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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Literature Review 

Fraud bukanlah hal yang baru bagi kehidupan manusia, bahkan fraud 

sudah menjadi mata pencaharian bagi kehidupan sebagian manusia sehari-hari. 

Berbicara mengenai fraud seolah tidak ada habisnya di dunia ini. Fraud menjadi 

akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi 

tindak kejahatan manusia. Fraud merupakan hal yang menyimpang atau dapat 

dikatakan sebagai perbuatan illegal. Fraud dapat diartikan sebagai perbuatan yang 

menyimpang dan merugikan orang lain yang dilakukan oleh seseorang maupun 

sekelompok orang untuk memperkaya diri dan merugikan pihak-pihak lain. 

Seringnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam sebuah organisasi, perusahaan, dan juga di sektor publik 

(pemerintahan). Menurut Kurrohman, dkk (2017)  fraud merupakan sebuah 

tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau 

suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara 

tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Fraud dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (ilegal acts). Oleh sebab 

itu, diperlukan penanganan untuk dapat mendeteksi dan juga dilakukan 

pencegahan oleh auditor. 

Menurut Pramudyastuti (2014) deteksi kecurangan mencakup identifikasi 

indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk 

melakukan investigasi. Kemampuan auditor untuk mendeteksi fraud sangat 

penting untuk mengetahui fraud telah terjadi atau bahkan akan terjadi. 
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Simanjuntak (2016) berpendapat bahwa untuk mendukung kemampuan auditor 

mendeteksi fraud yang dapat terjadi, auditor perlu untuk mengerti dan memahami 

fraud, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi fraud antara lain dengan melihat tanda, sinyal, atau 

red flags suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial yang 

menimbulkan fraud. Koroy (2008) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan 

bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor.  

Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pendeteksian kecurangan 

menjadi sulit dilakukan oleh auditor yaitu: karakteristik terjadinya kecurangan, 

standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, lingkungan pekerjaan 

audit yang mengurangi kulaitas audit dan metode dan prosedur audit yang tidak 

efektif dalam pendeteksian kecurangan. Widiyastuti dan Pamudji (2009) 

menyatakan dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mendeteksi 

kecurangan, auditor perlu didukung oleh sikap kompetensi, independensi, dan 

profesionalisme. Sikap-sikap ini termuat dalam standar umum auditing yang 

terdapat pada SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Di dalam SPKN 

dinyatakan bahwa sikap umum seorang auditor yang berhubungan dengan 

pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi, dan 

profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan 

seksama). Oleh karena itu, auditor hams mempunyai dan mempertahankan ketiga 

sikap ini karena sikap-sikap ini sangat diperlukan auditor agar ia tidak gagal 

dalam mendeteksi kecurangan dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor 

tidak ikut menyembunyikan kecurangan tersebut.  
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2.1.1 Pendeteksian Fraud 

Secara umum, kecurangan (fraud) yang disengaja adalah suatu strategi 

untuk mencapai sasaran individu atau organisasi atau untuk memuaskan 

kebutuhan manusiawi. Padahal untuk mencapai sasaran atau kebutuhan tersebut 

mungkin dapat dipenuhi dengan cara yang jujur tanpa menggunakan cara yang 

licik atau cara yang dapat merugikan orang lain. Koroy (2008) menyatakan 

terjadinya kecurangan suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi 

oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi 

proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa 

banyak kerugian.  

Jatiningtyas dan Kiswara (2011) mendefinisikan kecurangan sebagai 

serangkaian penyimpangan sehubungan dengan tindakan ilegal, yang dilakukan 

dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti memberi tipu muslihat di sisi lain, 

dilakukan oleh orang-orang di samping atau di luar organisasi, untuk 

mendapatkan keuntungan baik individu maupun kelompok dan merugikan orang 

lain secara langsung maupun tidak langsung. Jusup (2011:410) menjelaskan 

kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik 

atau hak orang atau hak pihak lain. Menurut Adeyemo (2012) keurangan 

didefinisikan sebagai tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan, 

penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan tersebut tidak 

tergantung pada penerapan ancaman atau kekerasan maupun kekuatan fisik. 

Selain itu, Mahinda (2012) yang berpendapat bahwa ancaman itu terjadi sebagai 

hasil dari seseorang yang berada dalam posisi yang dipercaya dan akuntabilitas 

yang memajukannya memiliki kepentingan pribadi dengan mengorbankan 
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kepentingan publik melalui penyimpangan dari standard an peraturan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Pendeteksian fraud tentunya tidak dapat terlepas dari pengetahuan tentang 

hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya fraud dan siapa atau pihak mana yang 

kemungkinan dapat melakukan fraud. Hal ini sangat perlu diketahui oleh auditor 

dalam melakukan pendeteksian fraud, karena dengan mengetahui faktor pemicu 

terjadinya fraud dan siapa ataupun pihak mana yang dilakukan akan lebih terarah. 

Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari tekanan, 

kesempatan dan rasionalisasi, seperti yang dijelaskan oleh Cressey (1953), 

mengatakan bahwa fraud disebabkan oleh tiga faktor, yang terdiri dari tekanan 

(pressure), peluang (opportunity), dan rasionalitas (rationalization). Tekanan 

dapat berbentuk motivasi atau insentif untuk melakukan fraud. Peluang dapat 

berupa kemampuan untuk melakukan perampasan uang tunai atau aset 

oragnizasional, dan yang terakhir adalah rasionalisasi dapat berbentuk 

pembenaran tindakan tidak jujur. Ardiansyah (2013) menyatakan pendeteksian 

kecurangan adalah usaha untuk menemukan dan menjelaskan kekurangwajaran 

lapran keuangan yang disajikan melalui identifikasi berbagai kekeliruan dan 

kecurangan serta membuktikan kecurangan dan kekeliruan tersebut dalam pos-pos 

laporan keuangan. Pendeteksian kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan 

sesuai dengan kelompok kecurangan yang terjadi. 

Menururt Widiyastuti dan Pamudji (2009) kemampuan mendeteksi 

kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal 

yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan 

secara sengaja. Kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, bergantung pula 
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pada kecanggihan  pelaku fraud,  frekuensi  dari  manipulasi,  tingkat  kolusi  dan  

ukuran senioritas  yang  dilibatkan,  karena  semakin  tinggi  tingkat  kolusi  dalam  

fraud dan semakin  tinggi  tingkat  manajemen  yang  terlibat  dalam fraud ini,  

semakin  sulit  pula untuk mendeteksi fraud tersebut oleh auditor (Wiyandika dan 

Ardini, 2017). ACFE (2014) mengemukakan bahwa kontrol pencegahan dan 

pendeteksian fraud merupakan bagian paling penting dalam mengelola resiko 

fraud. Audit eksternal dianggap sebagai kontrol yang paling umum dan sangat 

memberikan kontribusi dalam mendeteksi adanya tindakan fraud.  

Menurut Zager et al. (2016) terjadinya penurunan kualitas audit akan 

mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemampuan 

untuk mendeteksi, melaporkan dan menghilangkan salah saji material dalam 

system akuntansi sangat mempengaruhi kualitas audit. Widiyastuti (2009) upaya 

auditor dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mendeteksi fraud yang akan 

terjadi atau sudah terjadi dan mencegah adanya tindakan fraud sangatlah penting 

agar fraud yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat 

diminimalisir bahkan dicegah. Oleh karena itu, kemampuan mendeteksi 

kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan illegal 

yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan 

secara sengaja.  

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendeteksian fraud antara lain Widiyastuti dan Pamudji (2009), 

Nasution dan Fitriany (2012), Rafael (2013), Usman dan Rahmawati (2014), 

Pramudyastuti (2014), Anggriawan (2014), Simanjuntak (2015),  Novita (2015), 

Faradina (2016), Pramana, dkk (2016), Kartikarini (2016), Dewi dan Ramantha 
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(2016), Fakhruddin, dkk (2017), Pramitasari, dkk (2017),. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendeteksian fraud antara lain pengalaman, beban kerja, gender, 

keahlian, etika, independensi, kompetensi, profesionalisme, pelatihan, tipe 

kepribadian dan kemampuan investigatif. 

2.1.2 Pengalaman 

Pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh audior 

selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu 

maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Suraida, 2005). Sedangkan 

menurut Anggriawan (2014) pengalaman merupakan pengetahuan dan keahlian 

yang diperoleh atau didapat seseorang dari suatu peristiwa melalui pengamatan 

langsung maupun berpartisipasi langsung dalam peristiwa tersebut. Usman dan 

Rahmawati (2014) pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara 

langsung berpartisipasi merupakan salah satu faktor utama yang dapat 

meningkatkan pengalaman seseorang. Meningkatnya pengalaman seseorang 

tersebut akan membuat ia menjadi semakin mahir, cepat dan lebih baik dalam 

menyelesaikan tugasnya.  

Menurut Nasution dan Fitriany (2012) kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan merupakan kualitas diri seorang auditor dalam menjelaskan kurang 

wajarnya laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi 

dan membuktikan fraud tersebut. Kemampuan mendeteksi fraud merupakan hal 

yang sangat kompleks, sebab banyak aspek yang yang dapat dipengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.  

Menurut Hobson et al. (2017) memberikan instruksi pengaruh negatif 

kepada auditor berpengalaman akan memungkinkan mereka untuk mendeteksi 
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penipuan secara lebih akurat. Selain itu juga dapat membantu menetralkan 

kecenderungan auditor berpengalaman untuk mengabaikan atau mengurangi 

isyarat penipuan, yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan terkait 

audit yang telah mereka dapatkan selama bertahun-tahun untuk menghindari 

negatif yang baik. 

Suraida (2005) auditor pemerkisa yang berpengalaman akan 

memperlihatkan tingkat perhatian yang selektif yang lebih tinggi terhadap 

informasi yang relevan. Auditor yang berpengalaman juga akan membuat 

judgment yang telati lebih baik dalam tugas-tugasnya. Jika seseorang dengan lebih 

banyak pengalaman dalam suatu bidang yang substantif, maka ia memiliki lebih 

banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan 

pemahamannya mengenai peristiwa-perisiwa yang akan ia lakukan. 

Tujuan dilakukannya deteksi fraud adalah untuk menemukan dan 

membuktikan tindakan-tindakan illegal yang dilakukan secara sengaja dan 

merugikan pihak-pihak lain. Dengan dilakukannya pendeteksian fraud, 

diharapkan akan meminimalisir adanya tindakan fraud tersebut, serta dapat 

mencegah tindakan tersebut dan mencapai good goverments yang baik. Jika 

dilakukan oleh auditor yang berpengalaman, maka akan membantu auditor dalam 

mendeteksi fraud. Peneltian terdahulu yang mendukung bahwa pengalaman 

berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud adalah Pramana, dkk (2016), 

Usman dan Rahmawati (2014), Rafael (2013) dan Anggriawan (2014). Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Faradina (2016) menyatakan pengalaman memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Sedangkan penelitian terdahulu yang tidak mendukung bahwa 
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pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud adalah 

Pramitasari, dkk (2017) dan Novita (2015). 

2.1.3 Beban Kerja 

Menurut Usman dan Rahmawati (2014) beban kerja adalah jumalah 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. Beban kerja menunjukkan beban 

pekerjaan yang dihadapi oleh seorang auditor. Beban kerja dapat dilihat dari 

banyaknya klien atau kasus yang sedang ditangani oleh auditor dan juga 

terbatasnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses audit (Setiawan dan 

Fitriany, 2011). Selain itu, Nasution dan Fitriany (2012) menyebutkan bahwa 

beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus 

ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan 

proses audit.  

Dhania (2010) menjelaskan beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang 

membutuhkan proses mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu, baik  dalam bentuk fisik maupun psikis. Menurut Novita 

(2017) menjelaskan bahwa tingginya beban kerja seorang auditor, yang mana 

memilki banyak tugas yang harus diselesaikan, sedangkan waktu yang dimiliki 

terbatas maka auditor akan cenderung menerima penjelasan dan tidak mencari 

informasi lebih dalam mengenai bukti audit yang diperolehnya.  Selain itu, Chang, 

Luo dan Zhou (2017) menjelaskan bahwa beban kerja yang lebih tinggi dikatkan 

dengan kemungkinan defisiensi audit yang yang lebih tinggi setelah 

mengendalikan jumlah klien yang banyak.  

Adanya beban kerja yang tinggi sangat mempengaruhi kemampuan auditor 

untuk mendeteksi fraud. Ketika beban kerja auditor tinggi dan banyak tugas dan 
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pekerjaan lainnya yang harus diselesaikannya mengakibatkan auditor tidak 

maksimal dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Novita (2017) bahwa beban kerja memiliki hubungan yang positif tetapi 

tidak signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Penelitian yang 

dilakukan oleh Novita (2017), Faradina (2016) dan Usman dan Rahmawati (2014)  

menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

2.1.4 Gender 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan gender sebagai 

perilaku, aktivitas dan atribut yang dibentuk secara sosial dan dianggap oleh 

masyarakat sesuai untuk pria dan wanita. Ariningsih dan Mertha (2017) 

mengungkapkan gender tidak hanya menjadi pembeda laki-laki dan perempuan 

secara biologis. Gender lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka menerima, 

menghadapi, dan memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan 

pekerjaan dan membuat keputusan. Selain itu, Parker, et al (2015) menjelaskan 

bahwa peran perempuan akan mengindetifikasi lebih banyak isyarat yang mereka 

yakini. Untuk isyarat tertentu, perempuan, yang lebih menyukai risiko, lebih 

sensitif terhadap kemungkinan bahwa isyarat menunjukkan kelemahan, dengan 

kata lain, untuk isyarat tertentu, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa perempuan 

akan mengklasifikasikannya sebagai masalah, yaitu, mengungkapkan masalah 

potensial dengan sistem kontrol. Setelah mengendalikan preferensi risiko, 

perempuan akan mengidentifikasi sejumlah besar isyarat bermasalah karena, 

berdasarkan hipotesis selektivitas, mereka meninjau sejumlah besar isyarat dalam 

analisis mereka. 
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Auditor laki-laki berbeda dengan auditor perempuan, baik berupa karakter 

dan sifat yang berbeda. Perempuan biasanya lebih rapi, rajin, dan lainnya. Sifat 

itulah yang menjadi unggul dibandingkan laki-laki.  Menurut Yustianthe (2012) 

auditor perempuan diduga lebih efisen dan efektif dalam memproses informasi 

saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan laki-

laki. Hal ini diduga karena auditor perempuan memiliki kemampuan untuk 

membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan dibandingkan auditor laki-

laki yang kurang mendalam dalam menganalisis inti dari suatu keputusan. Dalam 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartikarini (2016) bahwa variabel 

gender tidak berpengaruh terhadap variabel kemampuan mendeteksi fraud. 

Berbeda dengan Pramitasari (2017) berpendapat bahwa gender berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

2.1.5 Keahlian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ahli adalah orang 

yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). Sedangkan keahlian 

kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan). SPKN atas standar umum 

pernyataan pertama menyebutkan  bahwa pemeriksa secara kolektif harus 

memiliki keterampilan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas 

inspeksi. SPKN menyebutkan persyaratan kemampuan/keahlian meliputi dua hal: 

persyaratan pendidikan berkelanjutan dan persyaratan pemeriksa 

kemampuan/keahlian. Persyaratan pendidikan lanjutan cenderung keahlian 

pemeriksa teknis, sedangkan persyaratan kemampuan/keahlian lebih ditekankan 

pada masalah non teknis keahlian (SPKN, 2007). Wiyandika dan Ardini (2017) 

menjelaskan keahlian  merupakan  suatu  kemampuan  atau  keterampilan  yang  
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dimiliki individu yang  mungkin  tidak  dimiliki  oleh  individu  lain,  dikarenakan  

keahlian  yang mereka bisa diperoleh dari proses pembelajaran, pelatihan, 

pengalaman bahkan informasi tambahan dari kegiatan mentoring kepada orang 

yang lebih pakar dalam bidang tersebut.  

Auditor yang ditugaskan ke pekerjaan audit harus memiliki keahlian yang 

sesuai di lapangan dan objek yang akan diperiksa. Hal ini agar auditor dapat 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Auditor yang bekerja di pemerintah harus 

memiliki keahlian teknis yang cukup untuk melakukan audit secara efisien dan 

efektif. Keahlian adalah unsur yang harus dimiliki oleh auditor, sebagai unsur 

keterampilan yang erat kaitannya dengan kredibilitas hasil pemeriksaan. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dengan keahlian yang memadai tentu 

lebih memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tidak memiliki keahlian. Pengujian yang 

dilakukan oleh auditor yang kurang ahli kredibilitas hasil pemeriksaan diragukan, 

sehingga kurang andal bila dijadikan dasar pengambilan keputusan (Fakhruddin, 

dkk, 2017).  

Auditor dalam menjalankan profesinya haruslah mempunyai keahlian 

dengan syarat telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam 

praktik akuntansi dan teknik auditing. Oleh karena itu, auditor  diharapkan  dalam  

melakukan  audit  harus  memiliki  keahlian  dengan  tingkat  kemampuan  yang  

tinggi sehingga  dapat  mendeteksi  kecurangan  maupun  kekeliruan. Dalam 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fakhruddin, dkk (2017) dan Rafael 

(2013) bahwa tidak menemukan bukti adanya efek keahlian pada kemampuan 

auditor internal untuk mendeteksi kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Kartikarini (2016) bahwa keahlian berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

2.1.6 Etika 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika adalah ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 

(akhlak). Dalam SPKN (2017) Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 Standar 

Umum menjelaskan etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan 

kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan 

norma yang berlaku dalam suatu organisasi.  Menurut  Suseno Magnis (1989 : 14) 

dan Sony Keraf (1991 : 20) bahwa untuk memahami etika perlu dibedakan dengan 

moralitas. Moralitas adalah suatu sistem nilai tentang bagaimana seseorang harus 

hidup sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran-ajaran, moralitas 

memberi manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus hidup, 

bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan 

bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika 

berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia 

dalam hidupnya. 

Menurut Febriansyah, dkk (2014) etika auditor merupakan suatu sikap 

dimana seorang auditor dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-

undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung-jawab dengan cara 

wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. 

Rafael (2013) saat menjalankan profesinya, auditor harus mengambil keputusan-

keputusan yang sangat penting yang terkait dengan nilai-nilai yang sesuai dengan 

kode etik profesi. Dalam melaksanakan penugasannya, auditor perlu untuk 
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menjaga sikap profesionalnya dan dituntut untuk mentaati standar dan perilaku 

yang sesuai dengan kode etik. Auditor yang beretika adalah auditor yang 

membuat keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang ada.  

Kode etik harus dipatuhi oleh setiap auditor selama menjalankan tugasnya 

untuk menjaga citra, martabat dan kehormatan. Kualitas suatu audit dilihat pada 

saat auditor melakukan tanggung jawabnya kepada pengguna atau mengandalkan 

kredibilitas laporan keuangan yang sedang diaudit, serta dengan menegakkan dan 

berpedoman pada etika yang tinggi. Semakin tinggi suatu etika auditor, maka 

semakin berkualitas hasil audit. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Pramitasari, dkk (2017) berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi 

fraud. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafael (2013) yang 

menyatakan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

internal dalam mendeteksi fraud. 

2.1.7 Independensi 

Menurut SPKN (2017) Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 Standar 

Umum menjelaskan independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam 

melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak 

kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh 

siapapun. Menurut Halim (2008:46) independensi merupakan suatu cerminan 

sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan 

audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk 

bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksaan audit dan dalam 

memposisikan dirinya dengan auditee-nya. Simanjuntak (2015) menjelaskan 

independensi adalah sikap tidak memihak atau sikap bebas dari pengaruh mana 
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pun dalam melakukan auditing atas laporan keuangan. Sikap independensi juga 

bisa disebut sebagai sikap netral. Tidak terpengaruh dari pihak manapun. Sikap ini 

lah yang harus dimiliki oleh auditor dalam hal melakukan tugas audit atas laporan 

keuangan. Semakin tinggi sikap independensi seorang auditor maka hal itu dapat 

meningkatkan kemampuan nya dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Fakhruddin, dkk (2017), Simanjuntak (2015), 

Pramudyastuti (2014) dan Pramana, dkk (2016) menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

2.1.8 Kompetensi 

Menurut Kamus Besar Indonesia mengartikan kompetensi diartikan 

sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan)  sesuatu. 

Menurut SPKN (2017) Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 Standar Umum 

menjelaskan kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau 

keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-

hal atau bidang tertentu. Dengan  pernyataan  standar umum  ini,  organisasi  

pemeriksa  dan  para  pemeriksanya  bertanggung  jawab  untuk dapat 

mempertahankan independensinya, sehingga  hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. 

Indikator kompetensi menyatakan kompetensi auditor ditentukan oleh: (1) 

pendidikan formal tingkat universitas, (2) pelatihan teknis dan pengalaman dalam 

bidang auditing (3) pendidikan professional yang berkelanjutan (continuing 

professional education) selama menjalani karier sebagai auditor. Jadi untuk 

mencapai keahlian sebagai auditor seseorang harus telah memperoleh pendidikan 

formal, pelatihan yang memadai dalam lingkup teknisnya yang kemudian 
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dikembangkan melalui pengalaman praktik auditing (Anggraini, 2009). Oleh 

karena itu, dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, 

pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor 

menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan 

kliennya, serta auditor akan menghasilkan kualitas yang baik. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Simanjuntak (2015) menyatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. 

2.1.9 Profesionalisme 

Menurut SPKN (2017) Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 Standar 

Umum menjelaskan profesional adalah hal yang berkaitan dengan sebuah profesi 

yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kemudian menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan profesional memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya. Berbeda dengan kata profesionalisme yang berarti 

mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang 

yang profesional. Menurut Arens & Loebbecke (2009) profesionalisme adalah 

suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar 

memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar 

memenuhi Undang-Undang peraturan masyarakat. Menurut Badjuri (2011: 3) 

profesionalisme auditor merupakan merupakan sikap auditor yang melaksanakan 

audit berpedoman pada standar yang berlaku. Profesionalisme auditor dapat 

ditunjukkan dengan sikap kehatihatian dan cermat dalam pelaksanaan audit 

meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, mengumpulkan 

bahan bukti audit yang memadai dan menyusun laporan audit yang lengkap. 
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Menurut Nurmin (2017) profesionalisme   adalah   atribut   individual   

yang   mencakup   kualitas personal  dan  kepemilikan  memadai  atas  sejumlah  

keahlian  yang  didapat  dari serangkaian   pembinaan   berkelanjutan   yang   

didominasi   oleh   pembinaan intelektual.  Profesionalisme  dibuktikan  dengan  

cara  menggunakan  segenap kualifikasi    tersebut    untuk    menghasilkan    jasa-

jasa    bernilai    tinggi    bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian menurut Futri 

dan Juliarsa (2017) untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor dituntut 

agar bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang 

profesional akan lebih baik dalam menghasilkam audit yang dibutuhkan dan 

berdampak pada peningkatan kualitas audit. Oleh karena itu, profesionalisme 

sangat perlu dan harus ditingkatkan oleh auditor dalam menajalankan tugasnya, 

karena sangat penting dalam melakukan pemeriksaan sehingga dalam 

melaksanakan audit sesuai dengan pedoman audit, menggunakan pertimbangan 

dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Simanjuntak (2015) mengungkapkan profesionalisme berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Nurmin (2017) menyatakan bahwa 

profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. 

2.1.10 Pelatihan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelatihan adalah proses, cara, 

perbuatan melatih; kegiatan atau pekerjaan melatih. Menurut Karim (2012) yang 

dimaksud pelatihan adalah suatu pelatihan kecakapan, kemahiran dan ketangkasan 

dalam melakukan tugas. Novita (2015) auditor yang diberikan pelatihan 

pendeteksian kecurangan akan memiliki pengetahuan tentang kecurangan 

sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga akan meningkat. 
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Boner  dan  Walker  (1994)  menyatakan  bahwa  peningkatan  pengetahuan yang  

muncul  dari  penambahan  pelatihan  formal  sama  bagusnya  dengan  yang 

didapat  dari  pengalaman  khusus.  Pengalaman  yang  didapat  dari  program  

khusus tertentu  mempunyai  pengaruh  yang  lebih  besar  dalam peningkatan  

keahlian daripada yang didapat dari program tradisional.  Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Novita (2015) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pramudyastuti (2014) yang menyatakan bahwa 

pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

2.1.11 Tipe Kepribadian 

Jung (1971) mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan pikiran, 

perasaan dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Kepribadian ini 

berfungsi untuk membimbing orang yang menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Tipe kepribadian didefinisikan sebagai karakteristik individu 

tertentu yang menggambarkan bagaimana individu bereaksi dan berinteraksi 

dengan orang lain (Noviyanti, 2008). Turban et  al. (2005) menyebutkan  bahwa  

tipe  kepribadian,  gender  dan kondisi manusia mempengaruhi pengambilan 

keputusan seseorang. Tipe kepribadian mempengaruhi   orientasi   umum   kearah   

pencapaian   tujuan,   pemilihan   alternatif, tindakan    terhadap    risiko,    dan    

reaksi    dibawah    tekanan. Tipe  kepribadian mempengaruhi  kemampuan  para  

pengambil keputusan  untuk  memproses  sejumlah besar  informasi,  tekanan  

waktu,  dan  ketahanan  diri.  Ia  juga  mempengaruhi  aturan dan pola komunikasi 

dari seorang pengambilan keputusan. Friedman dan Roseman (1971) 
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memperkenalkan dua tipe karakter kepribadian tipe A dan tipe B. kepribadian A 

cenderung mempunyai semangat bersaing yang tinggi dan ambisius, berbicara 

dengan cepat, suka menyela pembicaraan rang lain dan sering terperangkap dalam 

kemarahan yang luar biasa. Sedangkan tipe B cenderung tidak memiliki sifat yang 

ada pada tipe A. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramitasari, dkk (2017) 

menyatakan bahwa tipe kepribadian berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan. 

2.1.12 Kemampuan Investigatif 

Badan Pengawas Keuangan (BPK) (2008) mendefinisikan audit 

investigatif sebagai bagian dari akuntansi forensik yaitu sebuah aplikasi  

keterampilan atau keahlian keuangan/akuntansi dan cara berpikir investigatif 

untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil 

audit forensik dapat dijadikan alat bukti untuk suatu tuntutan di pengadilan. 

Tujuan dengan adanya audit investigatif ini adalah untuk mengungkapkan kasus-

kasus mengenai indikasi kerugian negara/daerah maupun unsur pidana lainnya 

dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang 

bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan 

pelakunya guna tindakan hukum selanjutnya. 

Audit investigatif merupakan proses mencari dan mengumpulkan bukti 

dalam rangka mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu kejadian fraud tersebut 

yang dituangkan dalam suatu laporan hasil audit. Kemampuan auditor yang 

dikemukakan oleh Hutauruk (2016) disimpulkan bahwa auditor investigatif adalah 

auditor yang melakukan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti 

secara sistematis dalam rangka mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu 
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kejadian fraud yang dituangkan dalam suatu laporan hasil audit, untuk kemudian 

ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Auditor investigatif 

harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang 

memungkinkan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. 

Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal itu berpengaruh 

terhadap pengumpulan dan pengujian bukti bukti yang dilakukan terkait dengan 

kasus kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, audit 

investigatif sangat penting diterapkan untuk membuktikan kecurangan (fraud). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramantha dan Dewi (2016) menjelaskan 

bahwa kemampuan investigatif berpengaruh positif pada pembuktian kecurangan.  

2.1.13 Skeptisme Profesional Auditor 

Hurt, Eining dan Plumlee (HEP) (2008) skeptisme mencakup suatu pikiran 

yang selalu mempertanyakan serta waspada terhadap kondsi yang 

mengindikasikan kemungkinan terjadnya salah saji material baik yang disebabkan 

oleh kesalahan maupun kecurangan. Seorang auditor dalam menjalankan 

penugasan audit di lapangan tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang 

terangkum di dalam program audit, tetapi haruslah disertai dengan sikap 

skeptisme profesional. Dalam SPKN Tahun 2017 (point 48) skeptisme 

professional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang 

bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa 

kejujuran pihak yang tidak bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. 

Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang 

terlatih, memiliki pengalamn dan pengetahuan, sehingga mempunyai kompetensi 
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yang diperlukan dalam memberikan pertimbangan yang wajar. Fullerton dan 

Durtschi (2004) menjelaskan bahwa auditor internal yang memiliki tingkat 

skeptisisme profesional tinggi akan memiliki keinginan tinggi untuk mencari 

infromasi jika ada kecurangan. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan 

auditor maka auditor dianggap lebih mampu membuktikan adanya gejala 

kecurangan. Skeptisme profesional adalah sikap yang terbentuk dari individu. 

Definisi skeptisme profesional audit menurut Hurtt (2008) merupakan 

kecenderungan auditor untuk menunda penilaian sampai tersedia cukup informasi 

dan bukti pendukung untuk memberi penjelasan terhadap pertimbangan audit. 

Terdapat 6 komponen skeptisme profesional yaitu: pikiran yang mempertanyakan, 

penundaan penilaian, mencari pengetahuan, pemahaman interpersonal, harga diri 

dan otonomi.  

International Sandards on Auditing menjelaskan bahwa skeptisme 

profesional auditor adalah hal penting untuk penilaian yang kritis terhadap bukti-

bukti audit, yaitu auditor harus memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan 

kehandalan dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak manajemen, serta 

mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti. Kemudian Karim (2012) 

menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor merupakan sikap auditor dalam 

melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 

Selama proses audit, bukti audit dikumpulkan dan dinilai. Sehingga skeptisme 

profesional harus digunakan selama proses tersebut. Dalam hal ini, skeptisme 

tidak berartti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik atau melakukan 

penghinaan, tetapi skeptisme merupakan objektivitas dan anifestasi. Menurut 
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Novita (2015) pendeteksian kecurangan mengharuskan  auditor mengumpulkan 

bukti-bukti yang cukup dan relevan. Auditor harus berpikir kritis dalam 

pengumpulan dan pemahaman bukti-bukti audit. Penelitian terdahulu yang 

dlakukan oleh Fullerton dan Durtschi (2004) menunjukkan bahwa auditor dengan 

tingkat skeptisme tinggi secara signifikan memiliki keingnan mencari informasi 

yang lebih banyak. Penilitian yang dilakukan oleh Pramitasari, dkk (2017), 

Simanjuntak (2015), Pramana, dkk (2016), Sekarini (2016), Rafael (2013) dan 

Pramudyastuti (2014) menyatakan skeptisme berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan.       

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai berbagai faktor 

yang mempengaruhi pendetekdian fraud dapat diringkas pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Nama Pengarang Variabel Penelitian Kesimpulan 

Fakhruddin, dkk (2017) Dependen: 

Pendeteksian Fraud 

Independen: 
1. Keahlian  

2. Independen 

3. Skeptisme Profesional 

Pengaruh keahlian tidak 

ditemukan pengaruhnya 

terhadap kemampuan 

auditor internal dalam 

mendeteksi fraud. 

Namun ndependen dan 

skeptisme profesional 

terdapat pengaruh positf 

dan signifikan terhadap 

kemampuan auditor 

mendeteksi fraud. 

Novita (2015) Dependen: 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Independen: 

1. Pengalaman 

2. Beban Kerja 

3. Pelatihan 

Pengalaman, beban kerja 

dan pelatihan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

skeptisme profesional. 

Skeptisme berpengaruh 

langsung terhadap 

kemampuan auditor 
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Intervening: 

Skeptisme Profesional 

mendeteksi kecurangan. 

Pengalaman dan beban 

kerja tidak berpengaruh 

langsung terhadap 

kemampuan auditor 

mendeteksi kcurangan. 

Pengalaman, beban 

kerja, dan pelatihan 

berpengaruh tidak 

langsung terhadap 

kemampuan auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan melalui 

skeptisme.  

Pramitasari, dkk (2017) Depeneden: 

Kemampuan Mendeteksi 

Fraud 

Independen: 

1. Tipe Kepribadian 

2. Pengalaman 

3. Etika 

4. Gender 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

auditor dengan tipe 

kepribadian ST 

(Sensing-Thingking) dan 

NT (Intuitive-Thingking) 

memiliki kemampuan 

mendeteksi fraud lebih 

tinggi dibandingkan 

dengan tipe kepribadian 

yang lainnya, namun 

skeptisme profesional 

tidak memediasi 

hubungan ini. Etika 

auditor secara positif 

mempengaruhi 

kemampuan auditor 

mendeteksi fraud secara 

langsung melalui 

skeptisme profesional. 

Sedangkan, pengalaman 

dan gender tidak 

mempengaruhi 

kemampuan mendeteksi 

fraud secara langsung 

melalui skeptisme 

profesional. 

Simanjuntak (2015) Dependen: 

Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan 

Independen 

1. Independensi 

2. Kompetensi 

3. Skeptisme Profesional 

Hasil temuan dari 

penelitian ini 

menyatakan bahwa 

kompetensi, skeptisme 

profesional dan 

profesionalisme 

berpengaruh signifikan 
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4. Profesionalisme terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan, 

sedangkan independensi 

tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan. 

Pramana, dkk (2016) Dependen: 

Kemampuan Mendeteksi 

Fraud 

Independen: 

1. Skeptisme Profesional 

2. Pengalaman 

3. Independen Auditor 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

skeptisme profesional, 

pengalamn, dan 

independen berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemampuan mendeteksi 

Fraud. 

Usman dan Rahmawati 

(2014) 
Dependen: 

Mendeteksi Kecurangan 

Independen: 

1. Pengalaman 

2. Beban Kerja 

Hasil penelitian ini 

adalah beban kerja tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kemampuan untuk 

mendeteksi kecurangan, 

sedangkan pengalaman 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

untuk mendeteksi 

kecurangan. 

Faradina (2016) Dependen: 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Independen: 

1. Beban Kerja 

2. Pengalaman 

3. Tpe Kepribadian 

Intervening: 

Skeptisme Profesional 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

beban kerja dan tipe 

kepribadian tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi 

kecurangan melalui 

skeptisme profesional, 

sedangkan pengalaman 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi kecurangan  

melalui skeptsme 

profesional. 

Dewi dan Ramantaha 

(2016) 
Dependen: 

Pembuktian Kecurangan 

Independen: 

Kemampuan Investigatif 

Dalam penelitian ini 

kemampuan investigatif 

berpengaruh positif pada 

pembuktian kecurangan. 

Mendeteksi fraud sangat 

penting dalam 

mengungkapkan fraud 
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dan untuk mmbuktikan 

kecurangan. 

Kartikarini (2016) Dependen: 

Kemampuan Auditor 

Mendeteksi Kecurangan 

Independen: 

1. Gender 

2. Keahlian 

3. Skeptisme Profesional 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

variabel gender, 

keahlian, dan skeptisme 

profesional berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi 

kecurangan. 

Pramudyastuti (2014) Dependen: 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Independen: 

1. Skeptisme Profesional 

2. Pelatihan Audit 

Kecurangan 

3. Independensi 

Penelitian ini 

menyatakan hasil 

penelitannya bahwa 

skeptisme profesional 

dan independensi 

berpengaruh positf dan 

signifikan terhadap 

kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

Munajat dan 

Suryandari (2017) 
Dependen:  

Kemampuan Auditor 

Mendeteksi Kecurangan 

Independen: 

1. Pengalaman 

2. Pelatihan 

3. Tipe Kepribadian 

4. Beban Kerja 

Dalam penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa 

variabel pengalaman, 

pelatihan, tipe 

kepribadian, dan beban 

kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemampuan auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan. 

 

2.1.14  Kelemahan dan Saran Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan pendeteksian fraud 

banyak sekali dilakukan guna untuk mengetahui fraud akan terjadi dan sedang 

terjadi di dalam perusahaan maupun di pemerintahan dan sampai sekarang masih 

banyak dilakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan dengan mengembangkan indikator faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendeteksian fraud yang dilakukan oleh Fakhruddin, dkk (2017) 
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yang telah mengembangkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian tersebut, 

peneliti memberikan saran untuk memperluas wilayah penelitian, melibatkan 

pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan sebagai reponden, mengembangkan 

dan mencari lebih referensi yang berkaitan dengan instrumen penelitian seperti 

jenis kelamin, pengalaman dan lain-lain yang menjadi ciri khas individu, 

menambahkan teori yang lain seperti teori agensi, dan menggunakan dimensi lain 

untuk mengukur konstruk keahlian, sehingga diharapkan bisa mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015) juga 

meneliti variabel terikat yang sama yang menyarankan untuk menambah variabel 

lain yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

seperti intuisi. Selain memberikan saran, penelitian yang dilakukan oleh Novita 

(2015) penulis menemukan kelemahan yang ada pada penelitian tersebut. 

Kelemahan tersebut hanya menjelaskan tentang cara mendeteksi kecurangan yang 

dijelaskan dengan melihat tanda seperti red flags yang merupakan standar audit 

Amerika, dan tidak menjelaskan menurut standar audit Indonesia. Kemudian 

Pramitasari, dkk (2017) yang memberikan saran dengan meneliti faktor lain 

seperti resiko audit, beban kerja dan kemampuan pengalaman spesifik auditor 

untuk mendapatkan penjelasan kemampuan mendeteksi kecurangan auditor yang 

lebih baik. Simanjuntak (2016) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dapat 

memperluas ruang lingkup responden dengan menambahkan objek penelitian 

pada kota lain bahkan bukan hanya auditor pada BPK saja tetapi bisa juga 

menggunakan auditor pada BPKP dan kantor-kantor akuntan publik. Pramana, 

dkk (2016) juga memberikan saran untuk peneliti selanjutnya penelitian lebih 

lanjut dianjurkan untuk mengeksplorasi beban kerja dan pengaruhnya terhadap 
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kemampuan mendeteksi kecurangan, serta memodifikasi beberapa item kuesioner 

yang tidak sesuai dengan kondisi responden penelitian. 

Kelemahan dan saran diatas akan dijadikan pertimbangan dalam 

menyusun model penelitian yang akan dilakukan. Selain itu evaluasi dari variabel 

yang konsisten dan tidak konsisten juga akan dijadikan pertimbanagn dan 

kemungkinan akan diajukan untuk penelitian kedepan, mengingat variabel terikat 

dalam penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan pendeteksian fraud, 

walaupun banyak peneltian terdahulu yang mengangkat variabel terikat tentang 

pendeteksian fraud tetapi dengan variabel bebas yang berbeda dan yang sama 

yang diangkat kembali untuk diuji dan dilakukan penelitian baru. Penulis 

menggunakan literature berkaitan dengan pengalaman, karena dalam peneltian 

yang sebelumnya masih sedikit rancu dan menunjukkan bahwa ada yang 

signifikan dan tidak signifikan hasilnya. Sama seperti variabel bebas tentang 

beban kerja dan gender yang penulis usulkan untuk diangkat dan dilakukan 

peneltian baru. Kemudian penulis menggunakan variabel bebas tentang 

kemampuan investigatif yang belum banyak digunakan oleh penelti lain untuk di 

analisis dan diketahui akan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

pendeteksian fraud.  

2.1.14 Arah Penelitian Lanjutan 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan dilihat dari kelemahan  yang ada 

pada penelitian sebelumnya, serta kekonsistenan variabel yang diteliti, penulis 

mencoba menyusun sebuah penelitian lanjutan mengenai pengaruh pengalaman, 

beban kerja, gender dan kemampuan investigatif terhadap pendeteksian fraud 
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melalui skeptisme professional auditor. Penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai objek dalam penelitian yang dalam perannya sebagai auditor 

eksternal yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini akan 

memadukan penelitian sebelumnya berkaitan dengan kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud. Selain itu, penulis juga akan menambah variabel lain, yang 

mungkin mempengaruhi dalam mendeteksi fraud dengan acuan pada saran 

penelitian terdahulu. Variabel bebas yang akan diteliti oleh penulis adalah (1) 

Pengalaman, (2) Beban Kerja, (3) Gender, dan (4) Kemampuan Investigatif. Serta 

penulis mengajukan skeptisme professional auditor sebagai variabel intervening. 

Variabel terikat yang diteliti adalah pendeteksian fraud. 

2.2 Teori Atribusi 

Gazzaniga et al. (2012) menjelaskan atribusi merupakan upaya seseorang 

dalam membuat kesimpulan menegnai penyebab peristiwa atau kejadian 

disekitarnya termasuk mengenai perilaku orang lain. Dilanjutkan oleh Kelley 

(1973) menjelaskan mengenai teori atribusi sebagai berikut: “Attribution theory is 

a theory about how people make causal explanations, abaout how they answer 

questions beginning with “why?” it deals with the information they use in making 

causal inferences, and with what they do with this information to answer causal 

questions.”  

Menurut Fritz Heider (1958) menjelaskan model atribusi yaitu kesimpulan 

seseorang terhadap suatu hal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan 

situsasional. Faktor-faktor internal merupakan kekuatan yang bersal dar dalam diri 

individu, sedangkan faktor-faktor ekternal bersal dari lingkungan diluar diri 
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individu tersebut. Dalam teori atribusi tersebut, faktor-faktor tersebut disebut 

dengan atribusi personal dan atribusi situasional. Atribusi Personal sering disebut 

sebagai internal atau dispositional attributions yang merupakan penilaian yang 

berasal dari dalam diri seseorang, misalnya berkaitan erat dengan kemampuan, 

sifat, suasana hati dan usaha seseorang. Sedangkan atribusi situasional sering 

disebut dengan atribusi ekternal. Dalam atribusi ini suatu kejadian atau perilaku 

seseorang sangat dipengaruhi oleh hal-hal disekitarnya yang berada diluar kendali 

individu tersebut, misalnya disebabkan leh cuaca, kejadian-kejadian tidak terduga 

da tindkan seseorang. 

Kaplan dan Reckers (1985) menemukan bahwa atribusi penilaian yang 

dibuat oleh auditor pada tingkat partner da manajer kepada auditor dibawahnya 

sangat dipengaruhi oleh riwayat kerja karyawan dan riwayat klien. Evaluasi 

terhadap kinerja auditor meliputi keputusan mengenai perilaku bawahan dapat 

dilakukan dengan mengimpleentasikan teori atribusi. Atribusi berhubungan 

dengan penilaian dan menjelaskan bagaimana seorang auditor berperilaku. 

Menurut Weiner (1980) teori atribusi merupakan teori kontemporer yang 

paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Lebih lanjut  

Wahyudi, dkk (2014) teori tersebut menekankan gagasan bahwa seseorang 

termotivasi dengan hasil yang menyeangkan untuk dapat merasa lebih baik akan 

dirinya. Atribusi mengacu pada penyebab suatu kejadian atau hasil yang diperoleh 

berdasarkan persepsi individu.  

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan banyak ditentukan 

oleh atribusi internal. Faktor-faktor yang menentukan kemampuan lebih banyak 

bersal dari dalam diri auditor dibandingkan dengan situasi atau kndisi lingkungan. 
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Kemampuan dapat dibentuk melalui usaha seseorang, misalnya dengan pencarian 

pengetahuan, mempertahankan independensi dan meningkatkan sikap skeptisme 

profesional, serta pencarian pengetahuan dapat dilakukan dengan menambah 

komponen-komponen keahlian dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan (Kartikarini, 2016).  

Lebih lanjut Kartkarini (2016) menjelaskan ketika auditor berhadapan 

dengan red flags pada saat melakukan audit, akan berusaha mencari penyebab dan 

membuat kesimpulan terhadap red flags tersebut. auditor yang tidak memeiliki 

banyak pengetahuan tentang fraud mungkin akan mengabaikan tanda-tand 

akecurangan yang terjdai disekitarnya. Menurut Koroy (2008) pendeteksian 

kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. 

Terdapat faktor-faktor penyebab terjadnya pendeteksian kecurangan menjadi sulit 

dilakukan oleh auditor yaitu: karakteristik terjadinya kecurangan, standar 

pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, lingkungan pekerjaan audit yang 

mengurangi kulaitas audit dan metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam 

pendeteksian kecurangan. Tetapi, auditor yang mempunyai pengalaman akan 

melakukan audit dan tidak akan mengabaikan tanda-tanda tersebut. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami pengaruh pengalaman, beban kerja, gender dan kemampuan 

investigatif terhadap pendeteksian fraud melalui skeptisme profesional auditor. 

 

 



41 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Pengalaman Terhadap Pendetksian Fraud Melalui 

Skeptisme Profesional Auditor 

Menurut Anggriawan (2014) pengalaman merupakan pengetahuan dan 

keahlian yang diperoleh atau didapat seseorang dari suatu peristiwa melalui 

pengamatan langsung maupun berpartisipasi langsung dalam peristiwa tersebut. 

Pramitasari, dkk (2017) menjelaskan bahwa pengalaman audit mempengaruhi 

kesalahan auditor dan deteksi kecurangan, karena dengan penegtahuan auditor 

terhadap kesalahan dan deteksi kecurangan yang diperoleh dari pengalaman 

mereka sebelumnya akan menyebabkan mereka lebih waspada terhadap potensi 

kesalahan dan kecurangan untuk audit berikutnya. Carpenter et al. (2002) 

Pengalaman 

Beban Kerja 

Gender 

Kemampuan Investigatif 
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menjelaskan bahwa pengalaman juga bisa mempengaruhi kemampuan deteksi 

kecurangan terkait dengan perolehan penegtahuan. Dalam tahap perencanaan 

audit, skeptisme yang tinggi akan menyebabkan auditor yang berpengalaman 

menilai probabilitas kemungkinan kecurangan yang lebih tinggi, sementara 

perolehan pengetahuan akan mengarah pada identifikasi faktor resiko yang 

relevan dengan lebih baik, dapat dikatakan meningkatkan kemampuan untuk 

mendeteksi kecurangan jika memang ada.  

Teori atribusi menekankan bagaimana soarang menafsirkan perilaku 

mereka sendiri ataupun perilaku orang lain. Atau dengan kata lain, atribusi 

mengacu pada penyebab dengan hasil yang diperoleh berdasarkan persepsinya 

sendiri. Dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, auditor haruslah 

menjalankan tugasnya dengan kemahiran dan menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari semasa iabekerja dalam membuat pertimbangan dan kesimpulan dengan 

menggunakan sikap skeptis untuk dapat mendeteksi fraud. Faradina (2016) 

menyatakan banyaknya pengalaman audit akan berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena 

banyaknya pengalaman audit yang membuat auditor menjadi lebih skeptis. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramitasari, dkk (2017) 

menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pendeteksian fraud melalui skeptisme profesional. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Faradina (2016) dan Novita (2015) yang menyatakan bahwa 

pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud melalui skeptisme profesional. Berdasarkan uraian diatas dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 
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H1: Pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud melalui 

skeptisme profesional 

2.4.2 Pengaruh Beban Kerja Terhadap Pendetksian Fraud Melalui 

Skeptisme Profesional Auditor 

Tingginya beban kerja seorang auditor yang mana auditor memiliki 

banyak tugas yang harus diselesaikan, sedangkan waktu yang dimilki terbatas. 

Maka auditor auditor akan cenderung menerima penjelasan dan tidak mencari 

informasi lebih dalam mengenai bukti audit yang diperolehnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap skeptisme (Novita, 2015). 

Menurut Setiawan dan Fitriany (2011) tingginya beban kerja akan menyebabkan 

kelelahan dan dysfunctional behavior sehingga menurunkan kemampuannya 

dalam menemukan kecurangan. Adanya beban kerja yang tinggi sangat 

mempengaruhi auditor dalam mendeteksi fraud.  

Heider yang mengembangkan teori atribusi memberikan argumentasi 

bahwa kombinasi dari kekuatan internal yang dimiliki oleh seseorang, seperti 

sifat, karakter, sikap, kemampuan, keahlian maupun usaha. Beban kerja 

menunjukkan beban pekerjaan yang sedang dihadapi oleh auditor. Dalam hal ini, 

beban kerja merupakan kemampuan dan usaha auditor untuk melakukan pekerjaan 

dan tugas yang harus diselesaikan. Nasution dan Fitriany (2011) menjelaskan 

bahwa beban kerja secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi fraud melalui skeptisme. Dengan kata lain, jika beban kerja 

auditor tinggi, maka ia tidak akan memiliki waktu untuk mencari informasi lebih 

lanjut mengenai bukti audit yang diperiksa. Hal ini menunujukkan bahwa skeptis 

auditor tersebut rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015) dan 
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Faradina (2016) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui skeptisme 

profesional. Dari uraian diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Beban kerja berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud melalui 

skeptisme profesional 

2.4.3 Pengaruh Gender Terhadap Pendetksian Fraud Melalui Skeptisme 

Profesional Auditor 

Chung dan Monroe (2001) menemukan bahwa auditor wanita ditemukan 

lebih mengintegrasikan informasi dan menganalisis isyarat keputusan secara lebih 

mendalam dibandingkan auditor pria. Darlis dan Susanti (2012) menyebutkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan menyelesaikan masalah dan skeptisme 

profesinal antara auditor dengan identitas gender maskulin dan feminin. Hasil 

penelitan tersebut menunjukkan bahwa gender maskulin lebih baik dalam 

kemampuan menyelesaikan masalah dan memiliki tingkat skeptisme yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan auditor dengan gender feminin. Charron dan Lowe 

(2008) menemukan bahwa skeptisme profesional akuntan perempuan dalam 

mendeteksi kecurangan ditemukan lebih tinggi.  

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang 

ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. 

Gender dapa dikatakan bahwa seseorang mempunyai karakteristik dan persepsi 

mereka masing-masing yang menentukan suatu keputusan yang akan mereka buat. 

Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) menemukan bahwa tanggapan rata-rata 

terhadap semua skeptisme membangun dalam mendeteksi kecurangan. Adanya 

skeptisme yang tinggi didalam diri auditor akan membuat pikiran yang selalu 
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mempertanyakan dan juga waspada terhadap kondisi yang menunjukkan indikasi 

atau gejala kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pramitasari, dkk (2017) menyatakan bahwa gender tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan  melalui skeptisme profesional. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diajukan hipotesi sebagai berikut: 

H3: Auditor pria lebih baik dalam pendeteksian fraud melalui skeptisme 

profesional 

2.4.4 Pengaruh Kemampuan Investigatif Terhadap Pendetksian Fraud 

Melalui Skeptisme Profesional Auditor 

Menurut Hutauruk (2016) auditor investigatif adalah auditor yang 

melakukan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara 

sistematis dalam rangka mengungkapkan terjdi atau tidaknya suatu kejadian fraud 

yang dituangkan dalam suatu laporan hasil audit untuk kemudian ditindaklanjuti 

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam SPKN auditor BPK haruslah 

memiliki independensi, kompetensi, integritas, etika, profesionalisme dan sikap 

skeptisme profesional. Sikap skeptis haruslah dimiliki oleh auditor agar tidak 

menggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga 

tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggungjawab tidak 

dipertanyakan lagi.  

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa kesimpulan seseorang 

terhadap suatu hal. Dengan kata lain, atribusi berhubungan dengan penilaian 

auditor dan pembuatan keputusan oleh auditor. dalam pelaksanaan audit 
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investigasi, kemampuan auditor investigatif sangat diperlukan dalam 

mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai sumber dan saksi secara adil, akurat,  

dan tidak berpihak sama sekali. Dalam hal mengumpulkan bukti-bukti, auditor 

investigatif harus memiliki kemampuan berfikir analisis, logis dan cerdas, serta 

harus memiliki pemikiran yang selalu bertanya-tanya (skeptisme proesional) 

tentang kehandalan bukti-bukti tersebut dalam mendeteksi dan pembuktian fraud. 

Audit investigatif merupakan salah satu audit yang efektif dalam 

mengungkapkan, serta mendeteksi berbagai jenis tindakan-tindakan fraud. Dalam 

hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Ramantha dan dewi (2016) dan Patunru 

(2014) menunjukkan bahwa kemampuan yang dimilki oleh auditor investigatif 

terbukti berpengaruh dapat mengungkapkan atau mendeteksi tindakan fraud 

Nasution dan Fitriany (2012) menjelaskan bahwa skeptisme profesional 

auditor adalah hal penting untuk penilaian yang kritis terhadap bukti-bukti audit, 

yaitu auditor harus memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan kehandalan 

dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak manajemen atau pihak manapun 

dan mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti. Dapat dikatakan auditor 

dengan kemampuan investigatif dan mempunyai skeptisme yang tinggi 

mengharuskan auditor tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan 

relevan untuk mendeteksi fraud. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4: Kemampuan investigatif berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud melalui skeptisme profesional 

 




