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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada saat ini pertumbuhan skandal akuntansi di berbagai negara merupakan 

suatu tantangan besar bagi profesi  akuntansi  di  dunia. Di Indonesia yang dikenal 

dengan negara berkembang telah banyak menciptakan perusahaan-perusahaan yang 

pastinya akan membutuhkan karyawan, karyawan yang dibutuhkan harus memenuhi 

syarat agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Namun demi keuntungan personal, 

para karyawan ini sering menyalah gunakan pekerjaan mereka untuk menambah 

keuntungan mereka, untuk menambah keuntungan mereka biasanya melakukan 

kecurangan (fraud). 

Kecurangan atau biasa dikenal dengan fraud adalah suatu tindakan yang 

disengaja dan bertujuan untuk menipu atau merugikan orang lain. Fraud ini sudah di 

kategorikan dalam kejahatan, karena fraud dilakukan dengan sengaja oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyebabkan kerugian pada 

perusahaan, bahkan juga bisa membuat perusahaan itu bangkrut. Terjadinya 

kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi 

oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses 

pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak 

kerugian meski belum ada informasi yang spesifik di Indonesia. 



2 
 

 

Salah satu  skandal  akuntansi  yang terjadi seperti Dua perusahan Auditor 

sebelumnya yang mengaudit laporan keuangan dari sebuah perusahaan real estate 

terkenal di Singapura pada 5 Juli 2006, dinyatakan bersalah dan dihukum denda 

sebesar SGD 775,000 (US$ 504,049) karena terbukti gagal untuk memberikan 

peringatan kepada manajemen perusahaan tersebut tentang adanya kecurangan yang 

dilakukan oleh mantan manajer keuangannya yang dilakukan sepanjang tahun 2002 

dan 2004 dimana sang manajer tidak menyetorkan uang perusahaan ke bank yang 

ditunjuk. Kecurangan sang manajer keuangan tersebut diketahui setelah perusahaan 

audit yang baru Patrick Lee Public Accounting Cooperation menerima laporan 

rekonsiliasi bank yang berbeda dengan laporan accounting perusahaan, dimana terjadi 

kekurangan dana sebesar SGD 672,253 (US$ 437,224). Pengadilan memutuskan 

bahwa seharusnya perusahaan audit sebelumnya dapat mendeteksi adanya 

kecurangan tersebut dan memberikan laporan peringatan kepada pihak manajemen 

atas adanya ketidakberesan laporan keuangan perusahaan. Keputusan pengadilan 

tersebut telah memberikan peringatan yang jelas kepada perusahaan audit tentang 

fungsi dan tanggung jawab profesi Auditor. Seharusnya manajemen perusahaan 

tersebut mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh manager keuangan 

sebelum manager tersebut keluar dari perusahaan. Kasus serupa juga terjadi di 

Inggris, dimana perusahaan akuntansi Grant Thornton didenda sebesar 2,3 juta euro 

oleh Financial Reporting Council (FRC) atas kegagalan melakukan audit perusahaan 

produsen mesin pemadam kebakaran,AssetCo. Menurut FRC, auditor telah tertipu 

oleh manajemen AsssetCo yang merupakan produsen mesin pemadam kebakaran 
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yang sebelumnya dimiliki oleh British Gas. Selain itu, FRC mengatakan kesalahan 

dalam melakukan audit merupakan tindakan ceroboh oleh Napper dan GT. Para 

auditor juga gagal menerapkan "skeptisisme profesional" sebagaimana yang 

disyaratkan. Kasus ini juga membuat perilaku akuntan turun drastis dari standar yang 

diharapkan dan menunjukkan kekurangan kompetensi profesional dan perhatian 

dalam pelaksaan audit. Grant Thronton merupakan perusahan akuntansi terbesar 

kelima di Inggris dan Robert Napper adalah seorang auditor berpengalaman lebih dari 

23 tahun. 

Setiap auditor di Kantor Akuntan Publik menginginkan untuk memiliki auditor 

yang dapat bekerja dengan baik dalam melakukan audit. Salah satu yang merupakan 

pekerjaan auditor adalah melakukan audit yang tujuannya terdiri dari tindakan, 

mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu entitas yang 

diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan serta menyetujui 

atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan 

perbaikan. 

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan 

mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan 

audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan 

gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal 

investigator. Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan dalam tiga 

jenis yaitu penyalahgunaan  aset,  korupsi,  dan  kecurangan  atas pernyataan. 

Kecurangan yang sering terjadi dan  menimbulkan  kerugian  besar  adalah 
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kecurangan atas pernyataan, sering disebut kecurangan  laporan  keuangan  

(Kartikasari dan  Irianto  2010).  ACFE  menggunakan The Fraud Triangle sebagai 

model dalam berbagai penelitian terkait kecurangan. Konsep fraud triangle  yang  

diperkenalkan  oleh  Donald Cressey  pada  tahun  1950  menekankan  tiga kondisi  

penyebab  terjadinya  kecurangan yaitu  tekanan  (pressure/incentive),  kesempatan  

(opportunity),  dan  sikap  untuk  merasionalisasi  tindakan  (rationalization/attitude) 

(Dorminey et al.2012).  

Mendeteksi kecurangan bukanlah tugas yang  mudah  karena  membutuhkan  

pengetahuan  yang  komprehensif  mengenai  karakteristik  dan  cara  melakukan  

kecurangan. Pendeteksian  kecurangan  juga  tidak  selalu mendapatkan  titik  terang  

karena  berbagai motivasi  yang  mendasari,  dan  banyaknya metode  dalam  

melakukan  kecurangan (Kassem  dan  Higson  2012).  Alasan  di  atas memberikan  

penegasan  bahwa  auditor memerlukan  indikator  atau  tanda  red flags  untuk  

memfokuskan  kinerja  dalam melakukan  penaksiran  risiko  kecurangan.  

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan kecurangan untuk 

mempertahankan eksitensi perusahaan ditengah persaingan yang sangat ketat 

sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan cara-cara yang efektif dan efisien untuk 

mengungkap kecurangan-kecurangan secara dini dan cepat. Salah satunya red flags. 

Red flags tidak mutlak menunjukan apakah seseorang bersalah atau tidak tetapi 

merupakan tanda-tanda peringatan bahwa fraud terjadi.  
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Alasan diatas memberikan penegasan bahwa auditor memerlukan  indikator  

atau  tanda  red flags  untuk  memfokuskan  kinerja  dalam melakukan  penaksiran  

risiko  kecurangan. Dapat  dikatakan  bahwa  red flags merupakan  peringatan  dini  

(early warning  signal)  sehingga  dapat  mengurangi risiko  tidak  terdeteksinya  

kecurangan  oleh auditor.  SAS  No  99  mengharuskan  auditor untuk  menggunakan  

42 red  flags dalam  mendeteksi  kemungkinan  terjadinya kecurangan (Moyes et al. 

2006). Setiap  auditor  tentunya  memiliki persepsi  yang  berbeda-beda  mengenai 

tingkat  efektivitas  red  flags  dikarenakan berbagai  faktor  individual.   

Pada penelitian Ni Wayan Rustiarini dan Ni Luh Gde Novitasari (2014) 

dikatakan bahwa mendeteksi kecurangan bukanlah tugas yang  mudah  karena  

membutuhkan  pengetahuan  yang  komprehensif  mengenai  karakteristik dan  cara  

melakukan  kecurangan. Penelitian ini dilakukan di Bali dengan melakukan survei 

pada 84 auditor. Dengan menggunakan regresi linear berganda, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan, dan pelatihan 

kecurangan berpengaruh pada persepsiauditor. Sementara gender, posisi pekerjaan, 

dan masa kerja tidak berpengaruh pada persepsi auditor atas efektivitas red flags.   

Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan 

mengganti dua variable dan menambahkan variable baru yang digunakan oleh 

penelitian terdahulu dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini memakai 

faktor-faktor demografis seperti masa kerja, tingkat pendidikan, pengalaman 

mendeteksi kecurangan, pelatihan tentang kecurangan, kemampuan berfikir, 
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independensi dan skeptisme profesional pada persepsi auditor atas efektivitas red 

flags. Selain itu penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru. 

Dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan replikasi  

penelitian dengan mengganti dua variabel dan menambah satu variabel yaitu 

kemampuan berfikir, independensi dan skeptisme profesional. Judul penelitian ini 

adalah “Persepsi Auditor atas Tingkat Efektifitas Red flags untuk Mendeteksi 

Kecurangan”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah masa kerja berpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan? 

3. Apakah pengalaman mendeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi 

auditor atas tingkat efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah pelatihan tentang kecurangan berpengaruh terhadap persepsi auditor 

atas tingkat efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan? 

5. Apakahkemampuan berfikirberpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan? 

6. Apakah independensi berpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan? 
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7. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap persepsi auditor atas 

tingkat efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan?. 

8. Apakah masa kerja, tingkat pendidikan, pengalaman, pelatihan, kemampuan 

berfikir, independensi dan skeptisisme profesional berpengaruh simultan 

terhadap persepsi auditor atas tingkat efektivits red flags untuk mendeteksi 

kecurangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  pengaruh masa kerja terhadap persepsi setiap auditor atas 

tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi setiap 

auditor atas tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh pengalaman mendeteksi kecurangan terhadap 

persepsi setiap auditor atas tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi 

kecurangan. 

4. Untuk mengetahui  pengaruh pelatihan tentang kecurangan terhadap persepsi 

setiap auditor atas tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan. 

5. Untuk mengetahui  pengaruh kemampuan berfikir terhadap persepsi setiap 

auditor atas tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan. 

6. Untuk mengetahui  pengaruh independensi terhadap persepsi setiap auditor atas 

tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan. 
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7. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap presepsi auditor 

atas tingkat efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan, 

8. Untuk mengetahui apakah masa kerja , tingkat pendidikan, pengalaman, 

pelatihan, kemampuan berfikir, independensi dan skeptisisme profesional 

berpengaruh simultan terhadap persepsi auditor atas tingkat efektivits red flags 

untuk mendeteksi kecurangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi, Penelitian ini dapat di jadikan acuan/pedoman untuk 

perkembangan penelitian selanjutnya, dan menambah pengetahuan bagi 

akademisi. 

2. Bagi praktisi Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

informasi bagi perusahaan dalam hal ini KAP atas keahlian auditor yang perlu 

dimiliki untuk dapat menangani kasus kecurangan, sertabermanfaat dalam 

pengembangan perusahaan.Selain itu bias dijadikan sebagai informasi 

tambahan, pengetahuan dan pertimbangan yang diharapkan bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang tertarik pada topik permasalahan ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan sebagai 

berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan variabel, 

penelitian terdahulu, model penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain  penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan mencoba menjelaskan berbagai permasalahan yang ditemukan 

dengan menggunakan uji hipotesis dan menyajikan hasil dari pengujian hipotesis 

tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan berisi hasil kesimpulan dan penutup dari penelitian yang berupa 

keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


