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“Think big, igger than Galaxy” 

(Jhon F Kennedy) 

 

 

Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkoro 

“manusia di dunia harus mengupayakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta 

memberantas segala angkara murka, ” 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin 

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam dan Iman yang senantiasa mengiringi 

perjalanan hidup. Sholawat serta salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

Seluruh keluarga saya yang telah mendukung baik secara  materil maupun imateril. Serta 

seluruh rekan rekan saya yang telah membantu saya dalam menjalani dunia perkuliahan.  

 

  



 



ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeteksi berapakah persentase perusahaan dagang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2017 yang tergolong manipulators; (2) 

mendeteksi berapakah persentase perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016-2017 yang tergolong non manipulators. 

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian (audited) untuk tahun buku 

2016-2017, yang berjumlah 26 perusahaan. Metode dalam menentukan sampel yaitu non 

probability  purposive judgement sampling, yang mana penulis memiliki suatu kriteria untuk 

menentukan sampel dan memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. Sampel penelitian 

berjumlah 19 (Sembilan belas) perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan Beneish Ratio Index. Variabel dalam penelitian ini adalah Days Sales 

In Receivables Index (DSRI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Sales 

Administrative and General Expenses Index (SGAI) dan Leverage Index (LVGI). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 perusahaan atau 21% dari perusahaan sampel 

yang tergolong sebagai Manipulators, 13 perusahaan atau 68% dari perusahaan sampel yang 

tergolong sebagai Non Manipulators, dan 9 perusahaan atau 11% dari perusahaan sampel 

tergolong sebagai Grey atau Grey Company. 

Kata Kunci: kecurangan (fraud), Laporan Keuangan, Kecurangan Laporan Keuangan, 

Manipulators, Non Manipulators, Beneish Ratio Index 

  



KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum wr.wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam 

tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, 

dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam 

sebagai rahmatan lil’alamin. 

Penelitian ini berjudul “DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 

(FINANCIAL STATEMENT FRAUD)  MENGGUNAKAN BENEISH RATIO INDEX  

(Studi Kasus Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2017)” 

disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara. 

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan 

kepada: 

1. Orang tua beserta seluruh keluarga “The Iskak Family” yang selalu mendoakan dan 

memberikan segala dukungan dalam bentuk apapun untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama’ Jepara 

3. Bapak H. Much. Imron, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara 

4. Bapak H. Muhammad Ridho, S.E., M.Si selaku Ketua Progdi Akuntansi  



5. Bapak Ali Shofwan, S.E., M.Si selaku selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, kritikan, 

masukan, arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan menularkan ilmunya kepada 

penulis hingga mampu menyelesaikan studi. 

7. Seluruh rekan – rekan kerja yang terus membantu di setiap kegiatan. 

8. Seluruh teman di kelas AF 2015 yang telah memberi warna baru di dalam kehidupan 

saya.  

9. Seluruh rekan KKN  Desa Welahan Tahun 2018 yang selalu sinergis dalam setiap 

aktivitas. 

Tanpa dukungan dari semua pihak yang telah membantu, maka penulis tidak akan 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan selalu 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Jepara,    September 2019 
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