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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenanan (Agency Theory) 

 Jensen dan Meckling (1976) dalam Iqbal Aziz (2017) menjelaskan 

hubungan keagenan sebagai “agency relationship as a contract under 

which one or more person the principals engage another person (the 

principals) engage another person (the agent) to perform some service on 

their behalf which involves delegating some decision making authority to 

the agent”. Maksudnya adalah hubungan keagenan merupakan suatu 

kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain 

(agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi 

wewenang kepada agent membuat keputusan yang terbaik bagi principal. 

Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agent akan bertindak 

dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal. 

Menurut Hartadi (2012), teori agensi mennghubungkan 

permasalahan konflik kepentingan yang muncul dari adanya hubungan 

kontrakual dari pihak principal dan agent yang mana kedua pihak tersebut 

memiliki informasi yang berbeda. Sehingga perbedaan informasi ini 

menimbulkan asimetri informasi yang akan menyebabkan perbedaan 

kepentingan. 
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Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi 

ketidakseimbangan informasi (Assymmetrical Information) karena agent 

berada dalam posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang 

perusahaan dibandingkan principal. Dengan asumsi bahwa individu-

individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka 

dengan informasi assimetri  yang dimilikinya akan mendorong agent 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal.  

Dalam kondisi assimetri tersebut, agent dapat memengaruhi angka-angka 

akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan 

manajemen laba. salah satu cara yang digunakan untuk memonitor 

masalah kontrol dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah 

corporate governance. Prinsip-prinsip pokok dari corporate governance 

adalah: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), 

keadilan (fairnees), dan responsibilitas (responsibility). 

Dalam keterkaitannya dalam pembuktian kecurangan, auditor 

(agent) dipekerjakan oleh manajemen (principal) dengan maksud untuk 

memeriksa apakah terjadi kecurangan (fraud) di dalam perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu auditor diharapkan memiliki pengalaman dan 

profesionalisme dalam hal melakukan audit atas indikasi adanya 

kecurangan.    

2.1.2 Teori Fraud Triangle 

Teori fraud triangle merupakan teori yang harus dimasukkan 

kedalam rencana audit kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa 
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kecurangan terjadi karna adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan 

dan pembenaran. Tiga elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat 

yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu 

secara berbeda. (Vona,2008;7). 

Proses audit harus mengidentifikasi dan memahami bagaimana 

kondisi kecurangan tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya 

kecurangan yang sebenarnya. Oleh karna itu, dibutuhkan auditor yang 

kompeten dalam mendeteksi dan membuktikan terjadinya kecurangan 

yang sebenarnya. Teori tersebut juga menjadi dasar bagi auditor 

investigatif dalam penelusurannya untuk membuktikan suatu kecurangan 

yang terjadi. Auditor investigatif harus memiliki kemampuan yang 

memadai untuk mengungkap suatu kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti menggunakan teori fraud triangle  sebagai grand theory 

dalam penelitian ini.  

2.1.3  Fraud (kecurangan) 

Istilah fraud (Inggris) atau fraude (Belanda) sering diterjemahkan 

sebagai kecurangan (Tuanakotta,2007). Sudarmo dkk., (2008) dalam 

Swastawan dkk, (2017) mengartikan kecurangan atau (fraud) secara 

sederhana dengan ketidak-jujuran. Definisi kecurangan (fraud) 

berdasarkan Black’s Law Dictionary yang terdapat dalam karyanya (2011) 

adalah: “fraud is (1) A knowing misrepresentation of the truth or 

concealment of a material  fact to induce another to act to his or her 

detriment: is a usual a torn, but in some cases (esp. when the conduct is 
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will ful) it may be a crime, (2) A misrepresentation made recklessly  

without belief in its truth to induce another person  act, (3) A tort arising 

from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless 

misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.” 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga 

elemen fundamental dalam kecurangan (fraud) yaitu: (1) kecurangan 

dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, (2) kecurangan adalah bentuk 

penyembunyian fakta atau penipuan atau pemaksaan, dan (3) kecurangan 

bertujuan untuk memperoleh keuantungan pihak-pihak tertentu. 

Statements on auditing standards no. 99 AU section 316 menyebutkan 

bahwa terdapat tiga kondisi yang secara umum menyebabkan kecurangan 

(fraud) terjadi, yaitu: (1) adanya dorongan atau tekanan (incentive or 

pressure) yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (fraud) untuk 

melakukan kecurangan (fraud), (2) adanya peluang atau kesempatan 

(opportunity) yang mendukung pelaku untuk melakukan kecurangan 

(fraud), dan (3) adanya rasionalisasi (rasionalization), yaitu pembenaran 

terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang 

melakukan tindakan kecurangan tersebut. Association Of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) mengkategorikan kecurangan (fraud) menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

1)  Korupsi (corruption)  

Black’s Law Dictionary dalam Wells (2007) mendefinisikan 

“corrupt” sebagai spoled; tainted; depraved; debased; morally; 
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degenerate. Skema korupsi (corruption schemes) dapat dipecah 

menjadi empat klasifikasi: (1) pertentangan kepentingan (confict of 

interest), (2) suap (bribery), (3) pemberian illegal (illegal gratuity), 

dan (4) pemerasan ekonomi (economic extortion). 

2) Penyalahgunaan aset (asset misappoporation)  

Terbagi menjadi dua kategori yaitu: (1) penyalahgunaan kas (cash 

misappriporation) yang dapat dilakukan dalam bentuk skimming, 

larceny atau fraudulent disbursements, dan (2) penyalahgunaan 

non kas (non-cash- misapprioporation) yang dapat dilakukan 

dalam bentuk penyalahgunaan (misuse) atau pencurian (larceny) 

terhadap persediaan dan aset-aset lainnya. 

3) Kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement)  

Dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat 

pendapatan-pendapatan fiktif (fictitious revenues), (2) mencatat 

pendapatan (revenue) dan/atau beban (expenses) dalam priode yang 

tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan beban (concealed 

liabilities and expenses) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah 

kewajiban dan beban agar perusahaan tampak mengungkan, (4) 

menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang 

salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (improper 

disclosures), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat (improper 

asset valuation). 
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2.1.4 Kemampuan auditor membuktikan kecurangan 

Kemampuan auditor dalam membuktikan kecurangan adalah kualitas 

dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan 

keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan 

membuktikan kecurangan (fraud) tersebut Sucipto (2007) dalam 

Supriyanto (2014). Menurut Supriyanto (2014) menyatakan bahwa beban 

kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor pembuktian 

kecurangan dan skeptisisme auditor. 

Dalam melakukan pembuktian kecurangan, auditor harus memiliki 

beberapa kemampuan/keterampilan yang dapat mendukungnya dalam 

melakukan tugas pembuktian, seperti (1) keterampilan teknis (tchnical 

skill) yang meliputi kompensasi audit, (2) keahlian/kemampuan untuk 

dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, 

pengetahuan dan keahlian dari oreng lain dengan komunikasi dan 

berpandangan terbuka, dan kemampuan menasehati (mentoring skill), 

kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang 

senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi.  

2.1.5 Kompleksitas auditor 

Gupta dkk (1999) dalam prasita dan Adi (2007) mendefinisikan 

kompleksitas tugas sebagai kompleksitas dan kemampuan analisis sebuah 

tugas dan ketersediaan prosedur operasi standar. Bagi auditor tuntutan 

akan tugas yang dikerjakannya sering membuat mereka merasa jenuh dan 

cepat bosan. Hal ini dapat membuat permasalahan yang kompleks pada 
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auditor. Agar dapat membuat klien merasa puas dan terus menggunakan 

jasanya di lain waktu, auditor harus bisa bertahan dari kompleksitas tugas 

audit yang dihadapinya.  

Menurut Prasita dan Adi (2007), audit menjadi kompleks 

dikarenakan tingkat kesulitan (Task Difficulty) dan variabilitas tugas (Task 

Variability) audit yang semakin tinggi Menurut Word (1998), dalam 

Anugrah dan Akbar (2014) kompleksitas tugas dapat dilihat dalam dua 

aspek. Pertama kompleksitas komponen yaitu mengacu pada jumlah 

informasi yang harus diproses dan tahap pekerjaan yang harus dilakukan 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kedua, kompleksitas koordinatif 

yang mengacu pada jumlah (hubungan antara suatu bagian dengan bagian 

lain) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anugrah dan 

Akbar (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, 

Kompleksitas Tugas dan Skeptisisme Professional Terhadap Kualitas 

Audit” menyatakan bahwa kompleksitas tugas auditor tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kompleksitas auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit, sehingga penulis ingin meneliti apakah kompleksitas 

auditor tidak berpengaruh juga terhadap kemampuan pembuktian 

kecurangan yang dilakukan oleh auditor. 
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2.1.6 Profesionalisme Auditor 

Bidang akuntansi telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan label “profesi”. Badan yang menyusun standar, proses 

pengujian dan lisensi, asosiasi professional, dan kode etik merupakan 

bukti adanya struktur profesional untuk akuntansi dan akuntan. Sikap 

professional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan 

karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang professional.  

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan professional jika 

memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi 

dengan menerapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan 

menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah 

ditetapkan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, professional berasal dari kata 

profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu. 

Sedangkan professional adalah bersangkutan dengan profesi; memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme adalah mutu, 

kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang 

yang professional. Sebuah profesi memang menuntut adanya 

profesionalisme karena sebuah profesi memiliki aturan-aturan yang harus 

dipenuhi dan dipatuhi. Profesionalisme bisa dilihat dari perilku karena 

prilaku professional merupakan cerminan dari sikap profesionalisme. 
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Untuk itu, penekanan pada tingkat pada tingkat profesionalisme lebih 

didasarkan pada sikap seseorang dalam menyikapi berbagai masalah 

sehubungan dengan pekerjaan yang ditanganinya. Ketika seseorang 

dengan profesi tertentu mampu bersikap bijaksana dilihat dari tuntutan 

tanggung jawab sesuai dengan profesinya, maka sesorang tersebut bisa 

dikatakan professional (Christian, 2012).   

Menurut penelitian Baotham, (2007) dalam Futri dan Juliarsa,  (2014) 

profesionalisme juga menjadi syarat utama sebagai auditor mengacu pada 

kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai 

pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, 

dan kemamampuan teknologi, dan memungkinkan prilaku profesional 

auditor untuk mencakup faktor-fakttor tambahan seperti transparansi dan 

tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan 

publik. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karamoy dan Wokas 

(2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh 

signifikan dalam mendeteksi fraud di auditor internal. Senada dengan Dwi 

dan Effendi (2013) menyatakan bahwa profesionalisme akuntan forensik 

memiliki pengaruh yang sedang dan signifikan terhadap kompetensi bukti 

tindak pidana korupsi. Sehingga penulis ingin meneliti apakah 

profesionalisme berpengaruh juga terhadap kemampuan pembuktian 

kecurangan yang dilakukan oleh auditor.  
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2.1.7 Pengalaman Auditor 

Webster’s Ninth New Collegiate dalam Sucipto (2007) mendefinisikan 

pengalaman sebagai suatu pengetahuan yang diperoleh auditor melalui 

pengamatan atau partisipasi secara langsung dari suatu peristiwa. 

Kompetensi atau (keahlian) meliputi pengetahuan, pengalaman, 

keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta 

kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin.  

Definisi kompetensi (keahlian) meliputi pengetahuan, pengalaman, 

keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta 

kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. 

Definisi kompetensi dalam bidang auditing sering diukur dengan 

pengalaman (Mayangsari dalam Alim, 2007). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

pada dasarnya merupakan proses yang dijalani individu di masa lalu pada 

suatu pekerjaan tertentu yang membuat individu tersebut lebih memahami 

pekerjaan dan keterampilannya secara mendalam. Auditor yang 

berpengalaman adalah auditor yang tidak hanya mampu mendeteksi, 

memahami, tetapi juga mampu mencari penyebab kecurangan yang terjadi 

(Anggriawan, 2014). 

Pertiwi dan Indira (2013) menyatakan bahwa pengalaman audit 

merupakan pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit 

laporan keuangan yang baik dari segi banyaknya penugasan yang penuh 

ditangani maupun lainnya waktu auditor menggeluti profesinya. 
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Banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor, tidak hanya membuat 

auditor memiliki kemampuan dalam menemukan eror (kekekliruan) atau 

fraud (kecurangan) dalam laporan keuanga tetapi juga dapat memberikan 

penjelasan terhadap temuannya dibandingkan auditor yang hanya memiliki 

pengalaman (Libby dan Frederick, 1990 dalam Nasution, 2012). 

Pengalaman auditor jika dilihat berdasarkan lama waktu bekerja 

dihitung berdasarkan suatu waktu atau tahun. Auditor dikatakan 

berpengalaman jika ia telah lama bekerja sebagai auditor. Semakin lama 

auditor bekerja dalam profesinya, semakin luas pengetahuan yang dimiliki 

auditor di bidang akuntansi maupun auditing. Auditor yang memiliki 

banyak pengalaman kerja akan menghasilkan output pemeriksaan yang 

lebih berkualitas (Sukriah dkk, 2009). 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal 

maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang 

membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi 

(Asih, 2007). Pengalaman menurut Asih, (2007) dibagi menjadi 3 (tiga) 

dimensi :  

1) lamanya bekerja  

2) banyaknya tugas audit yang dilakukan.  

3) banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit.  

Indikator pernyataan yang digunakan untuk mengukur pengalaman 

adalah sebagai berikut :   
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1) lama bekerja, bahwa auditor dengan masa kerja yang lama  

dapat meningkatkan pengalaman dalam memahami klien sehingga 

mendukung proses audit. Asumsinya bahwa semakin lama 

seseorang bekerja di kantor akuntan publik maka semakin banyak 

pengalamannya.  

2) jumlah klien yang sudah diaudit, bahwa jika auditor memiliki  

banyak pengalaman mengaudit dengan berbagai macam klien 

memudahkan dalam mengaudit. Dengan semakin banyak jumlah 

klien yang diaudit oleh auditor menjadikan audit yang dilakukan 

semakin baik. Asumsinya adalah semakin banyak jumlah klien 

yang diaudit maka semakin bertambah pengalaman auditor dalam 

memahami perusahaan kliennya. 

3) jenis perusahaan yang pernah diaudit, bahwa auditor pernah 

melakukan audit pada perusahaan belum go publik maupun go 

publik. Asumsinya auditor yang telah menguasai berbagai jenis 

perusahaan maka akan menambah pengalamannya dan 

memudahkan dirinya dalam menganalisis data yang di perolehnya 

selama proses audit. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyanto (2014) 

yang berjudul “Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, Tipe 

Kepribadian dan Skeptisisme Professional Terhadap Kemampuan 

Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan” menyatakan bahwa 

pengalaman audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karna itu 

penulis juga ingin meneliti apakah pengalaman auditor juga tidak 

berpengaruh terhadap terhadap efektifitas auditor dalam pembuktian 

kecurangan. 

2.1.8 Independensi 

 Mulyadi (2011:26) menyatakan bahwa: “independensi berarti 

sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, 

tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya 

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya”. 

Dalam standar umum kedua menyebutkan bahwa “dalam semua 

hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental 

harus dipertahankan oleh auditor”.  Standar ini mengharuskan auditor 

untuk bersikap independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi 

karna akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

umum. 

 Akan tetapi independen dalam hal ini tidak berarti mengharuskan 

ia bersikap sebagai penuntut, melainkan ia justru harus bersikap mengadili 

secara tidak memihak dengan tetap menyadari kewajibannya untuk selalu 

bertindak jujur, tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan 

tetapi juga kepada pihak lain yang berkepentingan dengan laporan 

keuangan (SPAP,2011:220.1) 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa independensi 

auditor adalah sikap yang terdapat pada diri seorang auditor yang bebas 

dari pengaruh dan tekanan dari dalam maupun luar ketika mengambil 

suatu keputusan, dimana dalam pengambilan keputusan tersebut harus 

berdasarkan fakta yang ada dan secara obyektif.  

Menurut (Arens Et. Al, 2008:86), independensi dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu: 

1)  Independence in fact (independensi dalam fakta) 

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi keterkaitan 

yang erat dengan objektifitas. Independensi dalam fakta akan ada 

apabila kenyataanya auditor mampu mempertahankan sikap yang 

tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. 

2)  Independence in appearance (independensi dalam penampilan) 

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan 

dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya 

sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap 

independensi dan objektifitasnya. Meskipun auditor telah menjalankan 

auditnya dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang 

dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh pemakai 

jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan 

independensi dalam penampilan. 

Wahyuningtias (2012:60) menyatakan bahwa independensi 

                 sangat penting bagi profesi akuntan publik, karena: 
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1) Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. 

Apabila akuntan publik tetap memelihara independensi selama 

melaksanakan pemeriksaan, maka laporan keuangan yang telah 

diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat 

diandalkan bagi pemakai atau pihak yang berkepentingan. 

2) Karna profesi akuntan publik merupakan profesi yang 

memegang kepercayaan dari masyarakat, maka kepercayaan 

masyarakat akan turun jika terdapat bukti bahwa sikap 

independensi auditor berkurag dalam menilai kewajaran 

kewajiban laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

Oleh karena itu, seorang auditor tidak hanya dituntut memiliki  

keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen, walaupun 

seorang auditor sangat berkompeten, tetapi kalau ia tidak independen, 

maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang 

disajikan itu kredibel. 

Pada penelitian Harjonto (2014:27) terdapat tiga indikator 

independensi auditor, yaitu sebagai berikut:  

1) Lama hubungan dengan klien (Audit Tenure) 

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor 

dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan 

NO.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan 

mentri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun 
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untuk klien yang sama, sementara untuk kantor akuntan publik 

(KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar 

auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah 

terjadinya skandal akuntansi. 

Terkait dengan lama waktu kerja, Deis dan Girox (1992) dalam 

Iqbal Aziz (2017) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, 

kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara 

audit dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor 

puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit 

yang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. 

2) Tekanan dari Klien 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami 

konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajer 

mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjannya tampak 

berhasil yakni tergambar melalui laba tinggi dengan maksud untuk 

menciptakan penghargaan. Agar tercapai tujuan tersebut tidak 

jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor 

sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan tersebut sesuai 

dengan keinginan klien.  

Dalam situasi ini, auditor mengalami suatu dilema, dimana 

dilema yang dialami oleh auditor dikarenakan di satu sisi jika 

auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar 
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profesi, akan tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien 

dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang 

strategis baik dimata  manajemen maupun dimata pemakai laporan 

keuangan. Selain itu, pemakai laporan keuangan menaruh 

kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil pekerjaan auditor 

dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas dalam menjalankan 

profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada 

kode etik, standar profesi, dan akuntansi keuangan yang berlaku di 

Indonesia. 

3) Independensi Laporan  

2.2  Pandangan Islam Terhadap Audit 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT. Memberikan pedoman kepada 

akuntan publik yang artinya sebagai berikut (Q.S. An-Nisa’:135) 

                                   

                                   

              

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun 

miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.” 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang akuntan harus memiliki karakter 

yang independen, yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dan bersikap jujur 

atas pekerjaan yang dilakukannya. Semakin independen seorang auditor, maka 

reputasinya dikalangan masyarakat akan semakin baik pula. 

Dan (Q.S Al-Hujurat 6):  

                             

              

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

  

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang auditor harus telilti dalam 

melaksanakan tugasnya (auditing), karena apabila terdapat kesalahan dalam 

melaksanakan tugasnya, maka perlu dipertanyakan akan kualitas audit tersebut. 

(QS. Al-Baqarah: 42) 

                        

 

“dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil  dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hal itu sedang kamu mengetahui.” 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dilarang dalam melakukan kecurangan 

yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Seorang auditor harus bisa 

membedakan mana yang benar-benar menjadi hak dan mana yang bukan 

menjadi hak. Dalam ayat ini seorang auditor dituntut sikap independen nya 

dalam melakukan audit, tidak berpihak kepada pihak manapun dan 

kepentingan pribadinya. Dituntut agar bersikap adil dan objektif, 
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mengatakan yang sebenarnya atas temuan yang ada juga sangat 

mempengaruhi atas kualitas audit.                                                              

 

2.3 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti (Tahun) Judul Variable Yang 

Diteliti 

Alat Uji Hasil 

Penelitian 

David J. Cooper 

(2013) 

Fraud In accounting 

organization, and 

society: extending 

the boundaries of 

reseach. 

Fraud in accounting 

organization and 

society extending the 

boundaries. 

Regresi 

linear 

berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa adanya 

pengakuan 

kecurangan terjadi 

di beberapa domain 

seperti individu, 

perusahaan, bidang 

organisasi dan 

lingkungan 

masyarakat secara 

umum. 

Supriyanto (2014)

  

Pengaruh Beban 

Kerja, Pengalaman 

Audit, Tipe 

Kepribadian dan 

Skeptisisme 

Professional 

Terhadap 

Kemampuan 

Auditor dalam 

Mendeteksi 

Kecurangan  

Beban kerja, 

pengalaman audit, 

tipe kepribadian dan 

skeptisisme 

professional. 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

beban kerja, 

pengalaman audit 

dan tipe 

kepribadian tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan. 

Rahmayani laras, dkk 

(2014) 

Pengaruh 

kemampuan auditor, 

skeptisisme 

professional auditor, 

teknik audit dan 

whistleblower 

terhadap efektifitas 

pelaksanaan audit 

investigasi dalam 

pengungkapan 

kecurangan. 

Kemampuan auditor, 

skeptisisme 

professional auditor, 

teknik auditor dan 

Whistleblower 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

whistleblower 

berpengaruh 

terhadap efektifitas 

pelaksanaan audit 

investigasi dalam 

pelaksanaan audit 

investigasi dalam 

pembuktian 

kecurangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Yosif al-abdullah dkk 

(2014) 

The role of forensic 

accounting in 

reducing financial 

corruption: A study 

The role of forensik 

accounting. 

Dummy Hasil penelitian ini 

menunjukan 

pengaruh 

signifikan antara 
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in Iraq metode akuntansi 

forensik dan 

efektivitas badan 

kontrol untuk 

mendeteksi kasus 

korupsi keuangan. 

Dwi cahyono Andi, 

dkk (2015) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi, 

Objektivitas, 

Kompeksitas Tugas, 

dan Integritas 

Auditor Terhadap 

Kualitas Auditor. 

Kompetensi, 

independensi, 

objektivitas, 

kompleksitas tugas, 

dan integritas 

auditor. 

Regresi 

linear 

berganda. 

Kompleksitas 

auditor 

berpengaruh 

negative terhadap 

kualitas audit. 

Semakin kompleks 

tugas audit, maka 

semakin lemah 

kualitas audit. 

Iqbal Azis, (2017) Pengaruh 

kompleksitas 

auditor, 

profesionalisme 

auditor dan 

whistleblower 

terhadap efektifitas 

kemampuan auditor 

forensik dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Kompleksitas 

auditor, 

profesionalisme 

auditor, 

whistleblower dan 

efektifitas 

kemampuan auditor 

forensik  

Regresi 

linear 

berganda 

Kompleksitas 

auditor dan 

whistleblower 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemampuan 

auditor forensik 

dalam pembuktian 

kecurangan. 

Sedangkan 

profesionalisme 

Auditor 

berpengaruh  

secara signifikan. 

Sumber: dari berbagai sumber yang diolah 
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Gambar 2.1 

    Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data Yang Diolah) 

Keterangan: 

   Pengaruh variabel secara parsial. 

     Pengaruh variabel secara simultan. 

 

 

 

 

 

 

Profesionalisme Auditor 

(X2) 

Pengalaman Auditor 

(X3) 

Idependensi  (X4) 

Efektifitas Kemampuan 

Auditor Dalam 

Pembuktian 
Kecurangan 

(Y)  

Kompleksitas auditor 

(X1) 
H1 

H2 

H3 

H5 
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2.4 Perumusan Hipotesis  

1. Pengaruh Kompleksitas auditor terhadap efektivitas kemampuan 

auditor dalam pembuktian kecurangan. 

  Gupta dkk (1999) dalam Prasita dan Adi (2007) mendefinisikan 

kompleksitas tugas sebagai komplesitas dan kemampuan analisis sebuah 

tugas dan ketersediaan prosedur operasi standar. Dalam penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Anugerah Dan Akbar (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisisme Professional 

Terhadap Kualitas Audit. Oleh karena itu penulis ingin menguji apakah 

kompleksitas auditor juga berpengaruh negatif terhadap kemampuan 

auditor dalam pembuktian adanya kecurangan (fraud). Berdasarkan 

penelitian tersebut maka dibuat hipotesis: 

H1: Diduga Kompleksitas auditor berpengaruh terhadap efektifitas    

kemampuan auditor dalam pembuktian kecurangan (fraud) pada 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 

2. Pengaruh Profesionalisme auditor terhadap efektifitas kemampuan 

auditor dalam pembuktian kecurangan. 

Dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud 

membutuhkan kinerja dan tindakan professional dari auditor karna tidak 

mungkin kecurangan dapat dideteksi dan dicegah jika auditor tidak 

menjalankan peranan dan tanggung jawabnya secara profesional. Dalam 

penelitian terahulu yang dilakukan oleh Karamoy dan Wokas (2013) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh 
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signifikan dalam mendeteteksi fraud di auditor internal. Senada dengan 

penelitian yang dikerjakan oleh Futri dan Juliarsa (2014) menunjukan 

bahwa profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 

Oleh karena itu penulis ingin menguji apakah profesionalisme 

auditor juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pembuktian 

adanya kecurangan (fraud). Berdasarkan penelittian tersebut maka dibuat 

hipotesis: 

H2: Diduga Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap efektifitas        

kemampuan auditor  dalam pembuktian kecurangan (fraud) pada 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.  

3. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap efektifitas kemampuan 

auditor dalam pembuktian kecurangan. 

Webster’s ninth new collegiate dalam sucipto (2007) 

mendefinisikan pengalaman sebagai suatu pengetahuan yang diperoleh 

auditor melalui pengamatan atau partisipasi secara langsung dari suatu 

peristiwa. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriyanto 

(2014) yang berjudul “Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, Tipe 

Kepribadian dan Skeptisisme Professional Terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan” menyatakan bahwa pengalaman audit 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan.  
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Oleh karena itu penulis ingin menguji apakah profesionalisme 

auditor juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pembuktian 

adanya kecurangan (fraud). Berdasarkan penelitian tersebut maka dibuat 

hipotesis: 

H3: Diduga Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap efektifitas 

kemampuan auditor dalam pembuktian  kecurangan (fraud) pada 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 

4. Pengaruh Independensi terhadap efektifitas kemampuan auditor 

dalam pembuktian kecurangan. 

Pengertian independensi dalam konteks auditing menurut Alvin 

A.arens, et.al, “independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak 

bias, tidak mudah terpangaruh dengan pihak lain”. Independensi juga 

berarti tidak mudah dipengaruhi (skeptis), karena ia melaksanakan 

tugasnya untuk kepentingan umum, tidak memihak kepada kepentingan 

siapapun walaupun kepentingan klien yang sedang menggunakan jasanya, 

serta adanya sikap yang tertanam dalam diri auditor yaitu kejujuran dalam 

mempertimbangkan bukti berdasarkan fakta yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan serta tidak memihak pihak-pihak tertentu dalam merumuskan 

dan menyatakan pendapatnya. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lau Tjun Tjun, 

Elyzabeth indrawati Marpung dan Santi setiawan (2012) dan hasil 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor 
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Terhadap Kualitas Audit”. Menyatakan bahwa independensi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.  

Oleh karna itu penulis ingin meneliti apakah kompetensi juga 

berpengaruh terhadap efektifitas kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Berdasarkan penelitian tersebut maka dibuat hipotesis: 

H4:Diduga kompetensi berpengaruh terhadap efektifitas kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) pada auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.  

5. Pengaruh kompleksitas auditor, profesionalisme auditor, pengalaman 

Auditor dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam 

pembuktian kecuragan. 

Dalam penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh variabel 

independen dan dependen secara simultan atau secara keseluruhan apakah 

terdapat hubungan positif atau tidak. 

H5:Diduga kompleksitas auditor, profesionalisme auditor, pengalaman 

auditor, dan independensi berpengaruh secara simultan terhadap 

efektifitas kemampuan auditor dalam pembuktian kecurangan (fraud) 

pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Pekanbaru.  

 


