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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Persepsi 

Robbins (2008:175), mengemukakan bahwa persepsi (perception) adalah 

proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Sugihartono, dkk (2007: 8) 

mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan 

stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat 

indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam 

penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang 

positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang 

tampak atau nyata. Menurut Sarwono (2010:85), persepsi merupakan kemampuan 

untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu 

untuk selanjutnya diinterprestasi. 

Persepsi mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku 

seseorang. Persepsi dapat diartikan bagaimana individu melihat dan menafsirkan 

suatu objek. Individu akan bertindak berdasarkan persepsi mereka terhadap suatu 

objek, tanpa memperhatikan apakah persepsi tersebut menggambarkan realitas 

yang sesungguhnya. 

Di dalam ilmu psikologi pengertian persepsi adalah menafsirkan stimulus 

yang telah ada dalam otak. Meskipun alat untuk menerima stimulus itu serupa 
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pada setiap individu, tetapi interpretasinya bisa berbeda-beda. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) 

langsung dari sesuatu atau proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

indranya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu 

proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam 

memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indra kita. 

Dengan perkataan lain persepsi merupakan kombinasi dari faktor-faktor yang 

berasal dari luar (stimulus) dan dari dalam diri kita sendiri (pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya). 

Robins secara tegas menyatakan bahwa persepsi seorang individu terhadap 

suatu objek sangat mungkin berbeda dengan persepsi individu orang lain terhadap 

obyek yang sama. Fenomena ini menurutnya dikarenakan oleh beberapa faktor 

yang apabila digambarkan tampak pada gambar dibawah. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) mendefiniskan persepsi sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan Rahmat (1993) 

dalam Fatimah (2010) menyatakan bahwa persepsi merupakan pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang ditentukan oleh faktor 

personal dan faktor situasional. Tetapi apa yang dipersepsikan seseorang dapat 

cukup berbeda dari kenyataan yang obyektif. Fenomena ini dikarenakan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yang dijelaskan dalam gambar 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Stephen P. Robbins, 1996 

Persepsi merupakan suatu proses, dengan demikian apabila stimulus yang 

diterima bersifat kompleks maka proses yang berlangsung juga akan semakin 

kompleks. Jika stimulus itu kompleks, maka persepsi merupakan reaksi terhadap 

keseluruhan situasi dari suatu lingkungan. Jadi dapat dikatakan proses 

terbentuknya persepsi berhubungan dengan berbagai rangkaian kejadian dan 

pengalaman, serta pengharapan dan penilaian terhadap sesuatu. 
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Proses persepsi dimulai dari panca indra, yaitu proses diterimanya stimulus 

melalui alat reseptornya, kemudian diteruskan kepada pusat susunan saraf yaitu 

otak dan terjadilah proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang 

dialaminya dan inilah yang dikatakan persepsi. 

 

2.2 Akuntansi Forensik 

Karni (2000) dalam Firmansyah (2012) menyatakan bahwa istilah akuntansi 

forensik sudah mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1988 dalam majalah 

Akuntansi Nomor 10 tahun 1988, yakni: 

Sesungguhnya, Akuntan Forensik tidak berbeda dengan akuntan publik 

yangada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan pendapat 

ataslaporan keuangan yang diperiksa dan kadang kala juga menemukan adanya 

kecurangan, sedangkan akuntan forensik memang bertujuan menyelidiki 

kemungkinan adanya kecurangan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan 

yang mau mati secara misterius (tidak wajar). 

Menurut Crumbley (dikutip oleh Tuanakotta 2010) mengatakan bahwa 

“Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. 

Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses 

pengadilan, atau dalam proses  peninjauan judicial atau administratif”. Bologna 

dan Lindquist (1995) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi 

kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak 

terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks rules of evidence. Sedangkan 

Hopwood et al. (2008) lebih jauh mendefinisikan akuntansi forensik adalah 
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aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Akuntansi Forensik adalah penerapan 

disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk 

penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Di sektor publik maupun 

privat (Tuanakotta, 2010).  

Sedangkan, menurut Kumalahadi dari Ikatan Akuntan Indonesia (2009) 

akuntansi forensik merupakan perpaduan antara accounting, auditing, dan 

kemampuan investigasi yang menghasilkan kekhususan yang disebut forensic 

accounting. Ramaswamy (2007) dalam Astuti (2012) mengungkapkan bahwa 

seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi 

hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap fraud, menemukan bukti 

dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan. 

Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling sederhana antara 

akuntansi dan hukum (misalnya dalam pembagian harta gono-gini).  

Akuntansi Forensik secara garis besar meliputi penerapan disiplin ilmu 

khususnya akuntansi yang didasarkan pada keterampilan-keterampilan dalam 

menginvestigasi dan menganalisis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah 

di bidang keuangan baik di dalam atau di luar pengadilan. Dimana akuntansi 

forensik digunakan ketika bukti-bukti adanya kecurangan sudah ada dan 

terkumpul untuk ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu akuntansi forensik tidak 

berkaitan dengan akuntansi yang sesuai dengan Generally Accepted Accounting 
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Principles (GAAP) atau Standar Akuntani Keuangan (SAK), melainkan apa yang 

menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.3 Audit Forensik 

Sampai saat ini istilah audit forensik di Indonesia belum dibakukan 

olehIkatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagian ada yang menyebutnya audit 

kecurangan ataupun audit investigasi. Untuk memudahkan pembahasan, penulis 

akan menggunakan istilah audit forensik dan mengasumsikan bahwa forensik 

berkaitan dengan pengadilan atau hukum dan dilakukan mulai dari tahap 

pendeteksian sampai dengan persidangan. Hasil dari audit forensik sendiri dapat 

digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum lainnya. Seorang audit 

forensik harus memiliki kompetensi akademis dan empiris yang berkaitan dengan 

proses litigasi. Kompetensi tersebut antara lain mengenali dan mengidentifikasi 

fraud, menghitung kerugiannegara dan memberi keterangan ahli di persidangan 

perkara tindak pidana korupsi. 

Menurut Keris (2012) dalam Fatimah (2014) Audit Forensik terdiri dari dua 

kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan 

kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang 

bisa diperdebatkan dimuka hukum ataupun pengadilan. Menurut Charterji (2009) 

dalam Purjono (2012) Audit Forensik (forensic auditing) dapat didefinisikan 

sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki 

konsekuensi hukum. Menurut Wiratmaja (2010) audit forensik merupakan suatu 

pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi 
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keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang 

memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih 

menekankan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan 

audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses 

persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit 

standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan. 

Audit ini meliputi prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang 

dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti.  

Teknik-teknik yang digunakan audit untuk mengidentifikasi dan 

menggabungkan bukti-bukti guna membuktikan, seperti berapa lama fraudtelah 

dilakukan, bagaimana cara melakukan fraud tersebut, berapa besar jumlahnya, 

dimana dilakukannya, serta oleh siapa pelakunya (Purjono, 2012). Purjono (2012) 

juga menjelaskan auditor forensik pertama kali harus mempertimbangkan apakah 

seorang auditor forensik memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan 

untuk menerima pekerjaan tersebut karena audit forensik memerlukan 

pengetahuan tentang investigasi frauddan pengetahuan tentang hukum secara luas 

dan mendalam. Tahap perencanaan merupakan tahap kedua setelah penerimaan 

tugas. Tahap ini mengidentifikasi jenis fraud yang terjadi, seberapa lama fraud 

yang berlangsung, siapa pelaku dan kuantifikasi kerugian financial yang diderita 

klien. Auditor mempertimbangkan cara terbaik mendapatkan bukti dan 

memberikan saran untuk pencegahan terjadinya fraud tersebut. 

Auditor forensik adalah orang yang menggunakan ilmu akuntansi forensik 

dengan pertimbangan bahwa tidak semua penggunanya adalah orang akuntansi 
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(Tias, 2012). Oleh sebab itu, akuntansi forensik sering disebut sebagai audit 

forensik. Profesi akuntan forensik telah disebut dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 179 ayat (1) menyatakan ”setiap orang yang 

diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli 

lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Audit forensik 

merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan 

sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa atau kejadian atau transaksi 

yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti 

yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang 

telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan (Pusdiklatwas, 

2008). Audit forensik dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani 

fraudyang terjadi. 

1. Tujuan Audit Forensik 

Tujuan utama dari audit forensik bukan untuk mencari siapa pelakunya, 

namun menekankan pada bagaimana kejadian sebenarnya (search the truth), 

setelah kejadian sebenarnya terungkap, secara otomatis pelaku fraud akan didapat 

(Sukanto, 2009). 

2. Tahapan Audit Forensik 

Proses audit forensik mencangkup sejumlah tahapan, adapun tahapannya 

adalah sebagai berikut (Pusdiklatwas, 2008): 
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a. Penelaahan Informasi Awal 

 Sumber informasi. Informasi awal sebagai dasar penugasan audit forensik 

berasal dari berbagai sumber, misalnya media massa, LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat), penegak hukum dan lain-lain. 

 Mengembangkan hipotesis awal. Hipotesis awal disusun untuk 

menggambarkan perkiraan suatu tindak kecurangan itu terjadi. Hipotesis 

awal dikembangkan untuk menjawab mengenai apa, siapa, dimana, 

bilamana dan bagaimana fraud terjadi. 

 Menyusun hasil telaahan informasi awal. Hasil penelaahan informasi awal 

dituangkan dalam bentuk “ResumePenelaahan Informasi Awal” sehingga 

tergambar secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, indikasi 

bentuk-bentuk penyimpangan, besarnya estimasi potensi nilai kerugian 

negara yang terindikasi, hipotesis, pihak-pihak yang diduga terkait, 

rekomendasi penanganan. 

 Keputusan pelaksanaan audit forensik. Didasarkan dari apa yang 

diinformasikan dan tidak mempermasalahkan siapa yang 

menginformasikan. Namun fraud audit dapat dilakukan apabila telah ada 

suatu prediksi yang valid, yaitu keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa 

fraud telah, sedang, dan atau akan terjadi. 

b. Perencanaan Audit Forensik 

 Penetapan sasaran, ruang lingkup dan susunan tim. Sasaran dan ruang 

lingkup audit forensik ditentukan berdasarkan informasi awal. 
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 Penyusunan program kerja. Untuk menyusun langkah-langkah kerja audit 

perlu memahami kegiatan yang akan diaudit. 

 Jangka waktu dan anggaran biaya. Jangka waktu audit disesuaikan dengan 

kebutuhan yang tercantum dalam Surat Tugas Audit. Adapun anggaran 

biaya audit direncanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi pencapaian 

tujuan audit. 

 Perencanaan Audit Forensik dengan metode SMEAC. Model perencanaan 

SMEAC menggunakan pendekatan terstruktur yang mencangkup semua 

elemen dasar dalam pelaksanaan satu operasi dan dapat pula digunakan 

sebagai kerangka untuk mengembangkan perencanaan yang lebih detail 

untuk memenuhi kondisi tertentu. SMEAC merupakan singkatan dari lima 

kata yang dirancang dalam proses perencanaan penugasan investigasi yaitu 

Situation, Mission, Execution, Administration & Logistics, Communication. 

c. Pelaksanaan Audit forensik 

 Pembicaraan Pendahuluan. Pelaksanaan audit forensik didahului dengan 

melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan dengan 

maksud untuk: menjelaskan tugas audit, mendapatkan informasi tambahan 

dari auditan dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh serta 

menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan audit. 

 Pelaksanaan program kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan program kerja audit forensik yaitu: perolehan bukti dokumen, 

jenis bukti atau dokumen, cara memperoleh bukti berbasis dokumen serta 

mendokumentasikan hasil analisis dokumen. 
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 Penerapan teknik audit forensik. Untuk mengumpulkan bukti-bukti 

pendukung maka auditor dapat menggunakan teknik-teknik dalam 

pelaksanaan audit keuangan yaitu prosedur analitis, menginspeksi, 

mengonfirmasi, mengajukan pertanyaan, menghitung, menelusuri, 

mencocokan dokumen, mengamati, pengujian fisik serta teknik audit 

berbantu komputer. 

 Melakukan observasi dan pengujian fisik. Teknik-teknik yang biasa 

dilakukan pada audit forensik yaitu: wawancara, mereview laporan-laporan 

yang dapat dijadikan rujukan, berbagai jenis analisis terhadap dokumen atau 

data, pengujian teknis atas suatu objek, perhitungan, review analitikal, 

observasi dan konfirmasi. 

 Mendokumentasikan hasil observasi dan pengujian fisik. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pendokumentasian yang baik dalam kegiatan investigasi 

yaitu penyimpanan dokumen pada arsip tersendiri serta pemisahan dokumen 

atau bukti untuk tiap kejadian hasil observasi dan pengujian fisik. 

 Melakukan wawancara. Wawancara yang baik mencangkup pemahaman 

atas: tujuan dan sasaran melakukan wawacara, unsur-unsur pelanggaran 

yang harus dibuktikan, mengkaji bukti yang dibutuhan, mengajukan 

pertanyaan yang tepat sebelum wawancara, sadar akan pendapat dan 

prasangka, serta menyusun kerangka wawancara. 

 Menandatangani berita acara. Penandatanganan dilakukan untuk 

menegaskan ketepatan informasi yang diberikan oleh pihak yang 

diwawancarai. 
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 Pendokumentasian dan evaluasi kecukupan bukti. Pendokumentasian bukti 

harus dapat menjawab hal-hal berikut: gambaran posisi kasus, siapa yang 

dirugikan, siapa yang menjadi pelaku, kapan, dimana dan apa tuntutannya, 

serta kegiatan apa yang diinvestigasi. 

d. Pelaporan Audit Forensik 

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit forensik. 

Laporan audit forensik disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk: 

 Dalam rangka melakukan kerjasama antara unit pengawasan internal dengan 

pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi terjadinya 

fraud. 

 Memudahkan pejabat yang berwenang dan atau pejabat obyek yang 

diperiksa dalam mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dengan demikian, audit forensik bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan 

menganalisa dan membandingkan antara kondisi lapangan dengan kriteria, yang 

bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan di dalam 

pengadilan. Beda antara audit forensik dengan akuntansi forensik adalah audit 

forensik lebih kearah pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk 

menelitifraud, dimana tujuan audit forensik ini lebih ditujukan pada pencarian 

bukti telah terjadinya fraud. 

 

2.4 Ruang Lingkup Audit Forensik 

Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa pada awalnya dalam kasus 

sederhana, akuntansi forensik merupakan perpaduan sederhana antara akuntansi 
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dan hukum. Namun, pada kasus yang lebih kompleks, disiplin auditing dapat 

dimasukkan kedalam akuntansi forensik untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Konsep hubungan antara akuntansi, auditing, dan hukum 

dapat digambarkan pada diagram berikut: 

 

Gambar 2.2 

 

Diagram Akuntansi Forensik 

Sumber: Tuanakotta, 2010 

Tuanakotta (2010: 84-94) dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 

mengemukakan bahwa akuntansi forensik mempunyai ruang lingkup yang 

spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan audit 

investigatif. 

 

2.5 Keahlian Auditor Forensik 

Howard R. Davia dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 

(Tuanakotta, 2010: 99-104) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula 

dalam melakukan investigasi terhadap fraud, yaitu sebagai berikut: 
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a. Hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah melakukan 

identifikasi mengenai siapa yang mempunyai potensi menjadi pelaku tindak 

fraud bukan hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang berlebihan, 

sementara fakta dan data yang ditemukan tidak menjawab pertanyaan siapa 

pelakunya. 

b. Fraud auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan 

kecurangan. Dalam sidang di pengadilan seringkali kasus kandas ditengah 

jalan dikarenakan penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) gagal 

membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Tujuan proses 

pengadilan adalah untuk menilai orang, bukan mendengarkan cerita 

kejahatan yang dibumbui dengan cerita bagaimana auditor berhasil 

mengungkapkannya. 

c. “Be creative, think like preparatory, do not be predictable”. Seorang fraud 

auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud jangan dapat ditebak. 

Seorang fraud auditor harus dapat mengantisipasi langkah-langkah berikut 

pelaku fraud atau koruptor ketika mengetahui perbuatan mereka terungkap. 

d. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan 

persekongkolan (collusion conspiracy). Ada dua macam persekongkolan: 

1. Ordinary conspiracy. Persekongkolan yang sifatnya sukarela, dan 

pesertanya memang mempunyai niat jahat. 

2. Pseudo conspiracy. Misalnya, seorang tidak menyadari bahwa keluguannya 

dimanfaatkan oleh rekan kerjanya (contoh: memberikan password 

komputer. 
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e. Dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk 

menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), auditor harus tahu 

dimana kecurangan itu dilakukan, di dalam atau di luar pembukuan. 

G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist, Fraud Auditing and 

ForensicAccounting: New Tools and Techniques yang dikutip oleh Tuanakotta 

(2007:51), menyebutkan karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor forensik: 

a. Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain anggap situasi 

bisnis yang normal dan memperhatikan interpretasi lain, yakni bahwa itu 

tidak merupakan situasi bisnis yang normal. 

b. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya 

terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. 

c. Tak menyerah, kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun 

fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi 

sulit diperoleh. 

d. Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan prespektif dunia nyata. Ada 

yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya 

kehidupan. 

e. Business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis 

sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi 

dicatat. 
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f. Percaya diri, kemampuan untuk memercayai diri dan temuan kita sehingga 

kita dapat bertahan dibawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa 

penuntut umum dan pembela). 

Hopwood et al. (2008), menyatakan bahwa auditor forensik yang terlatih 

memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut ini: 

a. Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagi auditor forensik 

karena adanya sifat pengumpulan informasi dan verifikasi yang terdapat 

pada auditor forensik. Auditor forensik yang terampil harus mampu 

mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga 

kasus-kasus yang mereka tangani akan didukung secara positif oleh pihak 

pengadilan. 

b. Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnya taktik-taktik 

surveillance dan keterampilan wawancara dan interogasi, membantu auditor 

forensik untuk melangkah diluar keterampilan mereka di dalam mengaudit 

aspek-aspek forensik baik aspek legal maupun aspek finansial. 

c. Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan, adalah penting 

bagi auditor forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering 

bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh 

perpetrator. 

d. Pengetahuan akuntansi membantu auditor forensik untuk menganalisis dan 

menginterpretasi informasi keuangan yang dibutuhkan untuk membangun 

sebuah kasus di dalam investigasi keuangan, apakah itu dalam kasus 

kebangkrutan, operasi pencucian uang, atau skema-skema penyelewangan 
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lainnya. Hal ini meliputi pengetahuan tentang pengendalian internal yang 

baik seperti yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan (corporate 

governance). 

e. Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan 

auditor forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan 

mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang 

diperlukan untuk memenuhi standar hukum yurisdiksi dimana kasus akan 

dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria 

pengadilan. 

f. Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi informasi (TI) menjadi 

saran yang penting bagi auditor forensik di tengah dunia yang dipenuhi oleh 

kejahatan-kejahatan dunia maya. Pada taraf yang minimum, auditor forensik 

harus mengetahui poin dimana mereka harus menghubungi seorang ahli 

bidang piranti keras (hardware) atau piranti lunak (software) komputer. 

Auditor forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk 

mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian data, mendesain dan 

menjalankan pengendalian atas manipulasi data, menghimpun informasi 

database untuk perbandingan, dan menganalisis data. 

g. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh auditor forensik untuk 

memastikan bahwa hasil penyelidikan/analisis mereka dapat dipahami 

secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya. 

Ramaswamy (2005) mengungkapkan bahwa seorang auditor forensik untuk 

menjadi ahli auditor forensik selalu memerlukan peningkatkan jumlah keahlian 
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dan kompetensi dalam menemukan penipuan. Berikut adalah terdapat beberapa 

keahlian yang berguna untuk auditor forensik: 

i. Pengetahuan dan kemampuan yang mendalam tentang menganalisa kritis 

laporan keuangan. Keterampilan ini membantu auditor forensik menemukan 

pola abnormal dalam informasi akuntansi dan mengenali sumber mereka. 

ii. Skema tentang pemahaman penipuan, namun tidak terbatas pada pengelapan 

aset termasuk, pencucian uang, penyuapan dan korupsi. 

iii. Kemampuan untuk memahami sistem pengendalian internal perusahaan dan 

untuk membuat sebuah sistem kontrol yang menilai risiko, anajemen 

mencapai tujuan, memberitahu karyawan mereka kontrol tanggung jawab, 

dan memantau kualitas program sehingga koreksi dan perubahan dapat 

dibuat. 

iv. Keahlian di ilmu komputer dan sistem jaringan. Keterampilan ini membantu 

auditor forensik melakukan penyelidikan di era e-banking dan sistem 

komputerisasi akuntansi. 

v. Pengetahuan tentang psikologi, dalam rangka untuk memahami faktor 

pendorong dibalik perilaku kriminal dan menyiapkan program pencegahan 

penipuan yang mendorong dan memotivasi karyawan. 

vi. Interpersonal dan kemampuan komunikasi, yang membantu dalam 

penyebaran informasi tentang kebijakan etis perusahaan dan membantu 

auditor forensik melakukan wawancara dan diperlukan memperoleh 

informasi yang sangat penting.  
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vii. Pengetahuan dari kebijakan pemerintahan dan undang-undang yang 

mengatur kebijakan perusahaan tersebut. 

viii. Perintah hukum pidana dan perdata, serta dari sistem hukum dan prosedur 

pengadilan. 

Digabriele (2008) mengungkapkan bahwa keahlian yang relevan seorang 

auditor forensik adalah sebagai berikut: 

i. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah analisis 

deduktif: kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam 

laporan keuangan, yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. 

ii. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah pemikiran yang 

kritis: kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. 

iii. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah pemecahan 

masalah yang tidak terstruktur: kemampuan untuk menyelesaikan melalui 

pendekatan yang tidak terstruktur, khusus pada situasi yang tidak wajar. 

iv. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah keahlian 

analitik: kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya tersedia dari 

pada yang telah tersedia. 

v. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah komunikasi 

lisan: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui 

kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang opini dasar. 

vi. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah komunikasi 

tertulis: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan 

melalui laporan, bagan, gambar dan jadwal tentang opini dasar. 
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vii. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah pengetahuan 

tentang hukum: kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar 

dan isu-isu hukum termasuk peranan bukti (rules of evidence). 

viii. Keahlian yang penting bagi seorang auditor forensik adalah composure: 

kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi 

tertekan. 

 

2.6 Standar Audit Forensik 

Seorang akuntan publik sebagai profesi di Indonesia tentunya memiliki 

standar yang digunakan, yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). SPAP 

sendiri memuat standar-standar audit, atestasi, pengendalian mutu, dan lain-lain 

(Tuanakotta:115). Menurut Tuanakotta (2010) audit forensik sendiri tidak diatur 

secara spesifik di dalam SPAP, sehingga situasi ini sangat rawan ketika seorang 

auditor forensik melakukan pekerjaanya tanpa standar. Karena dengan adanya 

standar maka dapat diketahui ukuran mutu. Oleh karena itu belum ada standar 

yang jelas mengenai audit forensik di Indonesia. K. H. Spencer Pckett dan 

Jennifer Pickett dalam Tuanakotta (2010:115) merumuskan beberapa standar 

untuk melakukan audit forensik, yaitu: 

Standar 1 

Seluruh pekerjaan harus ada upaya untuk membandingkan antara praktik-

praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu 

(benchmarking), dan upaya benchmarking dilakukan untuk mencari solusi terbaik. 
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Standar 2 

Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga 

bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. 

Standar 3 

Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, di 

indeks dan jejak audit tersedia. 

Standar 4 

Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan 

senantiasa menghormatinya. 

Standar 5 

Beban pembuktian ada pada perusahaan yang „menduga‟ pegawainya 

melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai 

tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun kasus pidana. 

Standar 6 

Cakup seluruh substansi investigasi dan „kuasai‟ seluruh target yang sangat 

kritis ditinjau dari segi waktu. 

Standar 7 

Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk 

perencanaan,pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan 

pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara 

atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, 

kewajiban hukum dan persyaratan mengenai pelaporan. 
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2.7 Syarat menjadi Seorang Akuntan 

Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang 

mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

 Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan. 

 Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang diselenggarakan oleh 

IAPI. 

 Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka 

wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional 

Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) 

dalam 2 tahun terakhir. 

 Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan 

paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 

jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit 

umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP. 

 Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya. 

 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. 

 Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin 

Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat 
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pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data 

persyaratan yang disampaikan adalah benar. 

Ujian Sertifikat Akuntan Publik 

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, 

seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikat 

Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan 

“CPA Indonesia” (sebelum tahun 2007 disebut “Bersertifikat Akuntan Publik” 

atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. Sertifikat akuntan publik 

tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik 

sebagai akuntan publik dari Departemen Keuangan. 

 

2.8 Fraud 

Fraud merupakan suatu kondisi yang mungkin akan ditemukan oleh auditor 

dalam suatu audit. Auditor mungkin akan menemui berbagai temuan dan bentuk 

yang terjadi di lapangan. Bukan hanya itu mungkin auditor juga akan melihat 

berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan fraud serta siapa saja 

pelaku yang memungkinkan untuk melakukan fraud. Mengungkap terjadi atau 

tidaknya fraud merupakan salah satu tanggung jawab auditor dalam suatu asersi 

meski bukan tanggung jawab secara mutlak. 

Fraud terdiri dari berbagai bentuk dan cara, serta banyak sekali para ahli 

yang mendefinisikan fraud. Berikut ini merupakan definisi fraud menurut para 

ahli. 
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Definisi fraud menurut Tuanakotta (2013:28) ialah: 

“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. 

These acts are not dependent upon the application of threats of violence or 

physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain 

money, property or service, to avoid payment or loss of services, or to secure 

personal o business advantage.” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa fraud adalah setiap tindakan ilegal 

yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. 

Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan 

fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh 

uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau 

untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. 

Definisi fraud menurut Arens et al (2012:336) ialah: 

“Fraud is defined as an intentional misstatement of financial statement.” 

Pernyataan di atas menyatakan penipuan didefinisikan sebaga salah saji 

laporan keuangan yang disengaja. 

Definisi fraud menurut Karyono (2013:4-5) ialah: 

“Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengundang makna 

suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act) yang dilakukan 

dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan 

gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-

orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk 
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memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur yang secara langsung maupun 

tidak langsung merugikan pihak lain.” 

Dapat disimpulkan bahwa fraud ialah tindakan yang dilakukan seorang 

individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan atau 

mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat 

merugikan pihak-pihak terkait.  

Fraud dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang 

dijadikan alasan untuk melakukan tindakan fraud. Berikut adalah gambaran 

bagaimana fraud itu bisa terjadi. 

Gambar 2.3 

 

 

 

Sumber: Priantara (2013:48). 

Segitiga fraud (fraud triangle) menurut Priantara (2013:44-47) terdiri dari 

tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat fraud terjadi: 

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (preassure). 

Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu: 

 Masalah keuangan. 

 Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma. 

 Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

 Tekanan-tekanan lain. 

2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud (opportunity). 

Preassure 

Opportunity Rationalization 
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 Sistem pengendalian internal yang rendah. 

 Tata kelola organisasi buruk. 

3. Dalih untuk membenarkan tindakan fraud (rationalization). 

Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas 

aktifitasnya yang mengandung fraud. Para pelaku fraud meyakini atau merasa 

bahwa tindakannya bukan merupakan suatu fraud tetapi adalah suatu yang  

memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena 

telah berbuat banyak untuk organisasi. 

 

2.9 Pandangan Islam Mengenai Audit Forensik 

Seperti yang sering kita saksikan setiap saat berita-berita yang memaparkan 

tentang kedzaliman para pejabat negeri ini yaitu TINDAK PIDANA KORUPSI 

yang mereka lakukan sudah sangat melanggar norma-norma agama dan norma-

norma hukum dan peraturan di negeri ini. Berikut beberapa surat yang 

menegaskan tentang larangan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan 

ataupun korupsi. 

1. Q.S Al-Baqarah ayat 188 

 

 

. 
 

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
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harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." 

Dalam menguraikan ayat tersebut, penulis menggunakan tafsir Al-Maraghi, 

Al-Qurthubi dan  b Al-Azhar. 

Tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain. Di dalam 

ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan 

bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, 

bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. 

Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada 

seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota 

umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan 

harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal 

yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika keadaannya memang demikian, 

sehingga menjadi bumerang bagi dirinya. 

Diantara bentuk memakan (harta orang lain) dengan jalan yang bathil 

adalah bila sorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, 

sementara engkau adalah orang yang berbuat bathil. 

Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan Ibnu 

Abi Hatim dan Ibnu Mundzir bahwa Ibnu Abass menafsirkan ini ialah bahwa 

seorang laki-laki memegang harta orang lain, tetapi tidak ada cukup keterangan 

dari empunya harta, maka orang itu pun memungkiri dan berkata bahwa harta itu 

adalah kepunyaan dirinya sendiri. Yang empunya hendak mengadu kepada hakim, 
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dia bersitegang mempertahankan bahwa milik dia sehingga yang sebenarnya 

berhak menjadi teraniaya. 

Jangalan kalian memberikan harta kepada hakim sebagai Risywah (suap) 

kepada mereka. 

Menurut satu pendapat, makna (yang  terkandung dalam firman Allah ini 

adalah), janganlah kalian gunakan harta kalian untuk para penguasa dan 

menyogok mereka agar mereka memberikan keputusan untuk kalian yang 

membuat harta itu menjadi bertambah banyak. 

Ibnu Athiyah berkata, “Pendapat ini lebih diunggulkan. Sebab para 

penguasa itu diduga banyak menerima suap, kecuali mereka yang dilindungi 

(Allah), namun jumlah mereka amat sedikit.”selain itu, juga karena dua lafadz 

tersebut dimana kata tudluu berasal dari irsaal ad-dalwi (mengulurkan ember), 

sedangkan kata Risywah (suap) berasal dari kata ar-Rasyaa, seolah ia 

mengulurkan ember tersebut untuk menutupi keperluannya”.   

Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau 

kesaksian palsu dan yang lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk 

membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah 

dan berdosa. Meminta bantuan kepada hakim didalam rangka memakan harta 

orang lain dengan cara bathil dan haram. Pada hakekatnya, keputusan hakim itu 

sama sekali tidak merubah kebenaran, sekalipun didalam hati hakim itu sendiri. 

Dan bukan berarti hakim telah menghalalkan untuk pihak yang menyogok. Fungsi 

hakim hanya melakukan keputusan secara lahiriyah, tetapi pada hakekatnya ia 

bukan seorang yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. 
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2. Q.S Al-Anfal Ayat 27 
 

 

 
 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."  

Ayat ini mengaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau larangan 

berkhianat. Bahwa diantara indikator keimanan seseorang adalah sejauh mana dia 

mampu melaksanakan amanah. Demikian pula sebaliknya bahwa ciri khas orang 

munafik adalah khianat dan melalaikan amanah-amanahnya. Amanah, dari satu 

sisi dapat diartikan kredibilitas dalam menunaikan tugas. Sehingga amanah sering 

dihubungkan dengan kekuatan. Sekecil apapun amanah yang dilaksanakan, maka 

memiliki dampak positif berupa kebaikan. Dan sekecil apapun amanah yang disia-

siakan, niscaya memiliki dampak negatif berupa keburukan. Dampak itu bukan 

hanya mengenai dirinya tetapi juga mengenai umat manusia secara umum. 

Seorang mukmin yang bekerja mencari nafkah dengan cara baik, maka akan 

memberikan dampak positif berupa ketenangan jiwa dan kebahagiaan bagi 

keluarganya. Lebih dari itu dia mampu memberikan sedekah dan infak kepada 

yang membutuhkan. Sebaliknya seseorang yang menganggur dan malas akan 

menimbulkan dampak negatif berupa keburukan, terlantarnya keluarga, 

kekisruhan, keributan dan beban bagi orang lain. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Iprianto 

(2009) 

Presepsi 

akademisi 

dan praktisi 

akuntansi 

terhadap 

keahlian 

akuntansi 

forensik 

(studi kasus 

akademisi 

dan praktisi 

di Kota 

Semarang) 

 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada 

populasi 

dan sampel 

penelitian 

serta pada 

daerah 

penelitian. 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

keahlian 

akuntansi 

forensik. 

Hasil pengujian 

hipotesis 

menunjukan 

bahwa tidak 

terdapat 

perbedaan 

presepsi yang 

signifikan antara 

akademisi dan 

praktisi terhadap 

kemampauan 

analisis 

dedukatif, 

keahlian 

analitik, 

komunikasi 

tertulis, 

pengetahuan 

tentang hukum 

dan bersikap 

tenang. Hasil 

hipotesis 

menunjukan 

bahwa terdapat 

perbedaan 

presepsi yang 
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signifikan antara 

akademisi dan 

praktisi terhadap 

kemampuan 

pemikiran kritis, 

memecahkan 

masalah tidak 

terstruktur, 

fleksibilitas 

penyelidikan 

dan komunikasi 

lisan. 

2. Dymita 

Ayu 

Kristanti 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

Presepsi 

mahasiswa 

terhadap 

peran 

akuntansi 

forensik 

sebagai 

pencegah 

fraud di 

Indonesia 

(studi kasus 

mahasiswa 

S1 program 

studi 

akuntansi 

angkatan 

2009 dan 

2010 

fakultas 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada 

populasi 

dan sampel 

penelitian 

serta pada 

daerah 

penelitian. 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

keahlian 

akuntansi 

forensik. 

Presepsi 

mahasiswa 

akuntansi 

terhadap peran 

akuntansi 

forensik secara 

preventif, 

detektif dan 

represif di 

kategorikan 

baik. 
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ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta) 

3. Evi 

Mulyanti 

(2012) 

Presepsi 

akademisi 

USU 

tentang 

adanya 

akuntansi 

forensik 

pada 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Sumatera 

Utara. 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada 

populasi 

dan sampel 

penelitian 

serta pada 

daerah 

penelitian. 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

akuntansi 

forensik. 

Hasil pengujian 

hipotesis 

menunjukan 

bahwa terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

dosen strata-1 

dan dosen denga 

strata-2 

4. Kamela 

Leni 

Fatimah 

(2013) 

Persepsi 

Auditor 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

(KAP) di 

Surabaya 

terhadap 

Audit 

Forensik 

sebagai 

Upaya 

Pemberanta

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada daerah 

penelitian. 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

keahlian 

audit 

forensik 

sebagai 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa tidak 

terdapat 

perbedaan 

persepsi antara 

junior auditor 

dan senior 

auditor tentang 

audit forensik 

sebagai upaya 

dalam 
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san 

Korupsi. 

upaya 

pemberanta

san korupsi 

(fraud). 

Serta 

menjadikan 

auditor 

KAP 

sebagai 

populasi 

dan sampel 

penelitian 

dengan 

membedaka

nnya 

menjadi 

junior 

auditor dan 

senior 

auditor. 

pemberantasan 

korupsi baik 

dari definisi dan 

pelaksanaan, 

tugas, tanggung 

jawab, tingkat 

materialitasnya, 

bukti-bukti audit 

forensik dan 

juga keahlian 

yang dimiliki 

oleh audit 

forensik 

tersebut. 

5. Adhysti 

Kartika 

Zamira 

(2014) 

Presepsi 

akademisi 

dan 

paraktisi 

Akuntansi 

terhadap 

akuntansi 

forensik 

sebagai 

profesi di 

Indonesia 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada 

populasi 

dan sampel 

penelitian 

serta pada 

daerah 

penelitian. 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

akuntansi 

forensik. 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

tidak terdapat 

perbedaan 

presepsi yang 

signifikan dari 

kelompok 

responden 

akademisi dan 

reponden 

prakstisi tentang 
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(studi 

empiris 

pada BPK 

dan BPKP 

di Kota 

Semarang). 

teori dan teknik 

intelektual, 

relevansi, 

periode 

pelatihan, 

motivasi, 

kemandirian dan 

kode etik 

akuntansi 

forensik dan 

terdapat 

perbedaan 

presepsi yang 

signifikan dari 

kelompok 

responden 

akademisi dan 

responden 

praktisi tentang 

komitmen 

kesadaran 

berkomunikasi 

akuntan 

forensik. Secara 

keseluruhan 

responden 

memberikan 

presepi yang 

positif terhadap 

delapan variable 

penelitian. 
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6. Bernardus 

Khrishna 

Adhitya 

Pranata 

(2015) 

Presepsi 

auditor 

terhadap 

pentingnya 

keahlian 

audit 

forensik; 

komparasi 

auditor 

pemerintah 

dan auditor 

swasta pada 

Kota 

Yogyakarta. 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada daerah 

penelitian. 

Dan pada 

penelitian 

ini, penulis 

membandin

gkan 

persepsi 

auditor 

pemerintah 

dengan 

persepsi 

auditor 

swasta 

tentang 

pentingnya 

keahlian 

audit 

forensik. 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

keahlian 

akuntansi 

forensik. 

Serta 

menjadikan 

auditor 

KAP 

sebagai 

salah satu 

populasi 

dan sampel 

penelitian. 

Terdapatnya 

perbedaan yang 

signifikan. 

Dimana auditor 

pemerintah 

memiliki 

persepsi 

dimensi-dimensi 

yang lebih 

penting 

dibandingkan 

dengan auditor 

swasta. 

7. Rainaldy 

Kaisuku 

(2016) 

Presepsi 

Mahasiswa 

Akuntansi 

tentang 

Akuntansi 

Forensik 

dan Audit 

Investigasi 

terhadap 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

pada 

populasi 

dan sampel 

penelitian 

serta pada 

daerah 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

persepsi 

responden 

terhadap 

Presepsi 

mahasiswa 

akuntansi 

tentang 

akuntansi 

forensik dan 

audit investigasi 

di kategorikan 

baik terhadap 
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Fraud(pada 

Fakultas 

EkonomiUn

iversitas 

Pattimura, 

Ambon). 

penelitian. keahlian 

akuntansi 

forensik. 

fraud dengan  

pengujian 

hipotesis yang 

dilakukan. 

 

2.11 Hipotesis Penelitian  

Robbins (2008:175), mengemukakan bahwa persepsi (perception) adalah 

proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Menurut Sarwono (2010: 85), 

persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, 

memfokuskan dan sebagainya itu untuk selanjutnya diinterprestasi. Sedangkan 

auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini yaitu auditor 

pada Kantor Akuntan Publik akan menganalisis tentang seberapa penting keahlian 

audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (fraud).  

Menurut Keris (2012) dalam Fatimah (2014) Audit Forensik terdiri dari dua 

kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan 

kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang 

bisa diperdebatkan dimuka hukum ataupun pengadilan. Menurut Charterji (2009) 

dalam Purjono (2012) Audit Forensik (forensic auditing) dapat didefinisikan 

sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki 

konsekuensi hukum. Anissa Sayyid (2014) pernah meneliti tentang pemeriksaan 
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fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigasi. Para auditor dituntut untuk 

krisis terhadap kehidupan bernegara khusunya kasus-kasus fraud yang semakin 

berkembang. Untuk menyelesaikan kasus fraud, diperlukan sebuah alat untuk 

menemukan bukti-bukti handal, yaitu dengan menerapkan akuntansi forensik dan 

audit investigasi. Auditor telah dianggap memahami dan sudah banyak 

mendapatkan informasi tentang audit forensik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior 

tentang pentingnya keahlian audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi 

kecurangan (fraud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


