
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Agensi 

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. 

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 
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memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi assimetriyang 

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 skeptisme professional, pengalaman, dan keahlian 

dalam hal melakukan audit atas indikasi adanya kecurangan. 

 

2.2. Teori Atribusi 

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori 

yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan 

mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang 

perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan 

penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah 

dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll. ataupun eksternal misalnya 
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tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap 

perilaku individu. 

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang 

terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka 

atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang 

berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan 

bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik 

orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam 

menghadapi situasi tertentu. 

Ahli teori atribusi mengamsusikan bahwa manusia itu rasional dan 

didorong untuk mengidentifikasi dan memahamai struktur penyebab dari 

lingkungan mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti 

akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor terhadap kecurangan, khususnya pada karakteristik 

mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik 

personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor 

merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan 

karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas. 

 

2.3.  Fraud Triangle Theory 

Dalam rangka membuat keputusan mengenai penilaian auditor atas risiko 

adanya kecurangan, seorang auditor harus mengerti bahwa ada tiga hal yang 
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menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Ketiga hal ini disebut sebagai segitiga 

kecurangan (Hall dan Singleton, 2007), yaitu: 

a. Kesempatan (Opportunity) 

Faktor kesempatan merupakan faktor utama yang menyebabkan 

terjadinya tindakan kecurangan. Risiko adanya kesempatan bagi pegawai 

untuk dapat melakukan tindak kecurangan dapat diperkecil dengan 

adanya pengendalian internal yang memadai dan terus melakukan 

pengawasan dan pengendalian tersebut. 

b. Tekanan Situasional  

Motivasi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam hal 

terjadinya kecurangan, yang termasuk kedalam kategori ini dapat berupa 

kebutuhan financial, tantangan untuk melakukan kecurangan tanpa 

terdeteksi atau tindakan balas dendam atas perlakuan perusahaan dinilai 

tidak adil. 

c. Rasionalisasi 

Merupakan pembenaran atas tindak kecurangan yang 

dilakukan.Contohnya adalah mereka (pelaku tindak kecurangan) 

mungkin akanbekerja lebih giat atau membayar dikemudian hari untuk 

membayar tindak kecurangan yang telah mereka lakukan tersebut. 

Kecurangan terjadi ketika secara bersamaan ada dorongan, 

kesempatan dan hal yang mendasari pikiran sipelaku kecurangan untuk 

melakukan kecurangan. Setiap orang pasti memiliki tekanan atau 

masalah dalam hidup yang dijalaninya dan kadang ada saja alasan bagi 
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setiap orang untuk dapat melakukan kecurangan, ketika ada kelemahan 

dalam pengendalian internal perusahaan yang diketahui oleh orang, maka 

orang tersebut memiliki kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan. 

Jadi, ketiga hal ini yaitu: dorongan, alasan/rasionalisasi dan kesempatan 

memiliki peranan yang penting bagi orang untuk dapat melakukan 

kecurangan. 

 

2.4.  Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Ramaraya (2008) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan 

merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor, dari literatur yang ada 

beberapa faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan 

menjadi sulit dilakukan, sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi 

kecurangan tersebut. Faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya: karakteristik 

terjadinya kecurangan, standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, 

lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit, metode dan prosedur 

audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan. Identifikasi atas faktor- 

faktor penyebab, menjadi dasar untuk kita memahami kesulitan dan hambatan 

auditor menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan. 

Koroy (2008), menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan 

merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor.Atas literature yang 

tersedia dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan 

pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam 

usaha mendeteksi. 
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Faktor-faktor penyebab tersebut adalah: 

a. Karakteristik terjadinya kecurangan. 

b. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan. 

c. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit. 

d. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian 

kecurangan. 

Dalam Standar Auditing (SA) seksi 316 Pertimbangan atas Kecurangan 

Dalam Audit Laporan Keuangan (PSA No. 70) menyebutkan ada dua tipe salah 

saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit 

atas Laporan Keuangan:  

a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah 

salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan 

dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. 

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti: 

1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau 

dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian 

laporan keuangan. 

2) Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan 

keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. 

3) Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan 

dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. 

Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap 

aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) 

berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan 
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keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas 

dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda 

terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan 

entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. 

 

2.5.  Skeptisme Profesional  

Menurut International Federation Of Accountans (IFAC) dalam Tuankotta 

(2011:78) skeptisme professional auditor adalah sikap seorang auditor yang 

membuat asersi kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan akan validitas 

bukti audit yang di peroleh dan waspada unruk mengaudit buktinya, menyangkut 

yang betentangan dan membawa pertanyaan tentang keandalan dokumen dan 

tanggapan terhadap pertanyaan dan informasi lainnya yang di peroleh dari 

manajemen dan orang yang bertanggungjawab. 

Skeptisme profesional merupakan sikap auditor dalam melakukan 

penugasan audit dimana sikap ini mencakup pemikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit, maka 

skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut (IAI, 2000, SA 

seksi 230; AICPA, 2002, AU230 ) Terdapat enam karakteristik yang terkandung 

dalam skeptisme profesional yaitu: 

a. Pikiran yang mempertanyakan (questioning mind) 

Skeptisme profesional membutuhkan pertanyaan yang 

berkelanjutan apakah informasi dan bukti yang diperoleh menunjukkan 

bahwa salah saji material karena kecurangan telah terjadi. 
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b. Penundaan keputusan (suspension of judgement)  

Menahan keputusan sampai mendapatkan bukti yang cukup 

memadai yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan. 

c. Pencarian pengetahuan (search for knowledge) 

Berbeda dengan karakteristik questioning mind yang bertanya-

tanya karena keraguan, pencarian pengetahuan lebih dari rasa 

pengetahuan umum atau kepentingan. 

d. Pemahaman interpersonal (interpersonal understanding) 

Aspek penting dari mengevaluasi bukti audit adalah pemahaman 

interpersonal, yang berkaitan dengan memahami motivasi dan integritas 

individu yang memberikan bukti. 

e. Keteguhan hati (Autonomy) 

Ketika auditor memutuskan tingkat bukti yang diperlukan untuk 

menerima hipotesa tertentu. Skeptisme auditor berkaitan dengan 

keteguhan akan kebenaran klaim dan kurang dipengaruhi keyakinan atau 

upaya persuasif orang lain.  

f. Keyakinan diri (self-esteem)  

Keyakinan diri memungkinkan auditor untuk menolak upaya 

persuasi dan menentang asumsi atau kesimpulan orang lain. 

Noviyanti (2008) menyatakan bahwa rendahnya sikap skeptisme 

profesional yang dimiliki auditor menjadi salah satu penyebab kegagalan 

mendeteksi kecurangan. Auditor akan dengan mudah percaya atas informasi yang 

diberikan klien tanpa adanya bukti pendukung yang memperkuat asersi 

manajemen. Sebaliknya auditor yang memiliki sikap skeptis yang tinggi akan 
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mencari informasi tambahan dan bukti-bukti audit pendukung lainnya sehingga 

dapat digunakan untuk memutuskan sejauh mana tingkat keyakinan dan 

keakuratan dari bukti-bukti audit atau informasi manajemen.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa skeptisme 

professional adalah sikap seorang auditor yang seimbang antara curiga dan 

percaya atas informasi yang didapatnya selama proses audit yang dilakukan. 

Menurut hurt et al, 2010 dalam Alwee (2010) karakteristik skeptisme profesional 

dibentuk oleh beberapa faktor, seperti: 

a. Memeriksa dan Menguji Bukti (Examination of Evidence) 

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian 

bukti (examination of evidence) terdiri dari questioning mind, 

suspension on judgment, dan search forknowledge. 

b. Memahami Penyedia Informasi (Understanding Evidence Providers) 

Karakteristik yang berhubungan dengan pemahaman akan penyedia 

informasi (understanding evidence providers) adalah interpersonal 

understanding. 

c. Mengambil Tindakan atas Bukti (Acting in The Evidence) 

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas 

bukti (acting in the evidence) adalah self confidence danself 

determination. 

 

2.6 Pengalaman  

Pengalaman merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang dimaksudkan disini 
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adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, 

Untuk menemukan adanya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan, seorang 

auditor harus memiliki keahlian yang memadai. Penelitian sebelumya 

mengungkapkan bahwa seorang auditor dengan tingkat pengalaman yang tinggi 

akan lebih mudah menemukan adanya kecurangan, karena jumlah dan jenis kasus 

yang pernah ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan auditor yang kurang 

berpengalaman (Nahariah, 2011). 

Pengalaman auditor adalah ukuran tentang lama waktu dan masa kerjanya 

yang telah dilalui seorang dalam memahami tugas-tugas pekerjaanya dengan baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011) membuktikan bahwa 

pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Hal ini dikarenakan pengalaman kerja dapat 

memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor 

melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil auditor dalam 

melakukan pekerjaanya. Auditor yang berpengalaman juga akan lebih paham 

terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah karena murni kesalahan baik 

manusia atau alat ataukah kekeliruan karena kesengajaan yang berarti fraud (Eko, 

2014) 

Kusumastuti (2008:56) menyatakan bahwa pengalaman adalah 

keseluruhan perjalanan yang di petik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang 

di alami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman berdasarkan lama bekerja 

merupakan pengalaman auditor yang dihitung berdasarkan suatu waktu atau 

tahun. Sehingga auditor yang telah lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan 

berpengalaman. Karena semakin lama bekerja menjadi auditor, maka akan dapat 
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menambah dan memperluas pengetahuan auditor dibidang akuntansi dan dibidang 

auditing. 

Sukriah, dkk (2009:4) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman 

kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang 

dilakukan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya akan memberikan hasil yang baik daripada mereka yang tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman 

audit atas akuntan pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masa lalu yang 

berkaitan dengan seluk beluk audit atas pemeriksa (ashton, 1991) Kenyataan 

menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki pekerja tersebut.Sebaliknya, semakin singkat masa 

kerja berarti semakin sedikit. 

 

2.7 Keahlian 

Menurut Matodang (2010) keahlian profesional adalah suatu keterampilan 

tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dengan menerapkan 

standar baku dalam profesinya untuk memecahkan suatu masalah yang timbul 

dari lingkungan.Keahlian profesional merupakan suatu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang auditor, karena seorang auditor yang memiliki keahlian 

professional dapat mengatasi berbagai masalah dengan mengunakan keahliannya 

Dalam pendeteksian kecurangan, keahlian atau kompetensi seorang auditor sangat 

diperlukan. Seorang auditor dituntut untuk kreatif dan intuitif dalam merespon 

kecurangan, sebagaimana mencari dan mengungkap tindakan kecurangan tersebut 

(Vona, 2008). 
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2.8 Etika Profesi  

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti: tempat, 

kebiasaan, watak, adat, perasaan sikap dan cara berfikir. Menurut Agoes dan 

Ardana (2014) etika secara praktis diartikan sebagai moral atau moralitas yang 

berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam 

kelompok atau masyarakat. Menurut Herawati dan Susanto (2009) yang 

menyatakan bahwa Etika adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara 

akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya 

dan antara profesi dengan masyarakat. Selanjutnya menurut Arumsari (2014) etika 

profesi merupakan perangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus 

dipenuhi dalam mengemban profesi. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi 

pedoman bagi manusia dalam bertindak. Pada dasarnya setiap individu yang 

melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat 

mendukung kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Setiap individu berkewajiban 

untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah 

laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat 

yang berhubungan dengan pekerjaannya, supaya kepercayaan tersebut dapat terus 

terjaga (Primaraharjo dan Handoko, 2011). 

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi 

landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan 

kehormatan seseorang. Maryani dan Ludigdo dalam Alim (2007) mendefinisikan 

etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur 



 25 

perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan 

yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau 

profesi. 

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) 

Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP, dikatakan bahwa 

maksud dari ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku 

bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam 

mengevaluasiperilaku auditor APIP. 

Di dalamperaturan tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dari Kode Etik APIP 

antaralain: 

a.  Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP, 

b.  Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya, 

c.  Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-

prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit 

sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang 

optimal dalam pelaksanaan audit. 

Merujuk kepada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang 

diterbitkan oleh AAIPI tahun 2014 disebutkan bahwa seorang auditor intern 

pemerintah wajib memenuhi prinsip-prinsip perilaku antara lain: 

a. Integritas  

Seorang auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh 

unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun 
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kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang 

andal.  

b. Obyektivitas  

Auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan profesional 

dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi 

auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang 

relevan dan tidak dipengaruhi kepentingan sendiri atau orang lain dalam 

mengambil keputusan. 

c. Kerahasiaan  

Seorang auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi 

yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa 

otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan. 

d. Kompetensi  

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, 

pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 

e. Akuntabel 

Seorang auditor harus mampu mempertanggungjawabkan atau 

menjawab dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki berhak 

atauberkewenangan. 

f. Perilaku Profesional 

Seorang auditor harus mampu bertindak dalam sikap konsisten 

denganreputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku 

yangmungkin menghilangkan kepercayaan terhadap profesi 

pengawasanintern. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Hasil yang sama didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Herman 

(2009) yang meneliti tentang pengaruh pengalaman dan skeptisisme professional 

auditor terhadap pendeteksian kecurangan yang mendapatkan hasil bahwa 

skeptisisme professional auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian 

kecurangan. Dengan demikian, semakin besar skeptisisme professional seorang 

auditor maka semakin tinggi tingkat kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. 

Noviyanti (2008) menyatakan bahwa kepercayaan dalam hubungan 

auditor klien akan mempengaruhi skeptisme professional. Tingkat kepercayaan 

auditor yang rendah terhadap klien akan meningkatkan sikap skeptisisme auditor, 

sedangkan tingkat kepercayaan auditor yang terlalu tinggi akan menurunkan sikap 

skeptisme profesionalnya. Skeptisme professional auditor dipengaruhi oleh 

penaksiran risiko kecurangan yang diberikan oleh atasan auditor sebagai pedoman 

dalam melakukan audit dilapangan. Auditor yang diberi penaksiran risiko 

kecurangan yang rendah menjadi kurang skeptis dibandingkan dengan auditor 

yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi. 

Andika Rachman (2017) penelitian yang berjudul Pengaruh etika 

professional, Skeptisme professional, dan Pengalaman Kerja Terhadap 

Kemampuan Mendeteksi Fraud. Hasil penelitianya menunjukkan bahwa Etika 

Profesional, dan Pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan mendeteksi Fraud. Sedangkkan Skeptisisme tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi Fraud. 
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Matondang (2010) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman, 

independensi dan keahlian professional berpengaruh terhadap pencegahan 

danpendeteksian kecurangan.Hasil regresi menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor.Auditor diharuskan untuk 

selalu mempertahankan sikap independensi dalam melakukan audit. Apabila 

independensi mampudipertahankan maka tanggungjawab auditor akan meningkat 

dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan yang disebabkan 

karena salah saji material. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Helvinda (2012) Pengaruh 

Pengalaman, Resiko Audit, dan Keahlian  Audit Terhadap Pendeteksian 

Kecurangan (Fraud) Oleh AuditorHasil pengujian secara parsial yang dilakukan 

terhadap variabel Pengalaman, Resiko audit dan Keahlian Audit hanya variabel 

Pengalaman dan Keahlian Audit yang terdapat pengaruh terhadap pendeteksian 

kecurangan. Sedangkan hasil pengujian secara simultan yangdilakukan terhadap 

ketiga variabel terdapat pengaruh antara ketiganya secara simultan 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

meneliti tentang pengaruh pengalaman dan keahlian terhadap Pendektesian 

kecurangan oleh auditor sedangkan perbedaannya adalah: 

1) Penelitian ini menambah Skeptisme Auditor sebagai variabel independen. 

2) Penelitian Helvinda (2012) menggunakan KAP di wilayah bandung, 

sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Pekanbaru. 

Berikut ini penulis paparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

berkaitan dengan pengaruh skeptisisme professional, pengalaman, keahlian, dan 
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etika profesi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan seperti 

terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Tahun Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Edy 

Herman 

2009 Pengaruh 

Pengalaman 

dan 

Skeptisme 

Professional 

Auditor 

terhadap 

Pendeteksian 

Kecurangan. 

Variabel 

Independen: 

Pengalaman, 

Skeptisme 

Professional 

Auditor. 

 

Variabel 

Dependen:Pe

ndeteksian 

Kecurangan. 

Pengalaman dan 

skeptisme 

professional 

auditor 

berpengaruh 

secara signifikan 

baik secara 

persial maupun 

simultan terhadap 

pendeteksian 

kecurangan 

2. Suzy 

Noviyanti 

 

 

2008 Skeptisme  

Profesional  

Auditor 

dalam  

Mendeteksi  

Kecurangan 

 

Variabel 

Independen: 

Trust(Keperc

ayaa) 

Fraud Risk 

Assesment 

Tipe 

Kepribadian 

Variabel 

Dependen : 

Skeptisme 

Profesional 

Skeptisme 

professional dan 

kepercayaan 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

pendeteksi 

kcurangan. 

3. Andika 

Rachman 

2017 Pengaruh 

etika 

professional, 

Skeptisme 

professional, 

danPengalam

an  

KerjaTerhada

p  

Kemampuan  

Mendeteksi  

Fraud. 

 

Variabel 

Independen :  

Etika 

Profesional, 

Skeptisme 

Profesional, 

dan 

Pengalaman  

Kerja 

 

Variabel 

Dependen 

Kemampuan  

Mendeteksi  

Fraud 

Etika Profesional, 

dan Pengalaman 

kerja secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

kemampuan 

mendeteksi  

Fraud. 

Sedangkkan 

Skeptisme tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kemampuan 
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No Penulis Tahun Judul Variabel Hasil Penelitian 

mendeteksi Fraud 

4. Matondang  

 

 

2010 Pengaruh 

Pengalaman, 

independensi 

dan keahlian 

profesionalis

me terhadap 

pencegahan 

dan 

pendeteksian 

kecurangan 

penyajian 

laporan 

keuangan  

Variabel 

Independen:  

Pengalaman 

dan 

independensi  

 

 

Variabel 

Dependen:  

pencegahan 

dan 

pendeteksian 

kecurangan 

penyajian 

laporan 

keuangan  

Hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa 

pengalaman,inde

pendensi 

dankeahlian 

professional 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan dan 

pendeteksian 

kecurangan. 

5. Suryani  

dan 

Helvinda  

 

 

2012 Pengaruh  

Pengalaman, 

Resiko Audit, 

dan Keahlian  

Audit 

Terhadap  

Pendeteksian  

Kecurangan 

(Fraud)  

Oleh Auditor 

 

Variabel 

Independen:  

Pengalaman, 

Resiko Audit, 

dan Keahlian  

Audit  

Variabel 

Dependen:  

Pendeteksian  

Kecurangan 

(Fraud)  

Oleh Auditor 

 

Hasil pengujian 

secara parsial 

yang dilakukan 

terhadap variabel  

Pengalaman, 

Resiko audit dan  

Keahlian Audit 

hanya variabel  

Pengalaman dan 

Keahlian Audit 

yang terdapat 

pengaruh 

terhadap 

pendeteksian 

kecurangan. 

Sedangkan  

hasil pengujian 

secara simultan 

yangdilakukan 

terhadap ketiga 

variabel terdapat  

pengaruh antara 

ketiganya  

secara simultan. 

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu 
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2.10 Pandangan Islam Tentang Auditing 

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

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

                                    

                                    

            

Artinya: ”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.” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang akuntan harus memiliki karakter 

yang skeptis profesional, yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh klien dan bersikap 

jujur atas pekerjaan yang dilakukannya. Semakin skeptisme profesional seorang 

auditor, maka reputasinya dikalangan masyarakat akan semakin baik pula. 

Dan (Q.S Al-Hujurat 6):  

                                   

       

Artinya:  “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) 
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Artinya:  “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil  

dan janganlah kamu sembunyikan yang hal itu sedang kamu 

mengetahui.” 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas mengenai pengaruh skeptisme 

professional, pengalaman auditor, keahlian, dan etika profesi terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar  

Kerangka Pemikiran 

 

 

      (H1) 

     H 

      (H2)      

H2 

(H3) 

(H4) 

      

                 (H5) 

 

Keterangan  : 

  Parsial 

   Simultan 

 

  

Skeptisme Profesional 

(X1) 

kemampuan auditor 
mendeteksi 

kecurangan(Y) 

 

Pengalaman Auditor 

(X2) 

Keahlian(X3) 

 

Etika Profesi  (X4) 
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2.12 Pengembangan Hipotesis 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas yang didasarkan pada penelitian-

penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah. 

2.12.1 Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Noviyanti (2008), menyatakan bahwa rendahnya sikap skeptisme 

profesional yang dimiliki auditor menjadi salah satu penyebab kegagalan 

mendeteksi kecurangan. Auditor akan dengan mudah percaya atas informasi yang 

diberikan klien tanpa adanya bukti pendukung yang memperkuat asersi 

manajemen. Sebaliknya auditor yang memiliki sikap skeptis yang tinggi akan 

mencari informasi tambahan dan bukti-bukti audit pendukung lainnya sehingga 

dapat digunakan untuk memutuskan sejauh mana tingkat keyakinan dan 

keakuratan dari bukti-bukti audit atau informasi manajemen.  

Auditor yang skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari 

klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti, dan 

konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan, tanpa menerapkan skeptisme 

profesional, auditor hanya akan menemukan salah  saji yang disebabkan oleh 

kekeliruan kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan 

oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh 

pelakunya (Novyanti, 2008). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  
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H1: Diduga Skeptisme professional berpengaruh signifikan 

terhadapkemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

 

2.12.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Anggriawan (2014) menyatakan bahwa auditor yang memiliki tingkat jam 

kerja yang tinggi akan menemui banyak kasus atau masalah-masalah yang dapat 

memperdalam pengetahuan dan keahliannya. Kusumastuti (2008) menyatakan 

bahwa pengalaman adalah keseluruhan perjalanan yang di petik oleh seseorang 

dari peristiwa-peristiwa yang di alami dalam perjalanan hidupnya.Pengalaman 

berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang dihitung 

berdasarkan suatu waktu atau tahun.Sehingga auditor yang telah lama bekerja 

sebagai auditor dapat dikatakan berpengalaman. Karena semakin lama bekerja 

menjadi auditor, maka akan dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

auditor dibidang akuntansi dan dibidang auditing. 

Sukriah, dkk (2009) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman 

kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang 

dilakukan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya akan memberikan hasil yang baik dari pada mereka yang tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan 

menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki pekerja tersebut.Sebaliknya, semakin singkat masa 

kerja berarti semakin sedikit pengalaman yang diperolehnya. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H2: Diduga Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

 

2.12.3 KeahlianTerhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan teori atribusi, keahlian merupakan bagian atribusi internal 

yang keberadaannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor dari dalam diri individu 

meliputi kemampuan (ability) dan usaha (effort). Individu yang berusaha dengan 

seluruh kemampuannya untuk meningkatkan keahliannyaakan memiliki 

pengetahuan yang lebih baik sehingga dalam menjawab persepsi sosial di 

sekitarnya juga akan lebih baik. Auditor yang memiliki keahlian yang lebih 

banyak akan semakin baik dalam memahami tanda-tanda kecurangan (red flags) 

yang terjadi di sekitarnya. keahlian atau kompetensi seorang auditor sangat 

diperlukan. Seorang auditor dituntut untuk kreatif dan intuitif dalam merespon 

kecurangan, sebagaimana mencari dan mengungkap tindakan kecurangan tersebut 

(Vona, 2008). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H3: Diduga keahlian berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan.  
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2.12.4  Pengaruh Etika Profesi Auditor Terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti: tempat, 

kebiasaan, watak, adat, perasaan sikap dan cara berfikir. Menurut Agoes dan 

Ardana (2014) etika secara praktis diartikan sebagai moral atau moralitas yang 

berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam 

kelompok atau masyarakat. Menurut Herawati dan Susanto (2009) yang 

menyatakan bahwa Etika adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara 

akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya 

dan antara profesi dengan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam 

penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H4: Diduga etika profesi berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

2.12.5  Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman, keahlian, dan Etika 

Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan. 

Berdasarkan seluruh uraian mengenai pengaruh Skeptisme Profesional, 

pengalaman auditor, keahlian, dan etika profesi terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan yang telah disebutkan diatas, peneliti mengajukan 

hipotesis penelitian yang mengasumsikan bahwa faktor skeptisisme professional, 

pengalaman auditor, keahlian, dan etika profesional secara simultan berpengaruh 

terhadap pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, peneliti mengajukan 

hipotesis penelitian keempat yaitu : 
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H5: Skeptisme professional, pengalaman auditor, keahlian, dan etika 

profesi berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

 


