuangan. 

 

 



4.4 Penerapan Model Altman (2000)  pada Laporan Keuangan 

4.4.1 Rasio Altman PT. Indofarma Tbk selama Tahun 2001-2007  

 Menurut model prediksi kebangkrutan Altman (2000), terdapat lima rasio 

utama yang dapat digunakan dalam memprediksi kondisi kebangkrutan 

perusahaan yaitu rasio modal kerja terhadap total aktiva (X1), rasio laba ditahan 

terhadap total aktiva (X2), rasio EBIT terhadap total aktiva (X3), rasio nilai buku 

ekuitas terhadap total hutang (X4), rasio penjualan terhadap total aktiva (X5). 

Adapun nilai atas rasio kunci prediksi kebangkrutan Altman (2000) atas PT. 

Indofarma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut (rincian perhitungan terlampir): 

 
Tabel 4.8 

Rasio Altman PT. Indofarma Tbk 
 

Tahun X1 X2 X3 X4 X5 

2001 0,492 0,156 0,217 1,053 0,758 

2002 0,338 0,007 -0,089 0,752 0,849 

2003 0,158 -0,195 -0,264 0,842 0,783 

2004 0,246 -0,247 0,049 1,155 1,316 

2005 0,276 -0,231 0,031 1,222 1,318 

2006 0,267 -0,152 0,058 0,763 1,497 

2007 0,211 -0,093 0,022 0,432 1,261 

                    Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 
 
 Berdasarkan informasi diatas, rasio modal kerja terhadap total aktiva (X1) 

PT. Indofarma Tbk pada tahun 2001 sampai dengan 2007 mengalami perubahan 

dari tahun ke tahun. Rasio X1 pada tahun 2001 ialah sebesar 49% (rasio tertinggi). 

Rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2002 dan 2003. Hal ini menunjukkan 



bahwa perusahaan mengalami penurunan atas kemampuannya untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, pada tahun 2004 kondisi likuiditas 

perusahaan mulai membaik dan terjadi kembali pada tahun 2005. Akan tetapi 

kondisi ini tidak berulang pada tahun berikutnya, yang mana pada tahun 2006 dan 

2007 rasio ini mengalami penurunan kembali secara perlahan. 

 Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, rasio laba ditahan terhadap total 

aktiva (X2) juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Rasio X2  pada tahun 

2001 ialah sebesar 16% (rasio tertinggi). Pada tahun 2003, rasio ini memiliki nilai 

yang stabil. Selanjutnya, pada tahun 2003 dan 2004 rasio ini mengalami 

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan atas kemampuan 

profitabilitas perusahaan. Adapun rasio terendah  terjadi pada tahun 2004. Kondisi 

profitabilitas kumulatif perusahaan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit 

selama tahun 2005 sampai dengan 2007 meski nilai rasio yang dihasilkan rendah.  

 Rasio selanjutnya ialah rasio EBIT terhadap total aktiva (X3). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio X3 pada tahun 2001 ialah 

sebesar 22% (rasio teringgi). Selanjutnya, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 

dan 2003 terjadi penurunan atas rasio ini, yang mana  rasio terendah terjadi pada 

tahun 2003. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan atas tingkat efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. 

Selama tahun 2004 sampai dengan 2007 terjadi ketidakstabilan atas rasio ini. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan atas rasio ini pada tahun 2004 dan 

mengalami penurunan pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas 



perusahaan dalam menghasilkan laba mulai membaik pada tahun 2004 meski pada 

tahun 2005 terjadi penurunan kembali atas kondisi tersebut. Hal serupa kembali 

terjadi pada tahun selanjutnya, yang mana pada tahun 2006 terjadi peningkatan 

atas rasio ini dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2007. 

 Rasio nilai buku ekuitas terhadap nilai buku kewajiban (X4) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengetahui struktur modal suatu perusahaan. Pada 

tahun 2001, rasio X4 perusahaan ialah sebesar 1,053. Hal ini menunjukkan 

perusahaan yang memiliki komponen modal lebih tinggi daripada hutang yang 

dimiliki. Namun, pada tahun 2002 terjadi penurunan atas rasio ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atas komposisi hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan dibandingkan jumlah modal yang dimiliki. Pada tahun 2003, terjadi 

kenaikan atas rasio ini. Kondisi ini terus berlanjut sampai tahun 2005, yang mana 

pada tahun ini merupakan rasio tertinggi. Selanjutnya, pada tahun 2006 terjadi 

penurunan atas rasio ini dan terus berlanjut pada tahun 2007. Rasio X4 pada tahun 

2007 merupakan rasio terendah selama tahun 2001 sampai dengan 2007.  

 Rasio penjualan terhadap total aktiva (X5) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

penjualan (rasio terendah). Kondisi penjualan atas PT. Indofarma Tbk mengalami 

ketidakstabilan selama tahun 2001 sampai dengan 2007. Nilai terendah atas rasio 

ini terjadi pada tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 

nilai penjualan yang rendah. Kemudian, rasio ini mengalami kenaikan pada tahun 

2002. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan atas hasil 

penjualan. Tetapi pada tahun 2003, rasio ini mengalami penurunan kembali. 



Selanjutnya, pada tahun 2004 rasio ini mengalami kenaikan dan terus berlanjut 

sampai dengan tahun 2006. Rasio X5 tertinggi terjadi pada tahun 2006. Kondisi 

penurunan atas penjualan pun terjadi kembali pada tahun 2007. 

 Selanjutnya, kelima rasio tersebut dianalisis ke dalam rumus Z’-Score 

untuk mengetahui prediksi atas kebangkrutan perusahaan. Adapun hasil 

perhitungan atas Z’-Score PT. Indofarma Tbk selama  tahun 2001 sampai dengan 

2007 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut (rincian perhitungan terlampir): 

 
Tabel 4.9 

Z’-Score PT. Indofarma Tbk 
 

Tahun 
Zeta 

Score 
Keterangan 

2001 2,36 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2002 1,14 Kondisi bangkrut 

2003 0,26 Kondisi bangkrut 

2004 1,92 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2005 1,93  Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2006 2,06 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2007 1,58 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

               Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 
 
 Menurut Altman (2000) terdapat tiga cut-off dalam menentukan prediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan, antara lain (i) jika Z’-Score yang dihasilkan 

<1,21 maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam prediksi 

kondisi mengalami kebangkrutan; (ii) jika Z’-Score yang dihasilkan berada pada 

kisaran 1,21 sampai dengan 2,90 , maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

berada dalam prediksi kondisi yang kritis atau rawan mengalami kebangkrutan; 



(iii) jika Z’-Score yang dihasilkan >2,90, maka hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan berada dalam prediksi kondisi yang sehat. 

Informasi hasil perhitungan Z’-Score diatas menunjukkan bahwa PT. 

Indofarma Tbk pada tahun 2001, 2004, 2005, 2006, dan 2007 menunjukkan 

bahwa perusahaan berada pada kondisi yang rawan mengalami kebangkrutan. 

Sedangkan Z’- Score yang dihasilkan pada tahun 2002 dan 2003  menunjukkan 

prediksi atas kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi yang mengalami 

kebangkrutan.  

Kinerja keuangan perusahaan selama tahun 2001 sampai dengan 2003 

mengalami penurunan, yang mana perusahaan pada tahun 2001 semula 

dikategorikan berada pada kondisi rawan bangkrut kemudian diprediksi 

mengalami kesulitan keuangan sehingga membawa perusahaan berada pada 

kategori perusahaan yang bangkrut. Akan tetapi, kondisi perusahaan selama tahun 

2004 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan secara perlahan meski tetap 

diprediksi berada pada kondisi yang rawan bangkrut. Selanjutnya, pada tahun 

2007 terjadi penurunan kembali atas kondisi keuangan perusahaan. 

4.4.2 Rasio Altman PT. Kimia Farma Tbk selama Tahun 2001-2007  

Hasil perhitungan atas nilai rasio Altman (2000) PT. Kimia Farma Tbk 

selama tahun 2001 sampai dengan 2007 terkait dengan model prediksi 

kebangkrutan perusahaan (Z’- Score) dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut (rincian 

perhitungan terlampir): 

 
 
 
 



Tabel 4.10 
Rasio Altman PT. Kimia Farma Tbk 

 
 Tahun X1 X2 X3 X4 X5 

2001 0,352 0,114 0,156 1,616 1,197 

2002 0,293 0,075 0,051 1,875 1,482 

2003 0,246 0,078 0,054 1,232 1,282 

2004 0,286 0,145 0,105 2,270 1,641 

2005 0,320 0,170 0,070 2,532 1,542 

2006 0,313 0,180 0,054 2,229 1,736 

2007 0,332 0,191 0,059 1,897 1,706 

                  Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 
 
 Rasio X1 tertinggi atas PT. Kimia Farma Tbk terjadi pada tahun 2001 yaitu 

sebesar 35%. Berikutnya rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2002 dan 

2003. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan atas 

kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rasio 

terendah terjadi pada tahun 2003. Selanjutnya, rasio ini mengalami kenaikan pada 

tahun 2004 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan 

kondisi likuiditas perusahaan yang semakin membaik. Selanjutnya likuiditas 

perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan 

kembali pada tahun 2007. 

 Rasio laba ditahan terhadap total aktiva (X2) menunjukkan 

kemampulabaan kumulatif perusahaan. Rasio laba ditahan terhadap total aktiva 

(X2) PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 ialah sebesar 11%. Rasio ini 

mengalami penurunan pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa 

terjadi penurunan atas kemampulabaan kumulatif perusahaan. Selanjutnya, pada 

tahun 2003 rasio ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai dengan 



tahun 2007. Hal ini menunjukkan kemampulabaan kumulatif perusahaan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Adapun rasio X2 tertinggi terjadi pada tahun 2007 

dan terendah pada tahun 2002.  

 Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, rasio X3 tertinggi atas PT. Kimia 

Farma terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 16%. Hal ini menunjukkan kondisi 

perusahaan yang efektif dalam menghasilkan laba. Akan tetapi pada tahun 

berikutnya yaitu tahun 2002 terjadi penurunan atas rasio ini, yang mana rasio pada 

tahun ini merupakan rasio terendah selama tahun 2001 sampai dengan 2007. Hal 

ini menunjukkan terjadinya penurunan atas tingkat efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Kenaikan atas 

rasio ini pun terjadi kembali pada tahun 2003 dan terus berlanjut sampai dengan 

2004. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

laba semakin membaik. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2005 dan 

2006 terjadi penurunan atas rasio ini yang kemudian meningkat kembali pada 

tahun 2007. 

 Rasio X4 merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui struktur 

modal yang dimiliki suatu perusahaan. Nilai rasio X4 pada tahun 2001 ialah 

sebesar 1,616. Selanjutnya, terjadi peningkatan atas rasio ini pada tahun 2002. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komposisi modal lebih tinggi 

daripada hutang yang dimiliki. Namun, pada tahun 2003 terjadi penurunan atas 

rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atas komposisi hutang 

yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan jumlah modal yang dimiliki. 

Berikutnya, terjadi kenaikan atas rasio ini pada tahun 2004 yang terus berlanjut 



sampai tahun 2005. Selanjutnya, pada tahun 2006 terjadi penurunan atas rasio ini 

dan terus berlanjut pada tahun 2007. Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, 

rasio tertinggi terjadi pada tahun 2005, sedangkan rasio terendah terjadi pada 

tahun 2003. Secara keseluruhan, PT. Kimia Farma Tbk memiliki struktur modal 

yang baik selama tahun 2001 sampai dengan 2007. 

 Nilai rasio X5 pada tahun 2001 ialah sebesar 1,197. Pada tahun 2002, 

terjadi peningkatan atas rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mengalami peningkatan atas hasil penjualan. Akan tetapi terjadi penurunan atas 

rasio ini pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 

nilai penjualan yang rendah. Berikutnya, pada tahun 2004 terjadi peningkatan atas 

hasil  penjualan yang kemudian menurun pada tahun berikutnya (2005). 

Ketidakstabilan ini pun terjadi kembali pada tahun 2006 yang menunjukkan 

adanya peningkatan atas penjualan yang berikutnya menurun kembali pada tahun 

2007. Selama tahun 2001 sampai dengan 2007, rasio tertinggi terjadi pada tahun 

2006, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2001. Secara keseluruhan, 

kondisi penjualan perusahaan selama tahun 2001 sampai dengan 2007 ialah baik. 

 Kelima rasio diatas menjadi dasar dalam perhitungan model prediksi 

kebangkrutan Altman (2000) atau biasa disebut Z’-Score. Hasil perhitungan atas 

Z’-Score PT. Kimia Farma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 dapat 

dilihat pada tabel 4.11 berikut (rincian perhitungan terlampir): 

 
 
 
 
 
 



Tabel 4.11 
Z’-Score PT. Kimia Farma Tbk. 

 

Tahun 
Zeta 

Score 
Keterangan 

2001 2,71 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2002 2,70 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2003 2,21 Kondisi kritis/ rawan bangkrut 

2004 3,25 Kondisi sehat 

2005 3,19 Kondisi sehat 

2006 3,21 Kondisi sehat 

2007 3,08 Kondisi sehat 

                Sumber: Hasil Penelitian, diolah. 
 
 Hasil perhitungan Z’-Score diatas menujukkan bahwa selama tahun 2001 

sampai dengan 2003 perusahaan diprediksi tengah berada dalam kondisi yang 

rawan mengalami kebangkrutan. Sedangkan Z’-Score yang dihasilkan PT. Kimia 

Farma Tbk selama tahun 2004 sampai dengan 2007 menunjukkan prediksi atas 

kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi sehat. 

 Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan 

selama tahun 2001 sampai dengan 2003 meski pada tahun ini perusahaan berada 

dalam kategori yang sama yaitu rawan mengalami kebangkrutan. Hal ini 

menunjukkan adanya kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Selama 

tahun 2004 sampai dengan 2007 terjadi ketidakstabilan atas kondisi keuangan 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kondisi keuangan pada tahun 

2004 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2005. Hal serupa terjadi 

kembali yaitu pada tahun 2006 terjadi peningkatan atas kondisi keuangan 

perusahaan yang selanjutnya menurun pada tahun 2007.  



4.5 Analisis atas Penerapan Model Beneish (1999) dalam Pendeteksian 
Kecurangan Laporan Keuangan 

4.5.1 Analisis atas Model Beneish (1999) pada Laporan Keuangan PT. 
Indofarma Tbk Tahun 2001 sampai dengan 2007  

 
Berdasarkan hasil perhitungan atas M-Score laporan keuangan PT. 

Indofarma Tbk selama tahun 2001 sampai dengan 2007 (sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel 4.5), laporan keuangan PT. Indofarma Tbk pada tahun 2001, 

2002, dan 2005 menunjukkan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya 

earning overstatement. Indeks rasio dalam Model Beneish (1999) menunjukkan 

hubungan suatu rasio pada 2 tahun --tahun sekarang dan tahun sebelumnya. 

Apabila dianalisis secara keseluruhan berdasarkan time series analysis --pada 

tahun 2001 sampai dengan 2007, informasi diatas menunjukkan bahwa M- Score 

perusahaan pada tahun 2001 menunjukkan kondisi perusahaan yang potensial 

terhadap adanya earning overstatement. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2002, 

tetapi tidak demikian pada tahun 2003 dan 2004. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada tahun 2001 perusahaan berada pada suatu kondisi yang potensial terhadap 

adanya earning overstatement pada, sedangkan M-Score pada tahun 2002 

merupakan akibat atau pengaruh dari M-Score tahun 2001 --mengingat indeks 

pada rasio ini menyatakan hubungan di antara dua tahun. Hal ini juga diperkuat 

oleh M-Score yang dihasilkan pada tahun 2003, yang menunjukkan kondisi 

perusahaan yang tidak potensial terhadap adanya earning overstatement.  

Selanjutnya, M-Score atas laporan keuangan PT. Indofarma Tbk pada 

tahun 2005 menunjukkan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya 

earning overstatement.  Namun, hal ini tidak terjadi demikian pada tahun 2004 

dan 2006. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 



perusahaan sedang berada dalam kondisi yang tidak potensial terhadap adanya 

earning overstatement. 

Adapun indikasi berupa keganjilan analitis atas laporan keuangan PT. 

Indofarma Tbk tahun 2001 (tahun dimana M-Score menunjukkan kondisi 

perusahaan yang potensial terhadap adanya earning overstatement) ialah sebagai 

berikut:  

1. DSRI perusahaan pada tahun 2001 sebesar 1,421 menunjukkan bahwa 

perusahaan mengalami peningkatan piutang usaha sebesar 42%. 

Beneish (1999) menyatakan bahwa jika DSRI lebih dari 1, maka hal 

ini menunjukkan tingginya jumlah piutang usaha. Kondisi ini 

mengindikasikan terjadinya kecurangan laporan keuangan yaitu 

tingginya nilai piutang usaha yang dimiliki untuk meningkatkan nilai 

penjualan dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tentunya. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan oleh Beneish (1999) bahwa adanya 

peningkatan atas rasio ini (DSRI >1) mengindikasikan terjadinya 

earning overstatement.  

2. GMI merupakan rasio yang mengukur tingkat profitabilitas 

perusahaan, yang mana rasio ini merepresentasikan prospek 

perusahaan di masa depan. GMI tahun 2001 sebesar 1,119 

menunjukkan terjadinya penurunan profitabilitas atas laba kotor 

perusahaan sebesar 12%. Hal ini merepresentasikan prospek 

perusahaan yang mengalami penurunan. Kondisi perusahaan yang 

demikian dapat menjadi penyebab atas terjadinya kecurangan. Hal ini 



sebagaimana dinyatakan oleh Beneish (1999) bahwa adanya penurunan 

atas prospek perusahaan (yang ditunjukkan jika GMI >1) 

mengindikasikan terjadinya earning overstatement.  

3. Beneish (1999) menyatakan bahwa jika SGI >1, maka hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan atas penjualan. Pada tahun 2001, 

SGI PT. Indofarma Tbk cukup tinggi yaitu sebesar 1,247. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tengah mengalami peningkatan atas 

penjualan sebesar 25%, yang mana kondisi ini mengindikasikan 

terjadinya earning overstatement. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh 

Beneish (1999) bahwa adanya peningkatan atas rasio ini (SGI lebih 

besar dari 1) mengindikasikan terjadinya earning overstatement.  

4. Beneish (1999) menyatakan bahwa jika DEPI >1, maka hal ini 

mengindikasikan bahwa terjadi penurunan atas beban depresiasi. DEPI 

tahun 2001 sebesar 1,109 menunjukkan terjadinya penurunan atas 

tingkat depresiasi sebesar 11%. Penurunan beban depresiasi ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan lebih konservatif dari tahun 

sebelumnya dalam melakukan penyusutan dan adanya kemungkinan 

berupa peningkatan atas umur aktiva tetap perusahaan yang dimiliki. 

Beneish (1999) menyatakan bahwa adanya peningkatan atas rasio ini 

(DEPI >1) mengindikasikan terjadinya earning overstatement.  

5. Pada tahun 2001, rasio TATA yang dimiliki perusahaan menunjukkan 

suatu nilai yang positif. Hal ini menunjukkan tingginya komposisi 

akrual atas aktiva. Beneish (1999) menyatakan bahwa total akrual yang 



positif menunjukkan bahwa laba akrual yang dimiliki perusahaan ialah 

tinggi (jumlah kas atas laba yang dihasilkan ialah rendah), yang mana 

hal ini mengindikasikan terjadinya earning overstatement.  

 

4.5.2 Analisis atas Model Beneish (1999) pada Laporan Keuangan PT. 
Kimia Farma Tbk Tahun 2001 sampai dengan 2007 

 
Hasil kalkulasi M-Score atas laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk 

selama tahun 2001 sampai dengan 2007 (sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

4.7) menunjukkan bahwa laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 

2001, 2002, dan 2004 menunjukkan kondisi perusahaan yang potensial terhadap 

adanya earning overstatement. Indeks rasio Beneish (1999) menunjukkan 

hubungan suatu rasio pada 2 tahun --tahun sekarang dan tahun sebelumnya. 

Apabila dianalisis secara keseluruhan secara time series --selama tahun 2001 

sampai dengan 2007, M-Score perusahaan pada tahun 2001 menunjukkan kondisi 

perusahaan yang potensial terhadap adanya earning overstatement. Hal serupa 

juga terjadi pada tahun 2002, tetapi tidak demikian pada tahun 2003. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2001perusahaan berada pada suatu kondisi yang 

potensial terhadap adanya earning overstatement, yang mana M-Score tahun 2002 

yang menunjukkan indikasi adanya earning overstatement merupakan akibat atau 

pengaruh dari M-Score tahun 2001. Hal ini juga diperkuat oleh M-Score pada 

tahun 2003 yang menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tidak potensial terhadap 

adanya earning overstatement.  

Selanjutnya, M-Score atas laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk pada 

tahun 2004 menunjukkan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya 



earning overstatement. Namun, hal ini tidak terjadi demikian pada tahun 2003 dan 

2005. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2004 perusahaan 

berada pada kondisi yang tidak potensial terhadap adanya earning overstatement. 

Adapun indikasi berupa keganjilan analitis atas kecurangan pada laporan 

keuangan PT. Kimia Farma Tbk tahun 2001 (tahun dimana M-Score 

menunjukkan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya kecurangan 

laporan keuangan) ialah sebagai berikut:  

1. DSRI perusahaan pada tahun 2001 sebesar 1,126 menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan sebesar 13% atas piutang usaha yang dimiliki. 

Beneish (1999) menyatakan bahwa jika DSRI >1, maka hal ini 

menunjukkan tingginya jumlah piutang usaha. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa tingginya nilai piutang usaha yang dimiliki 

akan meningkatkan nilai penjualan dan laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan tentunya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Beneish 

(1999) bahwa jika DSRI >1, maka hal ini mengindikasikan terjadinya 

earning overstatement. 

2. Menurut Beneish (1999), jika AQI >1, maka hal ini menunjukkan 

terjadinya penurunan atas kualitas aktiva. Pada tahun 2001, rasio ini 

mengalami kenaikan sebesar 8%. Kondisi ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan atas jumlah aktiva tidak lancar yang dapat memberikan 

manfaat di masa depan dan jumlah beban yang ditangguhkan. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan oleh Beneish (1999) bahwa adanya 



peningkatan atas rasio ini (AQI >1) mengindikasikan terjadinya earning 

overstatement. 

3. Pada tahun 2001, rasio TATA memiliki nilai positif sebesar 0,062. Hal 

ini menunjukkan adanya peningkatan atas komposisi akrual atas aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan. Beneish (1999) menyatakan bahwa total 

akrual yang positif menunjukkan bahwa laba akrual yang dimiliki 

perusahaan ialah tinggi (jumlah kas atas laba yang dihasilkan ialah 

rendah), yang mana hal ini mengindikasikan terjadinya earning 

overstatement.  

 

4.6 Analisis atas Penerapan Model Altman (2000) dalam Pendeteksian 
Kecurangan Laporan Keuangan 
 

4.6.1 Analisis atas Model Altman (2000) pada Laporan Keuangan PT. 
Indofarma Tbk Tahun 2001-2007 
 

 Kebangkrutan merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan 

adanya kecurangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Albrechtet al (2006) 

bahwa kebangkrutan dapat menjadi suatu penyebab dan akibat atas terjadinya 

kecurangan. Selain itu, Rosplock (2001) dan Barsky et al (2003) menyatakan 

bahwa model prediksi kebangkrutan merupakan salah satu teknik yang dapat 

diterapkan sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 

 Berdasarkan hal tersebut dan hasil deteksi atas M-Score PT. Indofarma 

Tbk, peneliti menghubungkan prediksi atas kebangkrutan perusahaan dengan 

kecurangan laporan keuangan. Pada tahun 2001 --tahun dimana perusahaan 

terdeteksi menunjukkan indikasi adanya earning overstatement,  hasil perhitungan 



atas Z’-Score PT. Indofarma Tbk menunjukkan bahwa pada tahun 2001 

perusahaan berada dalam prediksi kondisi yang rawan mengalami kebangkrutan. 

Terkait dengan adanya earning overstatement, hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi perusahaan yang rawan mengalami kebangkrutan merupakan faktor 

pendorong atas terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Albrecht et al (2006) bahwa kebangkrutan dapat menjadi 

penyebab atas terjadinya kecurangan. 

  Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2002 dan 2003, perusahaan diprediksi 

berada dalam kondisi bangkrut. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan laporan 

keuangan menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Albrecht  et al (2006) bahwa kecurangan dapat 

mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan. Selain itu, hal ini juga 

membenarkan pernyataan Bell (2008) bahwa kecurangan laporan keuangan 

mengakibatkan resiko yang dapat membangkrutkan perusahaan. Kecurangan 

laporan keuangan dapat mengakibatkan nilai kerugian yang sangat besar bagi 

perusahaan (ACFE, 2007).  

4.6.2 Analisis atas Model Altman (2000) pada Laporan Keuangan PT. 
Kimia Farma Tbk tahun 2001-2007 
 
 Prediksi atas kebangkrutan PT. Kimia Farma Tbk berdasarkan model 

Altman (2000) menunjukkan bahwa pada tahun 2001 perusahaan berada dalam 

prediksi kondisi yang rawan mengalami kebangkrutan. Terkait dengan adanya 

kecurangan laporan keuangan yang terdeteksi pada tahun 2001 --berdasarkan M-

Score, kondisi perusahaan yang rawan bangkrut mengindikasikan bahwa 

perusahaan sedang berada dalam kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya 



kecurangan. Hal ini selaras dengan pernyataan Albrecht et al (2006) bahwa 

kebangkrutan dapat menjadi penyebab atas kecurangan yang terjadi pada 

perusahaan. Kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan merupakan 

faktor tekanan atas terjadinya kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2007).  

 Selanjutnya, kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan pada 

tahun 2002 dan 2003. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Z’- Score perusahaan 

yang mengklasifikasikan perusahaan berada pada prediksi kondisi yang kritis atau 

rawan mengalami kebangkrutan. Kondisi ini mengindikasikan suatu akibat atas 

terjadinya earning overstatement. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Albrecht  

et al (2006) bahwa kecurangan dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi 

perusahaan. Uraian di atas menunjukkan bahwa model Altman (2000) dapat 

diterapkan dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan. 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Beneish (1999) dan model 

Altman (2000) dapat diterapkan dalam pendeteksian kecurangan laporan 

keuangan. Pertama, terkait penerapan model Beneish (1999) pada laporan 

keuangan PT. Indofarma Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk selama tahun 2001 

sampai dengan 2007 menunjukkan hasil bahwa M-Score PT. Indofarma Tbk pada 

tahun 2001 merepresentasikan kondisi perusahaan yang potensial terhadap adanya 

earning overstatement. Begitu juga dengan M-Score PT. Kimia Farma Tbk pada 

tahun 2001. Adapun kondisi diatas didukung oleh adanya indikasi kecurangan 

laporan keuangan berupa keganjilan analitis atas perubahan indeks rasio kunci 

Beneish (1999). 

  Kedua, berdasarkan kecurangan laporan keuangan yang terdeteksi dengan 

Beneish (1999) tersebut, peneliti menghubungkan hal tersebut dengan kondisi 

kebangkrutan perusahaan berdasarkan model Altman (2000). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PT. Indofarma Tbk PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 

berada pada kondisi kritis atau rawan mengalami kebangkrutan. Hal ini 

menunjukkan adanya tekanan atau dorongan perusahaan untuk melakukan 

kecurangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et al (2006) bahwa 

kebangkrutan dapat menjadi penyebab atas terjadinya kecurangan. Selanjutnya, 

kondisi perusahaan pada tahun 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa perusahaan 



mengalami penurunan atas kinerja keuangan yaitu PT. Indofarma Tbk (prediksi 

bangkrut) dan PT. Kimia Farma Tbk (mengalami penurunan meski tetap berada 

pada kategori rawan bangkrut). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Albrecht et 

al (2006) bahwa kecurangan dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan. 

Selain itu, hal ini juga membenarkan pernyataan Bell (2008) bahwa kecurangan 

laporan keuangan mengakibatkan resiko yang dapat membangkrutkan perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini tidaklah terlepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan atas 

penelitian ini ialah teknik analisis yang laporan keuangan yang diterapkan dalam 

pendeteksian kecurangan laporan keuangan, yaitu model  Beneish (1999) dan 

model Altman (2000) merupakan analisis yang dilakukan sebatas kondisi 

perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan dari tahun ke 

tahun. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian berikut keterbatasan yang dimiliki, maka 

peneliti memberikan saran bagi penelitian di masa mendatang untuk 

menyempurnakan hasil analisis dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang 

dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan yang tercermin pada laporan 

keuangan--seperti kondisi perekonomian, kinerja perusahaan lainnya di bidang 

yang sejenis, dan iklim pemerintahan. 
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