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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecurangan (fraud) merupakan salah satu penipuan yang sangat umum 

ditemukan dan sulit untuk diatasi. Kecurangan bisa saja terjadi dilakukan oleh 

perorangan, tetapi juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang didalam organisasi 

yang bekerja sama dalam praktek kecurangan Kecurangan yang seringkali 

dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, 

penghilangan dokumen, dan mark-up laba yang dapat merugikan keuangan atau 

perekonomian Negara (Hartan,2016). Tindakan yang dilakukan ini merupakan 

bukti dari kecurangan akuntansi yang merupakan tujuan untuk kepentingan 

pribadi. Dalam prakteknya kecurangan dalam suatu perusahaan biasanya 

disebabkan oleh sistem pengendalian perusahaan yang tidak mampu untuk 

menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pegawainya. Dengan 

kekuasaan atau kesempatan yang dimiliki pegawai sangat memungkinkan untuk 

melakukan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Kecurangan tidak 

hanya terjadi pada pegawai tingkat bawah saja, tetapi untuk pegawai yang 

memiliki tingkat atas, semakin tinggi tingat kekuasaan pegawai maka semakin 

besar terjadinya tindakan kecurangan.  

Oleh karena itu dibutuhkan jasa akuntan publik untuk memeriksa apakah 

laporan keuangan yang sudah mereka buat telah sesuai dan tidak terjadinya 

kecurangan dalam laporan keuangan tersebut, Selain memberikan jasa auditor pun 
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dapat memeriksa apakah adanya tindakan kecurangan yang dibuat oleh 

perusahaan dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Akan tetapi banyaknya 

kasus kegagalan auditor dalam menemukan kecurangan telah membuat 

kepercayaan masyarakat terhadap auditor sebagai bagian pemeriksa menjadi 

menurun. Dikarenakan kegagalan auditor dalam melakukan proses audit dan 

proses pendeteksian kecurangan (Pipaldi,dkk., 2016) 

Beberapa kasus kecurang lainya dalam Ramadhany  (2015) yang terjadi di 

Indonesia yang diantaranya berdampak pada pasar modal seperti, PT. Easman 

Cristensen (2001), PT. Kimia Farma Tbk. (2002), PT. Muzantek Jaya (2004), PT. 

Myoh Technology Tbk. (2001-2005), dan masih banyak lainnya. Selain itu 

terdapat kasus di Pekanbaru Riau, yaitu KAP dinilai lakukan audit diluar 

kewenangan. Sidang kasus kredit fiktif BNI 46 Cabang Pekanbaru, Rabu, (13 

Agustus 2014) dengan agenda keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) 

dari Riau, Syafril, SH dan Zurwandi, SH. Dua orang saksi, Mesong Simanjuntak 

dan Haryanto didengarkan keteranganya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru di 

hadapan persidangan dipimpin Masrul, SH. Mesong dari Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Sinuraya mengatakan, pihaknya diminta melakukan audit laporan 

keuangan PT Barito Riau Jaya (BRJ). Sekaligus memeriksa perkebunan kelapa 

sawit yang diagunkan ke BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit sebesar 

Rp 17 dan Rp 23 miliar. KAP Sinuraya memiliki spesifikasi mengaudit laporan 

keuangan perusahaan yang memiliki aset atau agunan hanya sampai Rp 10 miliar. 

Namun KAP Sinuraya tidak mengetahui jika aset atau agunan yang dijaminkan ke 

bni tersebut lebih dari Rp 10 miliar. Sebab diketahui setelah pelaksanaan audit 
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terakhir kali tahun 2008 dan KAP Sinuraya juga lalai karena tidak melakukan 

konfirmasi kepada Erson Napitupulu sebagai Direktur Utama PT BRJ. Sementara 

Haryanto mengatakan, perusahaannya menghitung aset PT BRJ yang diketahui 

BNI sebagai syarat pengajuan kredit kepada BNI 46 Cabang Pekanbaru 

(Suluhriau.com, 2014) 

Kematangan auditor dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan audit 

ditentukan oleh pengetahuan yang didapat dan juga pengalaman yang diperoleh 

selama melakukan pemeriksaan audit. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

kemampuan auditor, diantaranya yaitu pengetahuan dan pengalaman. Untuk 

melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan 

(umum dan khusus) dan pengalaman mengenai bidang auditing, akuntansi dan 

industri klien (Wulandari, 2014). Seorang auditor yang melakukan proses audit 

harus dengan dibekali keahlian yang didapat dari pengalaman dia bekerja sebagai 

auditor. Menurut SPAP (2011) menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh 

seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor (Merdian,2014). Semakin bertambahnya pengalaman kerja 

seorang auditor akan meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang 

tinggi akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.  

Berpengalaman praktik di bidang audit merupakan salah satu syarat yang 

di tetapkan pemerintah untuk memperoleh izin untuk menjadi akuntan publik (SK 

Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008). Dalam SA Seksi 210, Paragraf 03 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada tahap menyatakan 
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pendapat, seorang auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang 

akuntansi dan bidang auditing, dimana pencapaian keahlian tersebut dimulai dari 

pendidikan formal dan pelatihan teknis yang diperluas melalui pengalaman-

pengalaman selanjutnya dalam pelaksanaan auditing (Silalahi,2013). 

Terkadang dalam melakukan pendeteksian kecurangan pada laporan 

keuangan, auditor tidak mudah untuk mempertahankan sikap independensinya. 

Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti memiliki hubungan dengan 

klien. Auditor yang dapat mempertahankan independensinya akan lebih 

mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, sehingga hasil laporan keuangan yang 

telah diaudit tidak akan dipandang memihak atau menyimpang. Menurut 

Pramudyastuti (2014) dalam SPKN (2007) disebutkan bahwa independensi adalah 

sikap bebas baik dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, 

ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. 

 Setyaningrum (2010) dalam Aulia (2013) menyatakan bahwa dengan 

adanya independensi, mereka mampu menarik kesimpulan dan memberikan opini 

yang tidak memihak. Dan hal ini akan membawa pengaruh pada hasil laporan 

keuangan auditan suatu perusahaan apakah laporan keuangan yang disajikan suatu 

perusahaan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Adnyani, dkk. (2014) 

(Fatimah dan Suryanto,2014) juga menyebutkan permasalahan yang  sering 

dihadapi oleh auditor yaitu auditor sering kali dihadapkan pada keadaan yang 

membuat auditor sulit untuk mempertahankan independensinya, yang disebabkan 

oleh faktor hubungan dengan klien, persaingan KAP, tekanan atas kompetensi fee 

audit dan lainnya.   
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Menurut Kosasih (2000) dalam Yunita (2010) setiap keputusan yang 

diambil seorang auditor tidak berdasarkan pada kepentingan klien, pribadi 

maupun pihak lain melainkan berdasarkan fakta dan bukti yang berhasil 

dikumpulkan selama penugasan. Untuk itulah kompetensi akuntan publik juga 

perlu dipertanyakan. Independensi akuntan publik hanya dapat dianggap rusak, 

apabila akuntan publik pelapor mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau 

hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya. Dalam Hartan 

(2016) menyebutkan kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu 

komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Melalui kompetensi yang baik auditor dapat melaksanakan proses audit 

dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah kepekaan dalam 

menganalisis laporan keuangan yang diauditnya Menurut Marcellina W & Sugeng 

Pamudji (2009) dalam Srikandi (2013) dengan kualitas kompetensi yang baik, 

auditor dapat mengasah kepekaannya dalam menganalisis laporan keuangan dan 

mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan 

kecurangan tersebut sehingga ia dapat mengetahui apakah di dalam tugas auditnya 

itu terdapat tindakan kecurangan atau tidak. 

Memiliki Beban kerja (workload) dapat dapat menyebab-kan kelelahan 

sehingga dapat menurunkan kemampuan seorang auditor untuk menemukan 

kesalahan atau melaporkan penyimpangan (Rahmawati dan Usman,2014). Dalam 

Nasution dan Fitriany (2012), Lopez dan Peters (2011) menyatakan bahwa ketika 

berada pada busy season yaitu pada periode kuartal pertama awal tahun, auditor 
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diminta untuk menyelesaikan beberapa kasus pemeriksaan yang mengakibatkan 

auditor kelelahan dan menurunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Tekanan beban kerja yang sangat berat bagi auditor dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi proses audit, antara lain auditor akan 

cenderung untuk mengurangi beberapa prosedur audit dan auditor akan dengan 

mudah menerima. Hasil pengujian oleh Nasution dan Fitriany (2012) 

menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap peningkatan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi gejala-gejala kecurangan 

Supriyanto (2014) telah menganalisis pengalaman auditor terhadap 

pendeteksian kecurangan dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Biksa dan Wiratmaja (2016) 

yang menyebutkan bahwa terdapat pengalaman auditor berpengaruh positif pada 

pendeteksian kecurangan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk 

menelitih lebih lanjut dengan mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan 

yang dilakukan Biksa dan Wiratmaja (2016)  dengan judul “Pengaruh 

Pengalaman, Indepedensi, Skeptisme Profesional Auditor pada Pendeteksian 

Kecurangan (pada Kantor Akuntan Publik di Bali)”.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

variabel independen, pada penelitian ini peneliti menambahkan dua variabel 

independen yaitu Kompetensi dan Beban Kerja, serta penghilangan Skeptisisme 

Profesional. Penambahan variabel kompetensi dan beban kerja dimaksudkan 
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untuk menganalisis apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap pendeteksian 

kecurangan. Penghilangan variabel skeptisisme ini dikarenakan dari beberapa 

hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa skeptisisme profesional 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Memiliki skeptisisme 

profesional pada diri seorang auditor atau sikap yang selalu mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit akan mudah untuk 

menemukan kemungkinan adanya kecurangan. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang ada di 

Pekanbaru. Maka penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Pengalaman, 

Independensi, Kompetensi dan Beban Kerja Auditor Terhadap Pendeteksian 

Kecurangan” (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

dijadikan dasar penelitian ini, yaitu:  

a. Apakah pengalaman auditor berpengaruh dengan arah yang positif 

terhadap pendeteksian kecurangan. 

b. Apakah indepedensi auditor berpengaruh dengan arah yang positif 

terhadap pendeteksian kecurangan. 

c. Apakah kompetensi auditor berpengaruh dengan arah yang positif 

terhadap pendeteksian kecurangan. 

d. Apakah beban kerja auditor berpengaruh dengan arah yang negatif 

terhadap pendeteksian kecurangan. 
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e. Apakah pengalaman, independensi, kompetensi dan beban kerja auditor 

berpengaruh secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini, yaitu:  

a. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian 

kecurangan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh indepedensi auditor terhadap pendeteksian 

kecurangan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian 

kecurangan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja auditor terhadap pendeteksian 

kecurangan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman, independensi, kompetensi dan 

beban kerja auditor secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri 

tentang pentingnya keahlian auditor terdahap peran auditor yang ikut 

membantu dalam memerangi kecurangan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

bahan acuan atau referensi dalam mengejakan tugas serta dalam 
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mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik 

yang dibahas. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan dan 

pertimbangan serta pemahaman mengenai pengaruh pengaruh 

pengalaman, independensi, kompetensi dan beban kerja auditor terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan sehingga dapat mengetahui letak-

letak kecurangan-kecurangan yang terungkap dan lebih waspada 

terhadap tindakan kecurangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan masalah dimulai 

dari  latar  belakang masalah  hingga  kesimpulan  dan  saran,  penulisan  

sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud 

penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, definisi variabel 

operasional, serta pengolahan dan analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan memaparkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi 

hasil penelitian tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan 

saran bagi penelitian selanjutnya. 


