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Abstrak
This study aims to obtain empirical evidence the influence of Audit Quality on
the Fraudulent Financial Reporting with Audit Committee as a Moderating
Variable in Manufacture Companies listed in Indonesia’s Stock Exchange on
2016 – 2018. This paper uses generalised least squares regression to
investigate the influence of Audit Quality on the Fraudulent Financial
Reporting with Audit Committee as a moderating variable for a sample of
manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange over a threeyear period from 2016 to 2018. The method of purposive sampling is used to
gain the samples. The measurement of FFR is using Real Earning
Management (Abnormal Cashflow). Audit Quality and Audit Committee are
analyzed from the data within annual report. The result of the research
findings show that Competence of Audit Committee has a positive insignificant
effect on Fraudulent Financial Reporting. Meanwhile Audit Quality have a
negative insignificant effect on Fraudulent Financial Reporting and Audit
Committee strengthens positive insignificant of Audit Quality on Fraudulent
Financial Reporting. The main contribution of this study is that it investigates
Audit Committee strengthens influence of Audit Quality on Fraudulent
Financial Reporting on Fraudulent Financial Reporting. Furthermore, this
study is the initial paper to examine the impact of Audit Quality and Audit
Committee on Fraudulent Financial Reporting in Indonesia.
Keywords: Fraudulent Financial Reporting, Audit Quality, Audit Committee

1. Pendahuluan
Fraud diartikan sebagai kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan organisasi
dengan cara penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan catatan dan
pembukuan, penyelewengan, pembebanan yang melebihi dari yang seharusnya dan
tanpa dasar. Sebagai suatu kejahatan yang melanggar peraturan dan perundangan, fraud
terbangun dari tiga unsur yang meliputi Conversion, Concealment dan Theft (Mary-Jo
Kranacher, Richard Riley, Joseph T, 2011).
Menurut Wells (2013) dan ACFE (2012) fraud yang terjadi pada perusahaan
dikategorikan dalam tiga jenis yakni: Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent
Financial Reporting, Penyalahgunaan aset (Misappropriation Of Asset ) dan Korupsi
(Corruptions). Manajemen laba termasuk tindakan fraud mengingat dalam manajemen
laba laporan keuangan disajikan disesuaikan dengan keinginan manajemen bukan yang
faktual dengan dukungan standar akuntansi yang berlaku umum. Kegiatan manajemen
laba memenuhi unsur conversion, concealment dan theft (Umar (2016) dalam
kedaipena.com).
Dibawah ini merupakan contoh perusahaan yang melakukan beberapa tindakan
fraud:
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Tabel 1. Daftar Perusahaan Yang melakukan Fraud
Nama Perusahaan
Keterangan
Kantor Akuntan Publik
British Telecom
Tahun 2013 Overstated laba PricewaterhouseCoopers
GBP 530 juta
(PwC)
2.
PT. Garuda Indonesia Tahun 2018 Overstated laba Tanubrata Sutanto Fahmi
(Persero)
US$ 239 juta/Rp 3,47 triliun
Bambang
&
Rekan
(Member
of
BDO
International)
Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah, 2019
No
1.

Keterpercayaan laporan keuangan perusahaan bergantung pada kecakapan auditor
(Watts dan Zimmerman, 1986). Reputasi yang dimiliki oleh KAP Big Four yaitu auditor
KAP Big Four akan berusaha sungguh-sungguh dalam mempertahankan pangsa pasar,
kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan cara memberi perlindungan kepada
publik. Bentuk perlindungan kepada publik berupa opini atas laporan keuangan yang tidak
menyesatkan sehingga tidak mengelabuhi investornya (Cahyonowati, 2015). Selain itu
auditor yang bekerja di KAP Big Four dianggap lebih berkualitas karena auditornya
dibekali serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap
lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor yang Non Big Four (Isnanta, 2008;
dalam Putri dan Yuyetta 2013).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan komite audit adalah badan
atau komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk
membantu dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem
pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.
Komite auditnya setidaknya memiliki kemampuan dalam menganalisa laporan keuangan.
Menurut SEC dalam IAI (2015) definisi financial expert adalah memiliki pendidikan dan
atau pengalaman sebagai financial officer, principal accounting officer controller, public
accountant, auditor atau pengalaman lain dalam fungsi yang sama. Sehingga diharapkan
kerjasama antara auditor eksternal dan komite audit dapat mengurangi terjadinya FFR.
Pembaruan dalam penelitian ini adalah menjadikan komite audit sebagai moderasi dan
proxy FFR menggunakan abnormal cashflow.
2. Studi Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis
2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling pertama kali mengemukakan teori agensi pada tahun 1976.
Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan di mana suatu pihak tertentu
(principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) dalam bentuk kontrak
kerja sama. Prinsip utama teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara
pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu stakeholder dengan pihak yang
menerima wewenang (agent) yaitu manager.
Salah satu disfunctional behaviour yang dilakukan agen adalah pemanipulasian
data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan prinsipal meskipun laporan
tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pemanipulasian
data dalam laporan keuangan tersebut dapat berupa praktek manajemen laba (earning
management). Manajemen laba merupakan proses yang dilakukan manajer dalam
batasan general accepted accounting principles, yang sengaja mengarah pada suatu
tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan (Assih, 2000). Manajemen laba
merupakan salah satu bentuk dari fraudulent financial reporting. Sedangkan, fraud adalah
satu bentuk dari agency problem. Berdasarkan uraian diatas, teori agensi melandasi dari
penelitian ini.
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2.2. Audit Quality
Kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji yang
material dalam laporan keuangan dan melaporkan salah saji material tersebut (De
Angelo, 1981). Hasil penelitian De Angelo (1981) yang mengatakan bahwa KAP besar
(big four) dianggap akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan
KAP kecil (non big four). KAP big four dianggap lebih berkualitas karena KAP big four
memiliki reputasi yang lebih tinggi daripada KAP non big four sehingga KAP big four akan
mempertahankan kualitas auditnya dengan bekerja lebih cermat.
Penelitian yang dilakukan Alves (2013) menemukan bahwa perusahaan yang
diaudit oleh auditor eksternal Big Four memiliki tingkat praktik manajemen laba yang lebih
rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal Non-Big
Four.
H1

=

Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap FFR

2.3. Fraudulent Financial Reporting (FFR)
Fraudulent financial reporting menurut American Institute Certified Public
Accountant (AICPA, 1998) adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat
pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Selain itu, menurut
Australian Auditing Standards (AAS), fraudulent financial reporting merupakan suatu
kelalaian maupun penyalahsajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau
pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan
keuangan (Brennan dan McGrath, 2007).
Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan
turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak. Selain
investor dan kreditor, auditor adalah salah satu korban fraudulent financial reporting
karena auditor akan terkena dampak kerugian financial dan/atau kehilangan reputasi
(Rezaee, 2002). Tipe fraudulent financial reporting: 1) Fraudulent Financial statement 2)
Misappropriation of Asset 3) Earning Management. Rezaee (2002) mendefinisikan
manajemen laba sebagai suatu intervensi terhadap proses pelaporan keuangan eksternal
untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.
2.4. Audit Committee
Komite audit memiliki hubungan yang erat dengan audit eksternal. Komite audit
bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada dewan direksi dalam hal penentuan
penggunaan jasa auditor. Komite audit harus bertemu dengan auditor eksternal sebelum
perikatan dimulai untuk membahas tanggung jawab auditor dan kebijakan akuntansi
signifikan serta memberikan masukan terbatas tentang persetujuan rencana tindakan,
program kegiatan, dan lingkup pekerjaan auditor (Messier, 2005). Selain itu, komite audit
menjadi penerima pertama laporan audit dan komite audit harus menjadi rekan bagi
auditor eksternal dalam perusahaan. Laporan audit yang telah diterima oleh komite audit
kemudian dibandingkan dengan laporan internal perusahaan (Rahmadani dan Haryanto).
Audit eksternal berperan dalam memberikan opini audit mengenai kewajaran
laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas
kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum
(Mulyadi, 2009). Keberadaan komite audit dan audit eksternal bersama-sama bertugas
untuk melakukan pengawasan untuk memastikan dan meningkatkan kredibilitas dan
validitas suatu laporan keuangan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komite
audit ataupun audit eksternal tidak dapat dilakukan secara independen dan terpisah
karena kedua aktivitas pemantauan ini merupakan suatu kesatuan dalam struktur good
corporate governance.
H2
= Komite Audit berpengaruh negatif terhadap FFR
H3

=

Komite Audit memperkuat pengaruh negatif Kualitas Audit terhadap FFR
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Berdasarkan penjelasan diatas, berikut adalah kerangka penelitiannya

Gambar 1 kerangka penelitian

3. Metodologi Penelitian
3.1. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Data
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2016-2018 yang dimuat
dalam IDX 2016-2018. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2016-2018 berjumlah 155 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method, yaitu penentuan sampel
atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan adalah
86. Selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS 20.
3.2. Metode Analisis Data
Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah melakukan uji statistik deskriptif,uji
asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan Moderated Regresion Analysis(MRA).
Persamaannya adalah sebagai berikut:
Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X1.X2+b4X1.1 +b5X1.2 + e
[1]
Keterangan: Y= Fraudulent Financial Reporting (FFR) ; a= Konstanta; X1= Audit Quality
(QA); X2= Komite Audit (KA); X1.X2= Interaksi antara X1 dan X2; X1.1=Firm Size
(variabel control) (Fz); X1.2= ROA (variabel control); e= Error
3.3. Hasil dan Pembahasan Analisis Hasil Penelitian
Tahapan penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik
dan pengujian hipotesis. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), uji
multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan uji heteroskedastisitas
menggunakan uji white. Berdasarkan hasil pengujian normalitas dan asumsi klasik
sebagai berikut :
Tabel 1.1. Hasil Pengujian Normalitas dan Asumsi Klasik
Pengujian Normalitas dan Asumsi
Hasil
Klasik Pengujian
Uji Normalitas
Residual data terdistribusi normal (nilai signifikansi >
0,05)
Uji Multikolinearitas
Tidak terdapat multikolinearitas (nilaiVIF < 10 dan
nilai toleransi > 0,10)
Uji Autokorelasi
Tidak terdapat autokorelasi Nilai Durbin watson
diantara -2 sampai +2
Uji Heretokedatisitas
Tidak terdapat heterokedatisitas nilai c2 hitung < c2
tabel
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3.4. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat terlebih dahulu koefisien determinasi
pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.2. Koefisien Determinasi Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
1
.496a
.246
.102
.70375
a. Predictors: (Constant), Abs_QA, Abs_FZ, Abs_ROA,
Abs_KA
b. Dependent Variable: Lg10_AbnCFO
Pada tabel 1.2 diperoleh nilai adjusted R squared sebesar 0,101. Hal ini berarti
bahwa 10,1% manipulasi aktivitas riil yang diproksikan dengan nilai abnormal CFO
dipengaruhi oleh variabel kualitas audit, kompetensi komite audit serta variabel cotrol
ROA dan size. Sisanya sebesar 89,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang
digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 1.3. Hasil Analisa Linear Regresi Berganda Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant
.972
.838
1.159
)
Abs_KA
1.351
.644
.551
2.097
1
Abs_FZ
-.209
.087
-.633
-2.412
Abs_ROA
-.010
.023
-.080
-.418
Abs_QA
-.759
.722
-.200
-1.051
a. Dependent Variable: Lg10_AbnCFO

Sig.

.259
.048
.025
.680
.305

Tabel 1.4. Hasil Analisa Regresi Berganda dengan MRA Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-.688
.133
-5.170
.000
1
Interaksi
.000
.286
.000
.002
.999
KA_QA
a. Dependent Variable: ABNCFO

4. Pembahasan Hipotesis
4.1. Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap FFR
Pada tabel 1.3 menunjukan bahwa kualitas audit memiliki nilai sig. 0, 305 > 0,05
dan nilai t hitung -1,051. Dengan demikian bahwa kualitas audit memiliki korelasi yang
negatif terhadap FFR namun tidak signifikan. Maka H1 ditolak. Penelitian ini sesuai
dengan Luhgiatno (2010) dan Rahmadika (2011) yang menyatakan bahwa ukuran KAP
ternyata belum mampu membatasi praktik FFR. Sejalan dengan Setiawan (2014)
kaitannya dengan kualitas audit, FFR dengan aktivitas akrual cenderung akan terbatasi
karena kualitas audit yang baik lebih mampu mendeteksi akrual. Namun, ketika auditor
mampu mendeteksi adanya FFR aktivitas akrual, terdapat kemungkinan pihak
manajemen yang melakukan FFR aktivitas dengan menggunakan FFR aktivitas riil.
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4.2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap FFR
Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai sig. 0,048 <0,050
dan nilai t hitung 2.097. Dengan demikian bahwa komite audit berpengaruh positif
terhadap peningkatan terjadinya FFR. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
Supriyaningsih (2016) dan yang menunjukkan keahlian keuangan dan akuntansi anggota
komite audit berpengaruh positif terhadap ffr aktivitas riil. Artinya, keahlian akuntansi atau
keuangan anggota komite audit membuat ffr aktivitas riil meningkat. Menurut penelitian
Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Xu et al. (2007) menemukan bahwa peraturan
akuntansi yang membatasi kemampuan perusahaan untuk mengelola akrual dapat
menyebabkan munculnya FFR melalui aktivitas riil sehingga besarnya total FFR tidak
berkurang dengan semakin ketatnya standar akuntansi.
4.3. Komite Audit memperkuat pengaruh negatif Quality audit terhadap FFR
Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa interaksi antara Quality audit dan komite audit
memiliki nilai sig. 0,999 > 0,05. Maka H3 ditolak. Penelitian ini konsisten dengan
Rahmadani dan Haryanto (2018) bahwa komite audit dan audit eksternal tidak menjadi
rekan yang baik dalam menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabnya dengan baik
dalam mengawasi dan memantau kinerja manajemen. Kurangnya koordinasi dan
informasi antara komite audit dan audit eksternal menjadi faktor penyebab kegagalan
mereka dalam mengawasi kegiatan manajemen terkait proses pelaporan keuangan.
5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang bertumpu pada landasan teori, analisis data
empiris serta hasil uji hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan: 1) Kualitas audit tidak
berpengaruh terhadap FFR, artinya tidak ada perbedaan KAP big 4 dan non big 4 dalam
mendeteksi adanya fraud. 2) Komite audit berpengaruh positif terhadap FFR, artinya
keahlian akuntansi atau keuangan anggota komite audit membuat manajemen laba riil
meningkat. 3) Komite audit tidak dapat memoderasi antara kualitas audit terhadap FFR,
yang disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara komite audit dan
auditor eksternal.
Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu masih memiliki nilai R adjusted yang
masih rendah dan hanya menggunakan 1 proxy sebagai FFR. Dari 155 populasi data per
tahun tetapi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi sampel penelitian hanya 86
perusahaan sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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