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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Grand Teori 

2.1.1.1 Teori Fraud Triangle 

 Fraud adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang 

kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk 

mendapatkan suatu keuntungan di atas orang lain melalui cara penyajian yang 

salah. Tidak ada aturan baku dan yang pasti yang dapat digunakan sebagai kata 

yang lebih untuk memberikan makna lain tentang Fraud, kecuali cara melakukan 

tipu daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi terperdaya. 

Salah satunya yang dapat menjadi batasan tentang Fraud adalah biasanya 

dilakukan mereka yang tidak jujur/penuh tipu muslihat (Pusdiklatwas 

BPKP:2008). 

 Menurut (Vona, 2008:7) teori Fraud triangle merupakan teori yang harus 

dimaksudkan kedalam rencana audit kecurangan. Teori ini meyatakan bahwa 

kecurangan terjadi karena 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.  

Secara skematis oleh Association of Certified FraudExaminers (ACFE). 

ACFE menggambarkan Fraud dalam bentuk Fraud tree ini biasanya disajikan 

dalam bentuk bagan. Fraudtree mempunyai tiga cabang utama, yaitu corruption, 

asset misappropriation, dan praudulent statement (Tuanokotta, 2012:197). Teori 

Fraud triangle dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2. 1 Teori Fraud Triangle 
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2.1.1.2 Keagenan (agency theory)  

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Ng 

(1978) dalam Kharismatuti (2012) bahwa adanya konflik kepentingan antara 

manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan serta entitas lain dalam kontrak 

(seperti kreditur) sebagai principal. Dalam hal ini prinsipal ingin mengetahui 

semua informasi termasuk aktifitas manajemen yang terkait dengan dana atau 

investasi dalam perusahan yaitu dilakukan dengan meminta laporan keuangan dari 

agen (manajemen).  

Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar bagi pihak prinsipal dalam 

menilai kinerja manajemen. Tetapi kecenderungan yang dilakukan manajemen 

adalah melakukan tindakan yang membuat laporan terlihat baik, sehingga 



12 

 

kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi hal ini, maka diperlukan pihak 

ketiga yaitu auditor independen untuk menguji kebenaran laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan yang dibuat manajemen dapat lebih dipercaya 

(Kharismatuti,2012). Dari pengujian yang dilakukan auditor independen ini, para 

pemakai laporan keuangan akan menjadikan pendapat auditor ini sebagai bahan 

pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Principal akan 

mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang memiliki 

kredibilitas tinggi (Ningrum,2012).  

Teori keagenan ini akan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga 

untuk memahami permasalahan yang terjadi antara pihak principal dan agennya. 

Adanya seorang auditor yang independen dan profesional diharapkan dapat 

menghilangkan ketidakwajaran yang terjadi dalam laporan keuangan yang dibuat 

oleh pihak manajemen sehingga dapat digunakan sebagai media evaluasi kerja 

yang menghasilkan informasi relevan bagi seluruh pemakai laporan keuangan 

(Kharismatuti,2012). 

 

2.1.2 Audit 

2.1.2.1 Pengertian Audit 

Dalam arti luas audit bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, 

proses, atau produk. Audit ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif 

dan tidak memihak, yang disebut auditor. Audit adalah proses identifikasi 

masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif 

dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 

kredibilitas, efektivitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah (PERMEMPAM dan RB No. 19 tahun 2009). 
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Menurut Arens, dkk (2008:4) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian 

antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan 

oleh orang yang idenpenden dan kompeten. 

Dari pengertian auding diatas dapat dikatakan auditing merupakan suatu 

bentuk atestasi jasa assurance, yaitu suatu jasa dari seseorang yang profesional 

yang independen untuk meningkatkan kualitas informasi yang digunakan untuk 

mengambilan keptusan bisnis (Agoes, 2007:1). 

Kesimpulannya audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan 

secara krisis dan sistematis yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan 

indepen dalam hal mengumpulkan bukti kemudian hasil akhirnya berupa 

informasi yang diberikan kepada pihak berkepentingan. 

 

2.1.2.2  Jenis Audit 

 Agoes (2008:9) dalam bukunya Auditing mengatakaan berdasarkan 

luasnya pemeriksaan, audit dapat di bedakan atas: 

1. General Audit (Pemeriksaan Umum) 

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh 

KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

2.  Special Audit (Pemeriksaan Khusus) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaan, auditor 

tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan 

secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau 
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masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan 

juga terbatas. Misalnya, KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat 

kecurangan terhadap penagihan piutang usaha perusahaan. 

Berdasarkan jenis pemeriksaannya menurut Agoes (2008:9), audit bisa 

dibedakanatas : 

1. Management Audit (Operasional Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah operasi tersebut sudah dilakukan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 

mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik 

yang ditetapkan  oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan 

komisaris) maupun pihak ekstern. 

3. Internal Auditing (Pemeriksaan Intern) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik 

terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang 

dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan 

pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). 

Internal auditor tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan 

keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan tidak independen. 
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4. Computer Audit 

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinyadengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) 

sistem. 

 

2.1.2.3  Standar Audit  

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan 

kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). Tujuan standar audit APIP : 

a. Menetapakan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik 

audit yang seharusnya. 

b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit 

intern yang memiliki nilai tambah. 

c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit. 

d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi 

e. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan 

audit. 

f. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit. 

g. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit, (PERMENPAN No. 

05 tahun 2008) 

Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya.Sepuluh 

Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI Ikatan Akuntan 
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Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008 ini, terbagi menjadi tiga kelompok 

yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar 

umum meliputi keahlian dan mencakup keahlian dan kemahiran serta masalah 

teknis audit. Standar pekerjaan lapangan mencakup hal-hal yang harus dilakukan 

pada saat pekerjaan lapangan. Sedangkan standar pelaporan mencakup hal-hal 

yang harus ada dalam laporan hasil audit.  

Dalam audit investigasi, standar pelaporannya meliputi kewajiban dalam 

membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas 

laporan, pembicaraan akhir dengan auditee serta penerbitan dan distribusi laporan 

(Pusdiklatwas BPKP, 2010:58). Berdasarkan hal tersebut, maka Auditor 

Investigatif dapat dikatakan memiliki pendidikan, keahlian dan etika yang 

memadai dalam mengungkap suatu tindak kecurangan apabila auditor tersebut 

telah mengikuti dan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan. 

 

2.1.3 Audit Investigasi  

2.1.3.1  Pengertian Audit Investigasi  

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan 

bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu 

perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya 

(PERMENPAN No. 05 tahun 2008).  Secara umum dapat dikatakan sebagai suatu 

proses penyelidikan yang berlandaskan hukum dan rasa keadilan untuk mencari 

kebenaran yang tinggi mengenai suatu permasalahan yang ditemukan. 
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Pengertian investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya 

pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan 

hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tuanakotta (2012:322)..  

Dalam Pernyataan Standar Auditing No.4 (PSA No.4) pada Standar 

Umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan auditdan penyusunan 

laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat 

dan seksama. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya 

secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan 

kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional 

yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 

Disimpulkan bahwa apabila Auditor Investigatif di Perwakilan BPKP 

provinsi Riau telah memenuhi persyaratan pendidikan, keahlian dan etika sebagai 

Auditor Investigatif, maka auditor tersebut telah mampu melaksanakan prosedur 

audit dalam pembuktian kecurangan yang efektif. 

 

2.1.3.2 Jenis audit investigatif  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008 

mengemukakan bahwa ada dua jenis audit investigatif yaitu :  

1) Audit investigatif proaktif  

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi 

entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh 
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informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan 

kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara  

2) Audit investigatif reaktif  

Audit Investigatif Reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan 

pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan 

awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian 

keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara. 

 

2.1.3.3 Syarat Auditor Investigatif 

Prasyarat sebagai auditor investigasi Menurut Karyono (2013:139) auditor 

investigasiharus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang : 

1. Pengetahuan tentang kecurangan(Fraud knowledge). 

2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undang (Knowledge of law) 

terutama tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan aktifitas 

yang terkait dengan aktifitas diaudit dan peraturan perundang-undangan 

tentang sanksi hukum atas kecurangan yang di temukan. 

3. Kompeten dalam investigasi (investigation competency), dipersyaratkan 

untuk dapat melakukan berbagai teknik investigasi  dan cara-cara yang 

baik dalam melakukannya seperti bagaimana sikap prilaku dan cara yang 

dipakai dalam melakukan wawancara. 

4. Mengerti tentang teori psikologi (understanding of psycology theory) 

terutama yang berkaitan dengan kecurangan (fraud) seperti cognition 

theory, integrated  theory dan teori kondisional. 
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5. Mengerti teori penting lain tentang prilaku kriminal (understanding of 

other importance theory of crimal behavior) seperti teory respons dan 

stimulas, teori segitiga (fraud triangle dan gone theory). 

6. Mengerti teori pengendalian (control theory) seperti jenis pengendalian 

sarana, pengendalian internal yang efektif dan teknik evaluasi atau 

penilaian pengendalian. 

7. Kemampuan berkomunikasi (communication skiil) berupa kemapuan 

hubungan antar pribadi, percakapan mengurai atau menggabungkan dan 

mengidentifikasi masalah. 

8. Formulasi tentang profesionalisme, independensi dan objektifitas. 

Formulation (meski pun auditor mendapat tugas dari organisasi tertentu ia 

harus bersikap netral, tidak boleh memihak pada pemberi tuga)s. 

9. Personel yang tepat dalam mengkaji ulang (right person under review). 

 

2.1.3.4 Metodologi Audit Investigasi  

Setiap pekerjaan mempunyai metodologi dan prosedurnya masing, begitu 

pula audit investigasi untuk mencari jawaban suatu kecurangan tanpa bukti yang 

lengkap, auditor perlu membuat suatu asumsi. Pelaksanaan audit investigasi 

diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan 

fraud untuk mengungkapkan fakta-fakta mencakup adanya perbuatan fraud, 

mengidentifikasi pelaku, cara-cara melakukan fraud, dan kerugiannya. 

Metodologi fraud memberi batasan bahwa tindak kecurangan harus ditangani 

secara prosedural dalam koridor hukum dan dibuktikan dalam kerangka waktu 

tertentu. Penanganannya dimulai dengan adanya dugaan atau prediksi.  
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Pelaksanaan audit investigatif atas dugaan penyimpangan yang berindikasi 

merugikan keuangan negara agak sulit di oplokan secara tegas. Namun demikian, 

dengan penetapan hipotesis dan pemetaan siklus kegiatan yang berindikasi fraud 

akan membantu auditor pada saat pembuktian lapangan. Oleh karena itu auditor 

dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menerapkan prosedur dan 

teknik-teknik audit yang tepat, serta menggunakan ketajaman naluri/intuisi yang 

dimiliki (Pusdiklatwat BPKP, 2008) 

Menurut Karyono (2013:135) Metode audit kecurangan/investigasi 

dilakukan dengan pengumpulan bukti dari yang bersifat umum sampai yang 

bersifat spesifik atau khusus. Pengumpulan bukti dilakukan pula dengan tindakan 

untuk memperoleh bukti-bukti penguat berupa pengamatan, inspeksi lapangan, 

dan operasi mendadak. 

Dalam PERMENPAN No. 05 tahun 2008 Untuk mencapai sasaran audit 

berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan 

metodologi audit yang meliputi antara lain:  

1. Penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit tertentu;  

2. Penetapan jumlah bukti yang akan diuji;  

3. Penggunaan teknologi audit yang sesuai seperti teknik sampling dan 

pemanfaatatan komputer untuk alat bantu audit;  

4. Pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

5. Perancangan prosedur audit untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan 

dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan 

ketidakpatutan (abuse). 
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2.1.4 Profesionalisme  

Pengertian profesionalisme menurut Arent et al,,(2008:105) yaitu :  

“Profesionalisme means aresponsibility for conduct that extands beyond 

statisfuing individual responsibilities and beyond the requirement of our 

society and regulation”. 

 

Istanto (2009) mendefenisikan profesional adalah orang yang mempunyai 

profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan 

mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah 

seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu kegiatan tertentu yang 

menurut keahlian, sementara orang lain melakukanhal yang sama sebagai sekedar 

hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Harus kita ingat dan 

pahami betul bahwa “pekerjaan atau profesi” dan “profesional” terdapat beberapa 

perbedaan : profesi (1) mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, 

(2) Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), (3) 

Dilaksanaan sebagai sumber utama nafkah hidup,(4) Dilaksanakan dengan 

keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional (1) orang yang tahu 

akan keahlian dan keterampilan,(2) meluangkan seluruh waktunya untuk 

pekerjaan atau kegiatannya itu, (3) Hidup dari situ, (4) Bangga akan pekerjaannya.  

Menurut Isnanto (2009), secara umum ada bebrapa ciri atau sifat yang selalu 

melekat pada profesi, yaitu:  

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahliandan keterampilan ini 

dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-

tahun. 

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya 

setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 
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3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi 

harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesiakan 

selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai 

kemanusiaan berupa keselamatan, keamatan, kelangsungan hidup dan 

sebagainya,maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu 

ada izin khusus. 

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. 

Menurut Istanto (2009) dengan melihat ciri-iri umum profesional di atas, 

kita dapat mengimpulkan bahwa profesional adalah orang-orang yang memiliki 

tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntuan yang 

sangat berat, tetapidi lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pada prilaku yang 

baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua satandar 

profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan terciptakan akan tercipta suatu 

kualitas masyarakat yang semakin baik. 

Dalam penelitian ini konsep Profesionalisme yang digunakan adalah 

konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka 

yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap 

dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme 

merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap 

yang profesional tercermin dari perilaku yang profesional. Dengan demikian sikap 

yang profesional bagi auditor mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan 

auditor dalam menangani tindakan kecurangan. 
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2.1.5 Kemampuan Auditor Investigatif 

Pradana (2013:25) menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya 

kemampuan yang dimiliki oleh seoseorang auditor investigatif dalam mendeteksi 

fraud, sebagai berikut.  

The ideal figure of fraud auditor should be a person with a high 

skill in accounting and also wide knowledge in economy, finance, 

banking, tax, business, information technology and law as a 

supporting skill. He should also be a reliable investigator, who has 

knowledge in the field of investigation. Auditor capability is closely 

related to fraudulence detection in public sector organization since 

the general and specific skills are highly required in detecting 

fraud. In conducting audit, the auditor must use his skills to collect 

related evidences including the judgment. An auditor makes 

judgment in evaluating internal control, measuring audit risk, 

designing and implementing samples, assessing and reporting the 

aspects of uncertainty.  

 

Disamping keahlian teknis, seorang auditor investigatif yang sukses 

mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara 

fair, tidak memihak, sahih (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat 

serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan 

untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian 

melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. (Tuanakotta, 

2007:207).  

Tuanakota (2007:349-362) mengemukakan indikator seorang auditor 

investigatif yang merupakan gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan 

detektif. Adapun beberapa persyaratan kemampuan atau yang harus dipenuhi oleh 

auditor yang akan melaksanakan audit investigatif sebagai berikut :  
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1. Pengetahuan Dasar  

a. Memiliki background ilmu akuntansi dan auditing  

b. Menguasai teknik sistem pengendalian intern  

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.  

d. Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantararanya aksioma audit 

investigatif, prinsip-prinsip audit investigatif dan kecurangan, teknik audit 

investigatif dan cara memperoleh bukti.  

e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi.  

f. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan 

kompeten.  

g. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (hardware, software, 

maupun sistem), serta memahami tentang cyber crime. Memiliki jiwa 

skeptisme profesional, sikap yang mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.  

h. Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dalam menindak lanjuti 

kasus yang akan datang.  

2. Kemampuan Teknis  

a. Auditor menggunakan ahli information technologi (IT), untuk 

pengetahuan yang cukup dan luas.  

b. Auditor harus mengetahui kontruksi hukum (undang-undang)  

c. Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.  

d. Mampu bertindak objektif dan indpenden, serta netral, dan selalu 

menjunjung azas praduga tak bersalah.  

e. Memiliki kemampuan membuat hipotesis.  
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f. Mampu mengumpulkan bukti untuk membuktikan hipotesis. 

 

3. Sikap Mental  

a. Mengikuti standar audit investigatif.  

b. Bersikap independen.  

c. Bersifat bebas dengan skeptis profesional.  

d. Bersifat kritis.  

 

2.1.6 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian 

Kecurangan  

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Mahmudi (2007:84) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:  

"Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan”. 

Sedangkan definisi lain mengenai efektivitas menurut T. Hani Handoko 

(2008:7) menyatakanbahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. 

Dari penjelasan di atas dapat  disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target atau tujuan dapat 

dicapai dengan baik secara kualitas maupun waktu, yang berorientasi pada 

keluaran(output) yang dihasilkan. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 

pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat 
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menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas 

prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi. 

2.1.6.2 Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi  

Prosedur audit adalah tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik 

yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit.  

 Jenis-jenis prosedur audit : 

1. Prosedur Analitis  

Terdiri dari kegitan yang mempelajaridan membandingkan data yang memiliki 

hubungan. Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis. 

2. Menginspeksi  

Meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam 

atas dokumen catatan atau pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. 

3. Mengkonfirmasi  

Adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk 

mendapakan informasilangsung dari sumber independent dari luar perusahaan. 

4. Mengajukan pertanyaan  

Hal ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan. 

5. Menghitung 

Penerapan prosedur menghitung yang paling umum dilakukan adalah 

melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud dan menghitung 

dokumen bernomor. 
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6. Menelusur  

Yang biasa dilakukan adalah memilih dokumen yang dibuat pada saat 

transaksi terjadi dan menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah 

tercatat dengan tepat dalam pencatatan akuntansi. 

7. Mencocokkan dokumen 

Kegiatannya meliputi memilih ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi dan 

mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat 

jurnal. 

8. Mengamati  

Aktivitas ini merupakan kegitan rutindari suatu tipe transaksi. 

9. Melakukan ulang 

Auditor juga bisa melakukan ulang beberapa aspek dalam proses transaksi 

tertentu untuk memastikan bahwa proses yang telah dilakukan klien sesuai 

dengan prosedur dan kebijakan pengendalian yang telah ditetapkan. 

10. Teknik audit berbantu computer (Febry, 2012) 

Prosedur audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum 

dapat dikelompokkan menjadi lima tahap yaitu penelahaan informasi awal, 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Adapun beberapa 

tahapan dalam pelaksanaan audit Investigatif 

a. Pembicaraan pendahuluan. 

b. Pelaksanaan program kerja. 

c. Penerapan teknik audit investigatif 

d. Melakukan observasi dan pengujian fisik  

e. Mendokumentasikan hasil observasi danpengujian fisik 
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f. Melakukan wawancara 

g. Penandatanganan berita acara  

h. Pendokumentasian dan evaluasi kecukupan bukti (Pusdiklatwas BPKP 

(2008:77) 

Penelahaan informasi awal merupakan tahap awal yang dilakukan oleh 

Auditor Investigatif dengan menelaah informasi yang berasal dari pengaduan 

masyarakat, media massa, cetak, dan visual, pihak lembaga, pihak aparat penegak 

hukum, serta hasil audit reguler. Apabila informasi-informasi yang telah diperoleh 

dan ditelaah maka Auditor Investigatif akan memutuskan apakah telah cukup 

bukti atau alasan untuk melakukan audit investigasi dalam pembuktian 

kecurangan. Setelah itu, Auditor Investigatif melakukan penetapan sasaran, ruang 

lingkup dan susunan tim kemudian melaksanakan audit investigasitersebut. 

Sebelum laporan final audit investigasi disusun, materi hasil audit investigasi 

tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum untuk 

mendapatkan pendapat hukum, apakah langkah dan proses audit, bukti audit yang 

telah dikumpulkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Arini, 2014) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Auditor 

Investigatif harus melakukan prosedur tersebut secara bertahap dalam pelaksanaan 

audit investigasi untuk pembukitan kecurangan. Apabila Auditor Investigatif telah 

melakukan proses-proses di atas, maka Auditor tersebut dapat dikatakan telah 

memiliki kemampuan yang memadai.  
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2.1.7 Kecurangan  

2.1.7.1 Pengertian Kecurangan (fraud)  

Fraud adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang 

kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk 

mendapatkan keuntungan di atas orang lain melalui cara menyajian yang salah. 

Tidak ada aturan beku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih 

untuk memberikan makna yang lebih tentang fraud, kecuali cara melakukan tipu 

daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain terperdaya. Satu-satunya 

yang dapat menjadi batasan tentang fraud adalah biasanya mereka yang tidak 

jujur/penuh tipu muslihat. Dengan demikian, secara umum fraud mengandung 

tiga unsur penting yaitu: perbuatan tidak jujur, niat/kesengajaan, keuntungan yang 

merugikan orang lain (Pusdiklatwas BPKP:2008) 

Menurut Bologna dan Lindquist (2013:4) fraud didefinisikan 

sebagaipenipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, 

penjiplakan, dan pencurian. Fraud dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, 

pemasok, banker, investor, penjamin asuransi, dan pemerintah.  

Berdasarkan definisi tersebut, fraud dapat disimpulkan sebagai kecurangan 

yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum 

(illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. 

2.1.7.2 Jenis-jeni kecurangan 

Menurut Association of certified Fraud Examination (ACFE) dalam 

Tuanakotta (2007:96), kecurangan terbagi menjadi tiga kategori yaitu :  
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1. Kecurangan laporan kecurangan (Fraudilent Financial Statement) 

Kecurangan laporan keuangan dapat di defenisikan sebagai kecurangan yang 

dilakukan manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan 

yang merugikan investor dan kreditor. 

2. Penyalahgunaan Aset (Aset Misappropriation) 

Asset Misappropriation atau pengambilan asset secara illegal dalam bahsa 

sehari-hari disebut mwncuri. Namun dalam istilah hokum, mengambil asset 

secara illegal yang dilakukan oleh seseorang ang diberikan wewenang untuk 

mengelolah asset tersebut disebut menggelapkan 

3. Korupsi (Corruption) 

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE . 

korupsi disini serupa tapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan 

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diindonesia.  

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

NO 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil 

Penelitian 
Dependent 

Independent 

1 Zuliha 

(2008) 

Pengaruhkemam

puan auditor 

investigatif 

terhadap 

efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan  

Kemampuan 

Auditor 

Investigasi 

Efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur 

audit dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Kemampuan(

X) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 
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NO 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil 

Penelitian 
Dependent 

Independent 

2 Fitriani  

(2012) 

Pengaruh 

kemampuan 

auditor 

investigatif 

terhadap 

efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Kemampuan 

Auditor 

Investigasi 

Efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur 

audit dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Kemampuan 

(X) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

3 Arini 

(2014) 

Pengaruh 

kemampuan 

auditor 

investigatif 

terhadap 

efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Kemampuan 

Auditor 

Investigasi 

Efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur 

audit dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Kemampuan 

(X) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

4  Laras  

(2014) 

Pengaruh 

kemampuan 

auditor,skeptism

e profesiona 

auditor, teknik 

audit dan 

whistleblower 

terhadap 

efektivitas 

pelaksanaan 

program audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Pengaruh 

kemampuan 

auditor,skeptism

e profesiona 

auditor, teknik 

audit dan 

whistleblower 

Efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur 

audit dalam 

pembuktian 

kecurangan 

kemampuan 

auditor,skeptis

me profesiona 

auditor, teknik 

audit dan 

whistleblower 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

efektivitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

5  Tria 

Wijayanti  

(2014) 

 

Pengaruh 

kemampuan 

auditor dan 

sikap auditor 

investigatif 

terhadap 

efektivitas 

pelaksanaan 

proser audit 

dalam 

Pengaruh 

kemampuan 

auditor dan 

sikap auditor 

investigatif 

Efektifitas 

pelaksanaan 

prosedur 

audit dalam 

pembuktian 

kecurangan 

Hasi 

penelitiannya 

menunjukkan 

bahwa 

kemampuan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

namun 
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NO 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil 

Penelitian 
Dependent 

Independent 

pembuktian 

kecurangan 

terdapat 

hubungan 

yang kuat 

kerena 

koefisien 

korelasi 

bernilai positif 

 

6 Ni Wayan 

Dewi 

(2016) 

Profesionalisme 

sebagai 

pemoderasi 

kemampuan 

auditori 

nvertigatif pada 

pembuktian 

kecurangan 

Profesionalisme 

dan kemampuan 

auditor 

inestigatif 

Pembuktian 

kecurangan 

Kemampuan 

auditor 

investigatif 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pembuktian 

kecurangan 

dan 

profesionalis

me memderasi 

kemampuan 

investigatif 

dalam 

pembuktian 

kecurangan 

 

 

2.3 Pandangan Islam Mengenai Audit 

  Di dalam Al-qur’an telah dijelaskan bahwa seorang auditor harus bersikap 

adil dan bijaksana serta melaporkan sesuai dengan kenyataannya dalam 

melaksanakan profesionalnya sebagai auditor tanpa melihat apa dan siapa yang 

diaudit. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur’an sebagai berikut: 

Surat An-Nisa’ : 135 
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Artinya : 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[361] 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. 

 

Dan terdapat juga disurat Al-Hujaraat : 6 

                                   

             

 

Artinya : 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. 

 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Instansi pemerintahan maupun swasta diwajibkan membuat laporan 

keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan 

keuangan tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh auditor, untuk instansi 

pemerintah khususnya akan diperiksa oleh BPK atau BPKP. 

Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan indikasi terjadinya 

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau kekayaan Negara 

sangatlah besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor 

harus meningkatkan pemeriksaannya menjadi audit investigaasi. Pelaksanaan 

audit investigasai ini merupakan salah satu audit khusus yang terdapat di BPKP 

dan dilaksanakan oleh auditor-auditor di dalamnya. Auditor tersebut dinamakan 

auditor investigatif. Audit investigasi yang dilaksanakan tersebut cenderung akan 
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lebih detail pelaksanaannya, karena auditor harus mengungkapkan apa yang telah 

sengaja disembunyikan maupun yang menyimpangan dari apa yang seharusnya. 

Tuanakotta (2012:349) mengemukakan bahwa seorang auditor investigatif 

harus melaksanakan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Dalam pemeriksaan 

khusus yang dilakukan hinggga mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dapat 

dipengaruhi oleh kemampuan profesional yang dimiliki auditor.Auditor 

Investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi 

persyaratan kemampuan/keahlian. Auditor Investigatif yang akan melaksanakan 

audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian”. Keahlian 

yang dimaksud adalah keahlian berupa keahlian teknis dan non teknis”. 

Pengaruh sikap profesionalisme terhadap peranan internal auditor dalam 

pengungkapan temuan audit dimana para pemeriksa internal auditor harus 

mematuhi standar profesional dalam pemeriksaan (Tugiman,1997:29). Khairansah 

(2005:5) mengemukakan prosedur audit investigasi dilakukan melalui lima tahap 

yaitu penerimaan data awal, telaah dan analisis data, indikasi adanya korupsi atau 

tidak, perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Adapun tahap pelaksanaan audit 

sendiri terdiri atas tahap observasi, pemeriksaan, dokumen dan wawancara. Dari 

pernyataan yang telah dikemukakan di atas maka profesionalisme dalam 

pembuktian kecurangan ini dapat tercapai apabila auditor mampu untuk 

memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Seorang auditor dapat diukur 

profesionalismenya dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku 

dalam menjalankan prosedur audit investigasi sehingga hasilnya dapat 

meminimalisasi kerugian keuangan/kekayaan Negara.  
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

    H1 

 

      H2 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah profesionalisme memoderasi pengaruh kemampuan auditor 

investigatif  terhadap efektifitasan pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Pengaruh kemampuan auditor investigatif  terhadap efektifitasan pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

Audit investigasi berkaitan dengan permasalahan hukum, sehingga ada 

sedikit perbedaan dengan auditing lain. Audit investigasi berhubungan dengan 

tugas auditor untuk mengungkap kecurangan dan penemuan bukti-bukti. Bukti-

bukti yang dikumpulkan pada proses audit investigasi tersebut kemungkinan besar 

akan ditindaklanjuti oleh penyidik pada proses penindakan hukum (Karyono, 

2013:132). 

Kemampuan  

Auditor Investigatif 

(X) 

Profesionalisme 

(Z) 

Efektifitas pelaksanaan 

prosedur auditdalam 

pembuktian kecurangan 

(Y) 
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Bologna dan Lindguist (1999:131) menyatakan bahwa seorang auditor 

yang melaksanakan audit investigasi atau yang disebut auditor investigatif harus 

memiliki kualitas, keterampilan dan keahlian khusus serta kualitas mental dan 

fisik yang baik. Pendapat ini didukung oleh Tuanakotta (2010:349) yang 

mengemukakan bahwa seorang auditor yang melaksanakan audit investigatif 

harus memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental.  

Kemudian dikemukakan oleh Tuanakotta (2010:350) bahwa seorang 

auditor investigatif menggunakan tujuh teknik audit dalam prosedur 

pelaksanaannya yaitu memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memerksa dokumen, 

review anatikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee, menghitung 

kembali, dan mengamati. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa seorang auditor yang berkompeten dan melaksanakan 

prosedur audit yang sesuai, maka audit tersebut akan efektif dalam pembuktian 

kecurangan.  

Berdasarkan teori-teori di atas telah dibuktikan melalui penelitian empiris 

yang dilakukan oleh Zuliha (2008) terhadap seluruh auditor investigatif di Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Hasilnya memberi indikasi 

bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

Signifikan tersebut disebabkan oleh auditor investigatif yang berkompeten dan 

melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai.  

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Fitriani (2012) terhadap seluruh 

auditor investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di 

Bandung, Jawa Barat. Hasilnya juga memberi indikasi bahwa kemampuan auditor 
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investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Pengaruh yang signifikan tersebut 

disebabkan oleh sebagian besar auditor investigatif telah memiliki kemampuan 

dasar, teknis, dan sikap mental serta melaksanakan prosedur audit yang tepat 

dalam melakukan audit investigasi.  

Berdasarkan teori dan penelitian empiris terdahulu di atas dapat 

disimpulkan bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki kemampuan yang 

cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 

pembuktian kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.  

H1 :  Kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

b. Profesionalisme pemoderasi pengaruh kemampuan auditor investigatif 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan 

Seorang auditor investigatif harus melaksanakan prosedur yang ditetapkan 

baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut 

pemeriksaan.Dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan hingga mendapatkan 

bukti-bukti yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh kemampuan profesional yang 

dimiliki auditor.Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai 

bidang profesi. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan 

diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

organisasi. Profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam menjalankan 

fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan, 

seminar, serta pelatihan yang bersifat berkelanjutan (Pramono,2007:13).Pengaruh 
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sikap profesionalisme terhadap peranan internal auditor dalam pengungkapan 

temuan audit dimana para pemeriksa internal auditor harus mematuhi standar 

profesional dalam pemeriksaan (Tugiman,1997:29). Khairansah (2005:5) 

mengemukakan prosedur audit investigasi dilakukan melalui lima tahap yaitu 

penerimaan data awal, telaah dan analisis data, indikasi adanya korupsi atau tidak, 

perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Adapun tahap pelaksanaan audit sendiri 

terdiri atas tahap observasi, pemeriksaan, dokumen dan wawancara. Dari 

pernyataan yang telah dikemukakan di atas maka profesionalisme dalam 

pembuktian kecurangan ini dapat tercapai apabila auditor mampu untuk 

memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Seorang auditor dapat diukur 

profesionalismenya dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku 

dalam menjalankan prosedur audit investigasi sehingga hasilnya dapat 

meminimalisasi kerugian keuangan/kekayaan Negara.  

Berdasarkan teori-teori di atas telah dibuktikan melalui penelitian studi 

yang dilakukan oleh Ni Wayan Dewi (2016) terhadap auditor investigatif di 

Perwakilan Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi Bali. 

Hasilnya memberi indikasi bahwa prfesionalisme memoderasi pengaruh 

kemampuan auditor investigatif terhadap pembuktian kecurangan. 

Dari pernyataan di atas maka profesionalisme dalam penelitian dalam 

pembuktian kecurangan ini dapat tercapai apabilah auditor mampu untuk 

memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Seorang auditor dapatdiukur 

profesionalismenya dari profesi auditor yangtercermin dari sikap dan prilaku 

dalam menjalankan prosedur audit investigasi sehingga hasilnya hasilnya dapat 

meminimalisasi kerugian/kekeyaanNegara (Ni Wayan, 2016) 
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H2 : Profesionalisme memoderasi pengaruh kemampuan auditor investigatif 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan. 

 


