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ABSTRAK 

GLORY LIVELIHOOD STONE. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance 

terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate 

governance yang diproksikan dengan kualitas komite audit, proporsi dewan 

komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap indikasi kecurangan 

laporan keuangan. Periode dalam penelitian ini selama 2 tahun 2015-2016. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dan didapatkan dari situs resmi BEI di  

http://www.idx.co.id maupun situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 

118 sampel perusahaan manufaktur dengan total observasi 236 perusahaan 

manufaktur. 

Kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen diproksikan dengan 

Beneish Model. Sedangkan variabel independen yaitu kualitas komite audit 

diproksikan dengan AUDACC, proporsi dewan komisaris independen diproksikan 

dengan IND, dan kepemilikan manajerial diproksikan dengan OSHIP. Pengaruh 

dan hubungan ketiga variabel diuji dengan menggunakan analisis regresi data 

panel. 

Hasil Uji t menunjukan bahwa kualitas komite audit dan proporsi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan 

laporan keuangan. 

Kata Kunci: Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Komite Audit, Proporsi 

Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kecurangan Laporan 

Keuangan, Perusahaan Manufaktur. 

http://www.idx.co.id/
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ABSTRACT 

GLORY LIVELIHOOD STONE. The Influence of Corporate Governance 

Mechanism on Indications Of Financial Statement Fraud. Faculty of Economic, 

Universitas Negeri Jakarta. 2018. 

The purpose of this research is to analyze the influence of corporate governance 

mechanism, which is measured by the quality of audit committee, the proportion 

of independent commissioner board, and managerial ownership on the indication 

of financial statement fraud. Period used is two years, from 2015 to 2016, using 

secondary data from published annual report of manufacturing companies listed 

in IDX and obtained from the IDX official website at http://www.idx.co.id and the 

official website of each company. The technique used in sampling is purposive 

sampling, hence 118 manufacturing companies with a total sample of 236 

manufacturing companies were obtained. 

Financial statement fraud as the dependent variable is measured by the Beneish 

Model. While the independent variable is quality of audit committee which is 

measured by AUDACC, the proportion of independent commissioner board which 

is measured by IND, and managerial ownership which is measured by OSHIP. 

The influence of three variables are tested using panel data regression analysis. 

T-test results showed that the quality of audit committee and proportion of 

independent commissioner board has insignificant result. Managerial ownership 

has negative influence and significant on financial statement fraud. 

Keywords: Corporate Governance Mechanism, Quality of the Audit Committee, 

Proportion of Independent Commissioners Board, Managerial Ownership, 

Financial Statement Fraud, Manufacturing Companies. 
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