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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Persepsi 

Teori ini termasuk dalam teori psikologis perilaku, bahwa persepsi merupakan 

faktor psikologis yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku 

seseorang.Perbedaan persepsi sangat di pengaruhi oleh latar belakang yang berbeda 

pada setiap individu atau kelompok. 

Persepsi menurut Robbins (2008) adalah proses dimana individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan 

mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya dapat berbeda dari 

realitas objektif. Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang 

kenyataan, bukan kenyatan itu sendiri.Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk 

dan terkadang mengubah persepsi.Faktor-faktor ini dapat terletak dalam diri pelaku 

persepsi, target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi 

tersebut dibuat. 

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat (2003 : 

16) persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi 

oleh pengalaman hidup seseorang yangmelakukan penafsiran itu. Dengan demikian 

dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi 

tertentu.Sedangkan pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2002:54) adalah 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme 
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atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas 

integrated dalam diri individu.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepi adalah 

kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran.Selain itu persepsi 

merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. 

Berbagai batasan tentang persepsi di atas, dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah 

sebagai proses mental pada individu dalam usahanya mengenal sesuatu yang meliputi 

aktifitas mengolah suatu stimulus yang ditangkap indera dari suatu obyek, sehingga 

didapat pengertian dan pemahaman tentang stimulus tersebut. Persepsi merupakan 

dinamika yang terjadi dalam diri individu disaat ia menerima stimulus dari 

lingkungannnya.  

 

2.2 Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory)  

Teori segitiga kecurangan ini pertama kali oleh Cressey  (1953)  dalam 

Tuanakotta (2013:45).  Tuanakotta  menyebutkan  bahwa  Cressey  tertarik  pada   

embezzlers  yang disebutnya sebagai  “trust violators”  atau pelanggar kepercayaan, 

yakni mereka yang melanggar  kepercayaan  atau  amanah  yang  dititipkan  kepada  

mereka.  Penelitian Cressey  diterbitkan  dengan  judul  Other  People’s  Money:  A  

Study  in  the  Social Psychology of Embezzlement (1950), hipotetis penelitiannya 

adalah:  
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“Trusted person become trust violator when they conceive of themselves as 

having financial  problem  which  is  non-shareable,  are  aware  this  problem  can  

be  secretly resolved by violation of the  position of financial trust, and are able to 

apply to their own  conduct  in  that  situation  verbalizations  which  enable  them  to  

adjust  their conceptions of themselves as trusted person with their conceptions of 

themselves as users of the entrusted funds or property.” 

Terjemahan: 

“Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat 

dirinya sendiri sebagai  orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat 

diceritakannya kepada orang lainsadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat 

diatasinya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan 

di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-harinya memungkinkannya 

menyesuaikan  pandangan  mengenai  dirinya  sebagai  seseorang  yang  bisa  

dipercaya dalam  menggunakan  dana  atau  kekayaan  yang  dipercayakan”.  Dalam  

teori  segitiga kecurangan,  terdapat  model  segitiga  kecurangan  yang  dibuat  untuk  

menjawab pertanyaan, mengapa orang melakukan kecurangan, atau mengapa 

kecurangan terjadi? Berikut  ini  adalah  tiga  elemen  yang  terdapat  dalam  teori  

segitiga  kecurangan  yang dikemukakan Cressey (1953): 
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Gambar 2.1 

 

FRAUD 

 

a. Pressure (Tekanan)  

Sudut paling atas, adalah pressure atau tekanan yang dirasakan pelaku 

kecurangan yang dipandangnya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat 

diceritakannya kepada orang lain (perceived non-shareable financial needs), maka  

dari itu si pelaku kecurangan mulai mempertimbangkan tindakan illegal seperti 

menyalahgunakan asset perusahaan atau melakukan salah saji yang disengaja pada 

laporan keuangan untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Lister (2007: 63) 

mendefinisikan  pressure sebagai “sumber panas untuk api” namun tidak berarti 

karena ada tekanan dalam diri seseorang, lantas orang tersebut akan melakukan  

fraud. Menurut Lister (2007: 63), terdapat tiga jenis tekanan yang memotivasi  

individu untuk melakukan fraud di perusahaan tempatnya bekerja, yaitu: 

1. Personal  pressure,  yaitu  kondisi  dimana  individu  melakukan kecurangan 

karena gaya hidup,  

2. Employment pressure, dimana individu tertekan untuk melakukan kecurangan 

karena tuntutan pekerjaan atau target kerja, atau karena kepentingan keuangan 

yang dimiliki manajemen perusahaan, 

Pressure 

Rationalization Opportunity 
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3. External pressure,  misalnya ancaman terhadap stabilitas keuangan perusahaan, 

ekspektasi pasar, dan sebagainya.  

b. Opportunity (Kesempatan) 

Sudut  kedua  adalah  opportunity  atau  kesempatan  yang  didefinisikan 

Tuanakotta  (2013:46)  sebagai  peluang  untuk  melakukan  kecurangan  seperti yang  

dipersepsikan  pelaku  kecurangan.  ACFE  mendefenisikan  kesempatan pada model 

segitiga kecurangan ini sebagai metode yang bisa digunakan untuk melaksanakan 

kecurangan. Pelaku kecurangan harus bisa melihat celah untuk bisa  melakukan  

kecurangan  dengan  menghindari  risiko  sekecil  mungkin tindakan  kecurangannya  

tersebut  diketahui  orang  lain.  Lister  (2007:  63) mendefinisikan  kesempatan  

sebagai  “bahan  bakar  yang  terus  membuat  api” atau dengan kata lain, walaupun 

individu memiliki tekanan dalam dirinya untuk melakukan  fraud,  itu  tidak  akan  

bisa  dilakukan  jika  tidak  ada  kesempatan. Contoh  opportunity  yang  membuat  

fraud  bisa  terjadi  misalnya;  tingginya tingkat  turnover  di  divisi  manajemen  yang  

memegang  peranan  penting  di perusahaan,  atau  pemisahan  tugas  yang  tidak  

memadai,  atau  transaksi  yang sifatnya kompleks, atau bahkan struktur manajemen.  

c. Rationalization (Rasionalisasi) 

Sudut terakhir dari segitiga kecurangan ini adalah rasionalisasi. Rasionalisasi 

adalah  pembenaran  yang  “dibisikkan”  untuk  melawan  hati  nurani  si  pelaku 

kecurangan. ACFE mengklaim bahwa kebanyakan pelaku kecurangan adalah first-

time offender  atau orang-orang yang baru pertama kali melakukan praktik 

kecurangan,  dan  tidak  melihat  diri  mereka  sebagai  pelaku  kriminal.  Mereka 



15 
 

melihat  diri  mereka  sebagai  individu  yang  jujur  yang  terjebak  dalam  situasi 

yang  buruk,  dan  mereka  menjustifikasi  praktik  kecurangan  mereka  sebagai 

tindakan yang legal atau bisa diterima secara umum. Vona (2008) menjabarkan 

contoh rasionalisasi yang biasanya dilakukan manajer akan beralasan bahwa mereka 

melakukan kecurangan karena dituntut untuk memenuhi target margin perusahaan  

tahun  ini,  dan  ketika  mereka  gagal,  usaha  terakhirnya  adalah melakukan  

kecurangan  untuk  memberikan  comfortness  kepada  para stockholders. 

 

2.3 Fraud 

 Secara harafiah fraud didefInisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini 

telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. Black’s 

Law Dictionary Fraud menguraikan pengertian fraud mencakup segala macam yang 

dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan 

keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan 

mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan 

setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang (cheating) yang berkaitan 

dengan sejumlah uang atau properti. 

Berdasarkan defenisi dari The Institute of Internal Auditor (“IIA”), yang 

dimaksud dengan fraud adalah “An array of irregularities and illegal acts 

characterized by intentional deception”: sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan 
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dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang 

disengaja. 

Fraud biasanya terjadi pada perusahaan dengan skala besar, walaupun kasus 

fraud menunjukkan fakta bahwa perusahaan kecil pun rentan terhadap fraud karena 

berbagai faktor. Sebagai contoh fraud pada perusahaan besar adalah perusahaan 

Enron, dimana jumlah kerugian yang timbul sangatlah besar, dan kerugian ini tidak 

hanya timbul dari uang para investor yang disalahgunakan oleh manajemen 

perusahaan dibantu dengan auditor eksternal dan internal yang dibawahi oleh KAP 

Arthur Andersen saat itu, namun juga dana pensiun para karyawan juga lenyap 

disalahgunakan. 

Bagan Uniform Occupational Fraud Classification System, TheACFE 

(Association of Certified Fraud Examiner, 2000) membagi fraud kedalam tiga jenis, 

yaitu:  

a. Penggelapan aset (asset misappropriation), tindakan penipuan ini meliputi  

penyalahgunaan aset atau pencurian aset perusahaan. Tindakan penggelapan 

aset adalah tindakan penipuan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya 

yang tangibleatau dapat dihitung. 

b. Pernyataan yang salah (fraudulent misstatement), dimana tindakan ini 

dilakukan melalui rekayasa terhadap laporan keuangan (financial engineering) 

untuk memperoleh keuntungan dari berbagai pihak. Jika ada tindakan 

penggelapanaset, maka dapat berujung pada penyajian laporan keuangan yang 



17 
 

tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan akhirnya 

menghasilkan laba yang atraktif (window dressing).  

c. Korupsi (corruption), tergolong fraud yang paling sulit dideteksi karena 

biasanya tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan berkelompok. 

Adapun kerjasama yang disiratkan disini adalah berupa penyalahgunaan 

wewenang, penyuapan, penerimaan hadiah yang ilegal dan pemerasan secara 

ekonomi. 

 

2.4 Red Flags 

Istilah red flags atau bendera merah sudah sering digunakan dalam berbagai 

literatur audit, maknanya adalah tanda bahaya, tanda bahwa ada hal yang tidak sesuai 

pada tempatnya dan perlu mendapat perhatian. Tuanakotta (2013)  menyebutkan 

bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya red flags sebagai petunjuk 

atau indikasi terjadinya fraud atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. Red 

flags juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan 

keadaan normal. 

Dengan kata lain, red flags adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang 

tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Red flags tidak mutlak 

menunjukan apakah seseorang bersalah atau tidak tetapi merupakan tanda-tanda 

peringatan bahwa kecurangan sedang atau telah terjadi. Red flags dikatakan penting 

sebagaimana dikutip dalam SAS 99 - Consideration of Fraud in a Financial Statement 

Audit yang menyatakan bahwa auditor diminta untuk secara spesifik menilai risiko 
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salah saji yang disebabkan oleh kecurangan dan SAS 99 ini juga menyediakan 

pedoman operasi bagi auditor saat menilai kecurangan ditengah proses audit. 

Tidak hanya akuntan publik yang harus bisa mengenali red flags, akuntan yang 

bekerja di sektor publik juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali red flags 

karena potensi kecurangan tidak hanya ada pada perusahaan swasta. Di Napoli (2012) 

dalam Red Flags for Fraud menyebutkan bahwa banyak studi yang membahas 

kecurangan, dimana saat kecurangan tersebut sedang terjadi, red flags pun muncul, 

baik itu di laporan keuangan perusahaan, atau terlihat pada saat auditor sedang 

melakukan pemeriksaan, tapi tidak disadari atau mungkin disadari namun tidak ada 

tindakan yang diambil. 

Di Napoli mengatakan bahwa pada saat red flags telah muncul, seseorang harus 

mengambil tindakan untuk mengivestigasi situasi dan menentukan apakah memang 

kecurangan telah terjadi.Memang sudah seharusnya jika ada indikasi kecurangan 

dilakukan tindakan untuk memeriksa apakah kecurangan terindikasi tersebut terjadi, 

namun terkadang kesalahan salah saji dalam laporan, perubahan lifestyle karyawan, 

volume penjualan yang tiba –tiba naik drastis, dan sebagainya tidak selalu 

mengindikasikan adanya kecurangan. 

Untuk itu, akuntan publik dan auditor harus bisa mengetahui perbedaannya dan 

mengingat bahwa tanggung jawab untuk melakukan follow-up investigation untuk 

sebuah tanda bahaya harus berada di tangan orang yang dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab. Agar akuntan publik dan auditor dapat mengenali red flags 
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dengan baik maka mereka perlu mengetahui kategori red flags. Red flags 

dikategorikan menjadi tiga menurut Moyes (2007:10) dan terdiri atas: 

1. Kesempatan atau (opportunities),  

2. Tekanan atau (pressures/incentives), dan  

3. Perilaku (attitudes) atau rasionalisasi (rationalization). 

Tiga kategori red flags sini telah dijelaskan pada bagian mengenai teori segitiga 

kecurangan, dimana red flags memang diciptakan dengan berdasarkan konsep teori 

segitiga kecurangan. 

 

2.5 Jenis-jenis Auditor 

Dalam Boynton, et al (2006) menyatakan orang-orang yang ditugaskan 

melakukan audit atas kegiatan dan peristiwa ekonomi baik itu untuk perorangan atau 

perusahaan, pada umumnya diklasifikasikan dalam tiga kelompok, antara lain:  

a. Auditor Independen (External Auditor) 

Auditor independen atau yang di USA biasa disebut dengan Certified Public 

Accountant(CPA), dimana mereka adalah praktisi individual atau auditor yang 

bekerja di KAP yang memberikan jasa auditing professional kepada klien, atau biasa 

disebut juga dengan eksternal auditor. Klien dapat berupa badan pemerintah, 

perusahaan berorientasi laba, entitas nirlaba, maupun perseorangan.Lisensi untuk 

dapat melakukan suatu audit diberikan kepada mereka yang bersertifikasi CPA serta 

memiliki pengalaman praktik dalam bidang audit.Auditor ini juga bertanggung jawab 
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atas pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan dengan memberikan opini atas 

entitas yang diauditnya. 

b. Auditor Internal (Internal Auditor) 

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan, baik itu perusahaan 

milik negara maupun swasta, tempat mereka melakukan pekerjaan audit. Tugas 

utama auditor internal adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

pengamanan terhadap aset perusahaan, menentukan efisiensi dan efektivitas setiap 

prosedur kegiatan perusahaan, serta menentukan kendala informasi yang dihasilkan 

oleh berbagai bagian dari perusahaan.Sehingga dukungan dari manajemen informasi 

dari sisi auditor internal tidak banyak dimanfaatkan oleh pihak eksternal karena 

independensinya terbatas. Hal inilah yang membedakan auditor internal dan auditor 

eksternal. 

 

2.6 Masa Kerja 

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu organisasi, 

lembaga dan sebagainya. Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui 

karena masa kerja merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para 

pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Misalnya agar produktivitas kerja, 

semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi pula produktivitasnya karena 

semakin berpengalaman dan mempunyai keterampilan yang baik dalam 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya (Siagian, 1989). Pengertian masa 
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kerja adalah sebagai pengalaman kerja yaitu lamanya seseorang bekerja di suatu 

instansi atau organisasi yang dihitung sejak pertama kali bekerja, semakin lama 

bekerja seseorang, tenaga kerja akan semakin dianggap berpengalaman. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995 : 632) masa kerja 

adalah jangka waktu orang sudah bekerja (pada suatu kantor, badan, dan sebagainya). 

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja dari pertama mulai masuk 

hingga sekarang masih bekerja. Masa kerja dapat diartikan sebagai sepenggal waktu 

yang agak lama dimana seorang tenaga kerja masuk dalam satu wilayah tempat usaha 

sampai batas waktu tertentu (Suma’mur P.K., 2009:71). 

 

2.7 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu proses 

perubahan sikap dan tata laku sesorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003). 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 
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Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh sesorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Hasbullah, 2008). 

Menurut Basrowi (2010) pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber 

daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan 

seirama dengan tuntutan zaman. Sementara menurut Muliani (2009) perkembangan 

zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan 

sebelumnya. 

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan 

bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi akan memudahkan sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya 

dalam hal kesehatan. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang 

terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 2007). 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang 

dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan 

perilaku hidup sehat.  

 

2.8 Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan 

tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam 
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pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984 : 15). Pengalaman kerja adalah ukuran 

tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami 

tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Ranupandojo, 

1984 : 71). Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah 

diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang 

telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980 : 82). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat 

penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang 

dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang 

dimilikinya. 

 

2.9 Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini 

terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit 

maupun luas.Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan 

pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan 

dalam pekerjaan mereka saat ini.Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan 

dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam 

cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang 

berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. 
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Menurut Pangabean (2004) Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu cara 

yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaan sekarang. Sedangkan pendidikan lebih berorientasi 

kepada masa depan dan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan seseorang 

untuk memahami dan menginterpretasikan pengetahuan.Menurut Jan Bella 

dalambuku Manajemen Sumber Daya Manusia karangan Hasibuan (2003)Pendidikan 

dan Latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan 

keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, 

dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab why.Latihan 

berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya 

menjawab how.Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan dan meningkatkan 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya dengan cara peningkatan keahlian, 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan 

pekerjaan. 

 

2.10 KemampuanBerfikir 

Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan kemampuan dalam mengelola 

informasi yang ada. Menurut Eka Putri (2010) dalam hal ini kemampuan berfikir 

merupakan kemampuan untuk memilih fakta yang relevan dan mengabaikan fakta 

yang tidak relevan. Kemampuan ini berdampak positif bagi perusahaan, karena fakta 

yang relevanbagi perusahaan dapat digunakan seorang auditor untuk mengungkap 
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suatu informasi yang berguna bagi berkembangnya perusahaan.Seorang auditor yang 

memiliki kemampuan berfikiryang cepat, tepat, tanggap serta dapat berfikir analitis 

danlogika akan dapat menyelesaikan permasalahan kecurangandengan baik. Karena 

seorang individu yang yanng memiliki kemampuan berfikir yang baik, mereka 

cenderung dapatmenyelesaikan permasalahan dengan menganalisis gejala-gejalayang 

terjadi bahkan dapat mengambil keputusan atau menentukan keputusan yang berguna 

untuk menyelesaikan masalah perusahaan. 

 

2.11 Independensi 

Mulyadi (2002:26) berpendapat bahwa independensi adalah sikap mental yang 

bebas dari pengaruh orang lain, serta merupakan kejujuran dalam diri auditor untuk 

bersikap objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Independensi 

diperlukanoleh auditor dalam menjalankan proses audit, sehingga auditor harus 

bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain. Independensi merupakan 

cerminan sikap yang tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan dari 

pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan (Sukrisno Agoes dan I 

CenikArdana 2009:146). Independensi sangat penting dalam proses audit, hal 

tersebut juga tercantum dalam standar umum yang kedua yaitu “dalam semua hal 

yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor harus 

memiliki sikap independensi dalam setiap proses audit yang dilalui, dengan bersifat 
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netral, tidak memihak, tidak dibawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain dalam 

pengambilan keputusan. 

 

2.12 SkeptisismeProfesional 

Skeptisisme, berasal dari kata skeptis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Pusat Bahasa, 2008) dan kamus Oxford (Hornby, 1980) berarti sikap meragukan, 

mencurigai, dan tidak memercayai kebenaran suatu hal, teori, ataupun pernyataan. 

Dalam buku istilah akuntansi dan auditing, skeptisisme berarti bersikap ragu-ragu 

terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya 

(Islahuzzaman, 2012). Sedangkan profesional, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Pusat Bahasa, 2008) adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, 

yang membutuhkan keahlian khusus untuk menerapkannya. Kata profesional dalam 

skeptisisme profesional merujuk pada fakta bahwa auditor telah, dan terus dididik dan 

dilatih untuk menerapkan keahliannya dalam mengambil keputusan sesuai standar 

profesionalnya (Quadackers, 2009). Skeptisisme profesional sendiri belum memiliki 

definisi yang pasti (Hurtt, 2003, dan Quadackers, 2009), namun dari definisi kata 

skeptisisme dan profesional tersebut, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme 

profesional auditor adalah sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan 

segala sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit 

berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisisme bukan berarti tidak 

percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan. 

(Center for Audit Quality, 2010). 
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2.13 Audit dalam Pandangan Islam 

Sistem perekonomian Indonesia tidak lagi sebatas pada perekonomian 

konvensional. Sistem ekonomi islam yang telah lama hanya menjadi bahasan diskusi 

para ahli kini telah banyak dipraktikan dan diterapkan diberbagai sektor. Bermula 

dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, kemudian 

merambat pada sektor keuangan  lainnya seperti asuransi, pasar modal, bisnis dan 

lainnya. Perkembangannya sangat pesat, dan pada saat ini banyak terdapat lembaga 

keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi islam yang terdapat 

diberbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi juga di negara non 

muslim.  

Munculnya lembaga keuangan Islam pastinya memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya.Operasional usahanya didasarkan 

pada prinsip Islam dan menerapkan nilai-nilai islami secara konsisten. Maka dari itu, 

sistem auditing islami sangat diperlukan untuk melakukan fungsi audit terhadap 

lembaga keuangan islam tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. 

Kode Etik Akuntan/Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

syariah islam. Dalam sistem nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan 

semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam 

masyarakat dan negara Islam.Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga 

bisa diambil dari hasil pemikiran manusai pada keyakinan Islam. 

 

 



28 
 

Beberapa landasan Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim ini adalah : 

1. Integritas 

2. Keikhlasan 

3. Ketakwaan 

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna 

5. Takut kepada ALLAH dalam setiap Hal 

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan ALLAH 

Auditing Menurut Al-Qur'an 

 

Artinya : 

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah 

dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan  

mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang 

dahulu.” 

(Asy-Syua’ra, 26: 181-184) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah dilakukan 

secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih menuntut keadilan 

ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi. 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer 

Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan 

laba perusahaan yang sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara 

benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh 

sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa 

melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan 

kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan  memanfaatkan 

kesempatan untuk kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang 

melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya.Metode, teknik, dan 

strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing. 

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:  

“Wahai orang-orang yang beriman! 

Jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, 

maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak memcelakakan suatu kaum 
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karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” 

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus 

menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam 

Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi: 

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar.Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." 

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi 

dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar 

hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah 

Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, 

baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan 

menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dasar hukum 

dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma 

(kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan ‘Uruf (adat 

kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi 

Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi 

Konvensional.Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma 

masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan 

masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut. 
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2.14 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti,Tahun 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Perbedaan

Penelitian 

Persamaan

Penelitian 

Hasil 

1. C. Koornhof 

D. du Plessis, 

(2000)” Red 

flagging as an 

indicator of 

financial  

statement 

fraud: The 

perspective of 

investors and 

Lenders” 

Metode 

Kuantitatif 

Perbedaan

penelitiani

niterletak 

di 

tujuanpene

litiandima

napenelitia

ninibertuju

anuntukm

elihatseber

apapenting

nya red 

flags 

bagipembe

ripinjaman

dan 

investor. 

Persamaan

penelitiani

niterletakp

ada 

variable 

Y, dimana 

red flags 

berperand

alampengu

ngkapanke

curangand

anefektifia

s red flags 

tersebut. 

Audit Komite 

idealnya 

diposisikan 

untuk membantu 

dewan dalam 

melaksanakan 

ini tanggung 

jawab. Namun, 

jikalangkah-

langkahmanaje

mensebelumnya, 

dalam hal 

lingkungan 

kontrol secara 

keseluruhan dan 

tata kelola 

perusahaan yang 

baik, gagal, red 

flags dapat 

menjadi 

mekanisme 

penting yang 
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dapat bertindak 

sebagai 

peringatan dini 

sistem untuk 

menyadarkan 

para pemangku 

kepentingan, 

khususnya 

pemberi 

pinjaman dan 

investor,mungki

npenipuan.Tujua

n dari artikel ini 

adalah 

untukconsiderth

e pentingnya 

bendera merah 

untuk pemberi 

pinjamandan 

investor di 

Afrika Selatan. 

Untuk 

mendekati 

bendera merah 

dari 

perspektifpembe

ri pinjaman dan 

investor adalah 
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daerah yang 

relatif kurang 

diteliti 

dibandingkande

ngan penelitian 

yang dilakukan 

dari perspektif 

auditor. 

2. Hesri Faizal 

Mohammed 

Din 

(2013)”Malays

ian Internal 

and External 

Auditor 

Perceptions of 

the 

effectiviness of 

Red Flags for 

Detecting 

Fraud” 

Metode 

Kuantitatif 

Perbedaan

penelitiani

niadalahdi

manapenel

itianinicu

mamenguj

ipresepi 

auditor 

terhadapef

ektifitas 

red flags 

tanpameng

gunakanfa

ktor-

faktorygm

empengar

uhipreseps

itersebut. 

Persamaan

penelitiani

niterdapat

padapengu

jiansebera

paefektifk

ah red 

flags 

dalammen

gungkapke

curanganat

au fraud 

Auditor 

Malaysia 

merasakan 

masing-masing 

dari 59 red flags 

memiliki tingkat 

yang berbeda 

dari efektivitas 

penipuan 

mendeteksi. 

Bahkan, auditor 

eksternal 

Malaysiaumumn

ya memandang 

berbagai sedikit 

lebih besar dari 

tingkat yang 

berbeda 

penipuan 

mendeteksi 
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efektivitas 

kesempatan, 

tekanan dan 

rasionalisasi red 

flags dari 

auditor internal 

malaysia. 

Dari 59 

kesempatan, 

tekanan dan 

rasionalisasi red 

flags yang 

disurvei oleh 

auditor 

Malaysia, 12 red 

flags memiliki 

perbedaan yang 

signifikan antara 

eksternal 

dan auditor 

internal 

mengenai 

persepsi mereka 

tentang tingkat 

penipuan-

mendeteksi 

efektivitas red 

flags. 
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3. Ni Wayan 

Rustiarini dan 

Ni Luh Gde 

Novitasari 

(2014)”Preseps

i Auditor Atas 

Tingkat 

Efektivitas 

Red Flags 

Untuk 

Mendeteksi 

Kecurangan” 

Metode 

Kuantitatif 

Perbedaan

penelitiani

niterdapat

pada 

variable 

yang 

digunakan. 

Persamaan

padapeneli

tianiniterle

takpadabe

berapa 

variable 

yang di 

gunakanse

rtasama-

samameng

ujiefektifit

asred flags 

dalammen

gungkapke

curangan. 

Hasil penelitian 

ini  

menunjukkan  

bahwa  hanya  

sebagian kecil 

auditor  yang  

menyadari 

pentingnya 

penggunaan 

indikator 

kecurangan 

tersebut. 

Berdasarkan  

hasil  penilaian  

atas  efektifitas 

red flags, dapat 

diketahui bahwa 

tidak semua 

indikator  

kecurangan  red  

flags  memiliki 

efektivitas  yang  

sama  dalam 

mendeteksi 

kecurangan. 

Adapun 

kelompok red  

flags yang 
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dipersepsikan 

paling efektif 

oleh auditor 

adalah  kategori  

kesempatan 

karena  

memiliki  nilai  

rata-rata  

tertinggi. 

4. Fatima Nurita 

Wardhani, 

(2014)”Pengar

uh Komponen 

Keahlian 

Auditor dalam 

Mendeteksi 

Kecurangan(St

udi Empiris 

pada Eksternal 

Auditor di 

Semarang )” 

 

Metode 

Kuantitatif 

Perbedaan

penelitiani

niterdapat

pada 

variable 

yang di 

gunaandan

tidakmemf

okuskanpa

dakinerja 

red flags. 

Persamaan

penelitiani

niterdapat

pada 

variable 

yang 

digunakan

sertabertuj

uanpadape

ndeteksian

kecuranga

n 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

71,6% 

pendeteksian 

kecurangandijel

askan oleh 

komponen 

keahlian auditor 

seperti, 

pengetahuan, 

strategipenentua

n keputusan, 

kemampuan 

berfikir, analisis 

tugas, 

kemampuan 

individudan 

perilaku etis. 
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Dengan 

menggunakan 

signifikansi 

0,10, hasil uji t 

pada 

analisisregresi 

menunjukkan 

bahwa 

pengetahuan, 

kemampuan 

berfikir,perilaku 

etis 

daninterpersonal 

skill memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

pendeteksian 

kecurangan. 

5. 

 

Trinanda 

Hanum Hartan, 

(2016)”Pengar

uh Skeptisme 

Propesional, 

Independensi 

dan 

Kompetensi 

terhadap 

Kemampuan 

KasualKo

mparatif 

Perbedaan

penelitiani

niterletakp

adabebera

pa variable 

yang 

digunakan

nsertapene

litianiniber

fokuspada

Persamaan

penelitiani

niterletakp

adabebera

pa variable 

yang 

digunakan

sertatujuan

penelitiant

erhadappe

Hasilpenelitian 

ini menunjukkan 

bahwa : (1) 

SkeptismeProfes

ionalberpengaru

h terhadap 

KemampuanAu

ditorMendeteksi 

Kecurangan 

yangditunjukkan 
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AuditorMendet

eksi 

Kecurangan(St

udi Empiris 

pada 

InspektoratDae

rah Istimewa 

Yogyakarta)” 

 

 

kemapuan 

auditor. 

ndeteksian

kecuranga

n. 

dengan nilai r 

hitung sebesar 

0,460 dan r2 

0,211. Nilai 

signifikansilebih 

kecil dari level 

of significant 

yakni 0,002 < 

0,050. 

Persamaan 

regresinya Y 

=12,231 + 

0,372X1. (2) 

Independensi 

berpengaruh 

terhadap 

KemampuanAu

ditorMendeteksi 

Kecurangan 

yang 

ditunjukkan 

dengan nilai r 

hitung sebesar 

0,554 danr2 

0,307. Nilai 

signifikansi 

lebih kecil dari 

level of 
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significant yakni 

0,000 < 

0,050.Persamaa

n regresinya Y = 

12,415 + 

0,596X2. (3) 

Kompetensi 

berpengaruhterh

adap 

Kemampuan 

Auditor 

Mendeteksi 

Kecurangan 

yang 

ditunjukkan 

dengannilai r 

hitung sebesar 

0,325 dan r2 

0,106. Nilai 

signifikansi 

lebih kecil dari 

level 

ofsignificant 

yakni 0,038 < 

0,050. 

yakni0,001 < 

0,050. 

Persamaan 
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regresinya Y = 

7,645 + 

0,215X1 + 

0,575X2 – 

0,172X3.Kata 

Kunci: 

Skeptisme 

Profesional, 

Independensi, 

Kompetensi dan 

KemampuanAu

ditorMendeteksi 

Kecurangan. 
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2.15 Model Penelitian  

Untuk  lebih mengetahui hubungan variabel Independen dan Dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

    

  

 H8 

2.16 Pengembangan Hipotesis 

2.16.1 Pengaruh Masa Kerja pada Persepsi Auditor atas tingkat 

Efektivitas Red Flags untuk mendeteksi kecurangan. 

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu organisasi, 

lembaga dan sebagainya.Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui 

karena masa kerja merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para 

pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya.Misalnya agar produktivitas kerja, 

semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi pula produktivitasnya karena 

Masa Kerja (H1) 

Pendidikan (H2) 

Pengalaman (H3) 

Pelatihan (H4) 

Persepsi Auditor atas 

Efektivitas Red Flags  (Y) 

Kemampuanberfikir (H5) 

SkeptisismeProfesional (H7) 

Independensi (H6) 
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semakin berpengalaman dan mempunyai keterampilan yang baik dalam 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya (Siagian, 1989). 

NW Rustiarini dan NLG Novita Sari (2014) mengatakan bahwa masa kerja 

berpengaruh negatif terhadap persepsi auditor atas tingkat red flags dalam 

mengungkap kecurangan. Sedangkan menurut Hegazy dan Kassem (2010) 

menunjukkan adanya pengaruh masa kerja pada persepsi auditor atas efektivitas red 

flags. 

Persepsi menurut Robbins (2008) adalah proses dimana individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan 

mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya dapat berbeda dari 

realitas objektif. Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang 

kenyataan, bukan kenyatan itu sendiri.Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk 

dan terkadang mengubah persepsi. Sedangkan red flagsadalah tanda bahaya, tanda 

bahwa ada hal yang tidak sesuai pada tempatnya dan perlu mendapat perhatian. 

Tuanakotta (2013)  menyebutkan bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda 

bahaya red flags sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya fraud atau kecurangan pada 

sebuah laporan keuangan. Red flags juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang 

janggal atau berbeda dengan keadaan normal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut 

: 

H1 : Masa kerja berpengaruh positif terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flags dalam mengungkap kecurangan. 
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2.16.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan pada Persepsi Auditor atas tingkat 

Efektivitas Red Flags untuk mendeteksi kecurangan. 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang 

dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan 

perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan 

sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya 

dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. 

Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal 

baru (Suhardjo, 2007). Menurut Basrowi (2010) pendidikan mempunyai tugas 

menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan 

selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Sementara menurut Muliani 

(2009) perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang 

tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan 

bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi akan memudahkan sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya 

dalam hal kesehatan. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang 

terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 2007). 

Yang etal (2009) mengatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi berpengaruh 

positif terhadap persepsi auditor atas tingkat red flags dalam mengungkap 
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kecurangan.Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H2 : Tingkat pendidikan tinggi berpengaruhpositifatas persepsi auditor atas 

tingkat efektivitas red flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

2.16.3 Pengaruh Pengalaman Kerja pada Persepsi Auditor terhadap 

tingkat Efektivitas Red Flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan 

tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984 : 15). Pengalaman kerja adalah ukuran 

tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami 

tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Ranupandojo, 

1984 : 71). Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah 

diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang 

telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980 : 82).Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan 

pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari 

masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. 

Hasil penelitian Moyes dan Baker (2009) mengatakan bahwa auditor yang 

memiliki pengalaman mendeteksi kecurangan memiliki efektivitas penggunaan red 

flags yang lebih tinggi dari pada auditor yang tidak berpengalaman. Sehingga 

berpengaruh positif terhadap persepsi auditor atas tingkat red flags dalam 
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mengungkap kecurangan.Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

2.16.4 Pengaruh Pelatihan pada Persepsi Auditor atas tingkat Efektivitas 

Red Flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini 

terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit 

maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan 

pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan 

dalam pekerjaan mereka saat ini.Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan 

dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam 

cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang 

berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.Menurut 

Pangabean (2004) pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan 

untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaan sekarang. Sedangkan pendidikan lebih berorientasi kepada 

masa depan dan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk 

memahami dan menginterpretasikan pengetahuan. 
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Moyes dan Baker (2009) menemukan bahwa auditor yang pernah mengikuti 

pelatihan memiliki kemampuan yang lebih baik. Sehingga berpengaruh positif 

terhadap persepsi auditor atas tingkat red flags dalam mengungkap 

kecurangan.Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H4 : Pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

2.16.5 Pengaruh Kemampuan Berfikir terhadap persepsi auditor atas 

tingkat Efektivitas Red Flags untuk mendeteksi kecurangan. 

Kemampuan menyelesaikan masalah atau berfikir merupakankemampuan 

dalam mengelolainformasi yang ada. MenurutEka Putri (2010) dalam hal ini 

kemampuan berfikir merupakankemampuan untuk memilih fakta yang relevan 

danmengabaikan fakta yang tidakrelevan. Kemampuan iniberdampak positif bagi 

perusahaan, karena fakta yang relevanbagi perusahaan dapat digunakan seorang 

auditor untukmengungkap suatu informasi yang berguna bagiberkembangnya 

perusahaan.Seorang auditor yang memiliki kemampuan berfikiryang cepat, tepat, 

tanggap serta dapat berfikir analitis danlogika akan dapat menyelesaikan 

permasalahan kecurangandengan baik. Karena seorang individu yang yanng 

memilikikemampuan berfikir yang baik, mereka cenderung dapatmenyelesaikan 

permasalahan dengan menganalisis gejalagejalayang terjadi bahkan dapat mengambil 

keputusan ataumenentukan keputusan yang berguna untuk menyelesaikanmasalah 
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perusahaan.Menurut Fatimah Nurita wardhani kemampuan berfikir berpengaruh 

positif terhadap pendektesian kecurangan. 

H5 :Kemampuan berfikir berpengaruh positif terhadap persepsi auditor 

atas tingkat efektivitas red flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

2.16.6 Pengaruh independensi pada Persepsi Auditor atas tingkat 

Efektivitas Red Flags untuk mendeteksi kecurangan. 

Mulyadi (2002:26) berpendapat bahwa independensi adalahsikap mental yang 

bebas dari pengaruh orang lain, serta merupakankejujuran dalam diri auditor untuk 

bersikap objektif dalammerumuskan dan menyatakan pendapat. Independensi 

diperlukanoleh auditor dalam menjalankan proses audit, sehingga auditorharus 

bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain.Independensi merupakan 

cerminan sikap yang tidak memihak sertatidak dibawah pengaruh atau tekanan dari 

pihak tertentu dalammengambil keputusan dan tindakan (Sukrisno Agoes dan I 

CenikArdana 2009:146. MenurutHasil penelitian inimenyatakan bahwa Independensi 

memiliki pengaruh positif dansignifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan. 

H6 :Independensiberpengaruh positif terhadap persepsi auditor atas tingkat 

efektivitas red flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 
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2.16.7 Pengaruh Skeptisisme professional pada Persepsi Auditor atas 

tingkat Efektivitas Red Flags untuk mendeteksi kecurangan. 

 Skeptisisme profesional sendiri belum memiliki definisi yang pasti (Hurtt, 

2003, dan Quadackers, 2009), namun dari definisi kata skeptisisme dan profesional 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap 

auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai 

secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian 

auditing yang dimilikinya. Skeptisisme bukan berarti tidak percaya, tapi mencari 

pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan. (Fullerton dan Durtschi, 

2004) menjelaskan bahwa auditor internal yang memiliki tingkat skeptisisme 

profesional yang tinggi akan memiliki keinginan yang tinggi untuk mencari infromasi 

apabila terdapat gejala kecurangan. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan 

auditor maka auditor tersebut dinilai semakin mampu membuktikan adanya gejala 

fraud. Dengan demikian hipotesis kesatu penelitian ini. 

H7 :Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap persepsi auditor atas 

tingkat efektifitas red flags untuk mendeteksi kecurangan. 
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2.16.8 Pengaruh Masa Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, 

Pelatihan, Kemampuan berfikir, Independensi dan Skeptisisme 

professional pada Persepsi Auditor atas tingkat Efektivitas Red 

Flagsuntuk mendeteksi kecurangan. 

NW Rustriani dan NL Gde Novitasari (2014) menunjukkan bahwa pendidikan, 

pengalaman mendeteksi kecurangan dan pelatihan kecurangan berpengaruh pada 

persepsi auditor. Sementara masa tidak berpengaruh pada persepsi auditor. 

Sedangkan menurut Moyes dan Baker (2009) menunjukkan bahwa auditor yang 

memiliki pengalaman mendeteksi kecurangan memiliki efektivitas penggunaan red 

flag yang lebih tinggi dibandingkan auditor yang tidak berpengalaman. Sementara 

auditor yang pernah mengikuti pelatihan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

mendeteksi kecurangan. Fatimah NuritaWardhani (2014) menyatakan dalam 

penelitiannya kemampuan berfikir berpengaruh positif dan juga dalam penelitian 

Trinanda Hanum Hartan (2016) independen juga berpengaruh pada pendektesian 

kecurangan. Sedangkan skeptisisme profesional pada penelitian Siti Rahayu 

menjelaskan bahwa auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi 

akan memiliki keinginan yang tinggi untuk mencari infromasi apabila terdapat gejala 

kecurangan.  

H8 : Masa kerja, pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan,  

pelatihan, kemampuanberfikir, independensi dan skeptisisme profesional 

berpengaruh terhadap persepsi auditor atas tingkat efektivitas red flagsuntuk 

mendeteksi kecurangan. 


