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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Atribusi  (attribution theory) 

Teori atribusi (attribution theory) merupakan teori yang menjelaskan 

tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana 

seseorang mengintrepretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang 

mengintrepretasikan alasan atau sebab perilakunya (Steers, 1988 dalam Hudayati, 

2002). Teori ini mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 

kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) yaitu faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, 

sedangkan kekuatan eksternal (eksternal forces) yaitu faktor-faktor yang berasal 

dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Fritz Heider, 1958 

dalam Hudayati, 2002). Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi 

untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu (Lubis, 2010).  

Teori atribusi berusaha menjelaskan cara kita mempertimbangkan orang 

secara berbeda, tergantung pada arti atau makna yang kita hubungkan pada 

perilaku tertentu. Apabila kita mengamati perilaku individu, kita berusaha 

mempertimbangkan apakah disebabkan factor internal atau eksternal. Perilaku 

yang disebabkan faktor internal adalah faktor yang kita yakini dibawah control 

pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah apa 

yang kita bayangkan adalah situasi memaksa individu melakukannya (Wibowo, 

2014: 62).  
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Proses atribusi adalah proses persepsi menentukan apakah perilaku atau 

kejadian yang diamati disebabkan untuk sebagian besar oleh factor internal atau 

eksternal. Sebagai factor internal termasuk kemampuan atau motivasi orang, 

sedangkan factor eksternal termasuk kekurangan sumber daya, orang lain atau 

hanya keberuntungan (Wibowo, 2014: 63). 

Dalam konteks audit, teori atribusi banyak digunakan peneliti untuk 

menjelaskan mengenai penilaian (judgment) auditor, penilaian kinerja, dan 

pembuatan keputusan oleh auditor. Atribusi berhubungan dengan penilaian dan 

menjelaskan bagaimana seorang auditor berperilaku. Kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan banyak ditentukan oleh atribusi internal, dimana factor-

faktor yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor. 

Kemampuan dapat dibentuk melalui usaha seseorang misalnya dengan pencarian 

pengetahuan dan pengalaman, mempertahankan independensi, dan meningkatkan 

sikap skeptisme professional (Kartikarini dan Sugiarto, 2016).  

2.2 Pengertian Audit 

Terdapat beberapa definisi audit yang dikemukakan oleh para ahli antara 

lain sebagai berikut: 

Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan 

peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi 

tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Messier, dkk, 2014: 12). 
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Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan (Mulyadi, 2011: 9).  

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi 

untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 

kriteria yang telah ditetapkan.  Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen (Arens et al, 2008: 4).  

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa auditing adalah 

proses sistematik dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai asersi-asersi atau pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian/ 

antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan dalam mengaudit. 

2.3  Kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud  

peristiwa ekonomi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian  

Auditor adalah seseorang yang mengemban kepercayaan public, oleh karena itu, 

auditor harus memiliki kemampuan yang akan digunakannya dalam melaksanakan 

tugas audit. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki auditor adalah 

kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang dapat saja terjadi dalam tugas 

auditnya. Dalam penelitian ini kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses 

menemukan atau menentukan suatu tindakan illegal yang dapat mengakibatkan 

salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Cara yang 
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dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, 

sinyal, atau red flags suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial 

menimbulkan kecurangan.Secara garis besar, tanda-tanda yang digunakan untuk 

mengindikasikan kecurangan yang berasal dari dalam dan luar perusahaan 

(Fonorow, 1989 dalam Widiyastuti dan Pamudji, 2009). Tanda-tanda yang berasal 

dari dalam perusahaan meliputi penyimpangan pemakaian produksi yang 

ditunjukkan oleh beberapa laporan produksi yang telah diubah, pengubahan 

catatan untuk menyembunyikan transaksi illegal, penghilangan catatan-catatan 

yang dapat membuktikan terjadinya manipulasi, dan lain-lain.Sedangkan tanda-

tanda kecurangan yang berasal dari luar perusahaan meliputi kelebihan 

pembebanan jasa dan bahan, tagihan yang salah dikirimkan keperusahaan yang 

salah akibat pemalsuan faktur, kekurangan bukti pendukung untuk suatu 

pembayaran barang dan jasa, dan lain-lain. 

Kecurangan (fraud) adalah keuntungan yang diperoleh seseorang dengan 

keadaan yang sebenarnya, didalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, 

tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain (Karyono, 2013: 8). 

Pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah 

dilaksanakan oleh auditor. Faktor-faktor penyebab kecurangan menurut Koroy 

(2008) adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik Terjadinya Kecurangan  

Terjadinya kecurangan sebenarnya berbeda dengan kekeliruan. Menurut 

Loebbecke et al. (1989), kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena 

biasanya melibatkan penyembunyian (concealment). Johnson et al. (1991) 
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menyebutkan ada tiga taktik yang digunakan manajer untuk mengelabui 

auditor.Taktik pertama adalah membuat deskripsi yang menyesatkan (seperti 

mengatakan perusahaan yang sedang menurun sebagai perusahaan yang 

bertumbuh) agar menyebabkan auditor menghasilkan ekspektasi yang tidak 

benar sehingga gagal mengenali ketidakkonsistenan.Taktik kedua adalah 

menciptakan bingkai (frame) sehingga menimbulkan hipotesis tidak adanya 

ketidakberesan (nonirregularities hypothesis) untuk evaluasi ketidakkonsisten 

yang terdeteksi.Taktik ketiga yaitu menghindari untuk memperlihatkan 

ketidakpantasan dengan membuat serentetan manipulasi kecil (secara 

individual tidak material) atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan 

sehingga membentuk rasionalisasi atas jumlah saldo yang dihasilkan. Dengan 

ketiga taktik ini, manajemen klien akan berhasil bila auditor menggunakan 

cara sederhana melalui representasi tunggal dalam menginterpretasikan 

ketidakkonsistenan yang terdeteksi. 

b. Standar Pengauditan Mengenai Pendeteksian Kecurangan 

Dalam pendeteksian kecurangan yang menjadi masalah bukanlah 

ketiadaan standar pengauditan yang memberikan pedoman bagi upaya 

pendeteksian kecurangan, tetapi kurang memadainya standar tersebut 

memberikan arah yang tepat. 

Menurut Arens (2008: 432) menyatakan tiga kondisi kecurangan yang 

berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva 

diuraikan dalam SAS 99 (AU 316). Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga 

kecurangan (fraud triangle). 
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1. Insentif/Tekanan 

Tekanan keuangan adalah manajemen atau pegawai lain merasakan 

insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. 

2. Kesempatan 

Kesempatan adalah situasi yang membuka kesempatan bagi 

manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. 

3. Sikap/Rasionalisasi 

Sikap/rasiolisasi adalah ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-

nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan 

tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang 

cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang 

tidak jujur. 

2.4 Pengalaman Kerja  

 Menurut Suraida (2005) pengalaman audit adalah pengalaman auditor 

dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun 

banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Libby and Frederick (1990) dalam 

suraida (2005) menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin 

dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. 

Dalam hal pengalaman, penelitianpenelitian dibidang psikologi yang telah dikutip 

oleh Jeffrey (1996) memperlihatkan bahwa seseorang yang lebih banyak 

pengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang 

tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang 

baik mengenai peristiwaperistiwa. Penerapan dan pengembangan penelitian 
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masalah pengalaman ini dalam bidang auditing juga mengungkapkan hasil yang 

serupa. Butt (1988) mengungkapkan bahwa akuntan pemeriksa yang 

berpengalaman akan membuat judgment yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas 

profesional ketimbang akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman, Marchant 

G.A. (1989) menemukan bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman mampu 

mengidentifikasi secara lebih baik mengenai kesalahan-kesalahan dalam telaah 

analitik. Akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat 

perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan (Davis 1996). 

Tubbs (1992) menemukan dalam salah satu penelitiannya bahwa akuntan 

pemeriksa yang berpengalaman menjadi sadar mengenai kekeliruan-kekeliruan 

yang tidak lazim. 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, 

auditor harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman dalam berbagai industri 

tempat klien audit berkecimpung (Kovinna, 2014). 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran yang baik bagi auditor 

internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik dalam mengaudit. Semakin 

tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor dalam 

menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya.Pengalaman juga 

dapat membentuk auditor untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan 

hambatan maupun persoalan dalam melaksanakan tugas yang diauditnya. 
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2.5 Skeptisme Professional 

Merupakan bagian penting dari filsafat. Melalui filsafat dan pemikiran 

disiplin ilmu, skeptisme menjadi bagian dari kosakata auditing. Karena auditing 

melandasi profesi akuntansi, maka istilah yang digunakan adalah skeptisme 

profesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor (Tuanakotta, 

2011). SAS 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisme professional 

(professional skepticisme), Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah 

tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak 

dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisme professional, auditor tidak 

harus puas dengan bukti yang kurang persuasive karena keyakinan bahwa 

manajemen adalah jujur (Arens et al, 2008: 436). 

SAS 99 memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko 

kecurangan. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisme professional ketika 

mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor 

resiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi resiko kecurangan. 

SAS 99 menekan kan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap 

kecurangan, tanpa mempedulikan bagaimana keyakinan auditor tentang 

kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Selama tahap 

perencanaan audit untuk setiap audit, tim yang menerima penugasab harus 

membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu mempertanyakan 

selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan 

mengevaluasi bukti audit secara kritis (Arens et al, 2008: 436). 
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Anggriawan (2014) menyatakan bahwa Sikap skeptisme profesional 

dianggap penting bagi seorang auditor dalam menilai bukti audit. Skeptisme 

adalah sikap kritis dalam menilai kehandalan asersi atau bukti yang diperoleh, 

sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang 

cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dan juga 

mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Skeptisme 

auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi 

adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang 

diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi yang 

tersebut. Jika sikap skeptisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, 

kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil.Semakin 

skeptis seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan 

juga semakin tinggi. 

2.6 Kompetensi Audit  

Menurut Suhayati dan Rahayu (2009: 53) menjelaskan kompetensi  artinya 

auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami 

kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang di butuhkan untuk dapat 

mendukung kesimpulan yang akan di ambil. 

Lasstanti (2005) dalam Rahayu (2015) mengartikan kompetensi sebagai 

seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan procedural yang luas yang 

ditunjukan dalam pengalaman audit” sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi 

auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan 

eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. 
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Menurut (Tandiontong, 2016: 15) Kompetensi berhubungan dengan 

keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah 

auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman 

yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pada masa 

lalu seorang auditor yang kompeten adalah auditor yang menguasai teknik 

pembukuan saja. Namun, Lee (1993) dalam Tandiontong (2016: 16) berpendapat 

bahwa auditor saat ini diharapkan untuk memiliki kompetensi professional yang 

substansial di berbagai area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap 

tugas auditnya. Diantara keahlian yang harus dikuasai oleh auditor adalah 

akuntansi, statistika, komputasi, ekonomika, hokum, manajemen, dan kebijakan 

public.Oleh karena itu, kebutuhan kompetensi saat ini jelas berbeda dengan 

kompetensi pada masa lalu yang hanya bisa dibatasi pada kompetensi pebukuan. 

2.7  Tekanan Waktu (Time Pressure) 

Tekanan Waktu (Time Pressure) adalah ciri lingkungan yang biasa 

dihadapi auditor. Adanya tenggat waktu penyelesaian audit membuat auditor 

mempunyai masa sibuk yang menuntut agar dapat bekerja cepat. Para peneliti dan 

praktisi banyak berpendapat bahwa tekanan ini dapat memperburuk kualitas 

pekerjaan audit. Sososutikno (2003) dalam Anggriawan (2014) mengemukakan 

tekanan anggaran waktu adalah situasi yang ditunjukkan untuk auditor dalam 

melaksanakan efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat 

pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. Anggaran waktu 

diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya untuk mengurangi biaya 

audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan 
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semakin kecil. Keberadaan anggaran waktu ini memaksa auditor untuk 

menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan (Marfuah, 2011). 

Dalam setiap melakukan audit, auditor akan menemukan adanya suatu 

kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat 

dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami auditor 

ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas dalam mendeteksi fraud 

karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu 

yang telah dijanjikan dengan klien (Nugraha, 2012).  

2.8 Pandangan Islam Terhadap Fraud 

Dalam islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” atau mengecek 

kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya (Kholidah, 

2015). Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hujuraat ayat 6 yang 

berbunyi: 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu dengan membawa seuatu berita, maka telitilah keberanannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang karena kebodohan (kecerobohan), 

yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. Dalam hal ini, Al Quran 

menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Albaqarah ayat 282 

yang berbunyi: 
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 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
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berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 

bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 Dalam Al Qu’ran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, 

jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Akuntan Muslim harus meyakini bahwa 

Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan 

mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari 
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akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar (Kholidah, 2015). 

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 :  

 

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan 

sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Oleh karenanya akuntan / 

auditor eksternal atau internal harus selalu ingat bahwa dia akan 

mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepda 

publik, professi, atasan dan dirinya sendiri. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variable Yang 

Ditelitih 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 

Marcellina

Widiyastut

i dan  

Sugeng 

Pamudji(2

009) 

Pengaruh 

kompetensi, 

independensi, dan 

profesionalisme 

terhadap 

kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan (fraud) 

Kompetensi 

(X1) 

Independensi 

(X2) 

Profesionalisme 

(X3) 

Kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan 

(Fraud) 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa kompetensi, 

independensi dan 

profesionalisme 

berpengaruh positif 

terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi 

kecurangan (Fraud) 

Adnyani, 

dkk (2014) 

Pengaruh 

skeptisme 

professional 

auditor, 

independensi dan 

Skeptisme 

professional 

auditor (X1) 

Independensi 

(X2) 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa skeptisme 

professional auditor, 

independensi dan 

pengalaman berpengaruh 
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pengalaman 

auditor terhadap 

tanggung jawab 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan dan 

kekeliruan laporan 

keuangan  

Pengalaman 

auditor (X3) 

Tanggung jawab 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan dan 

kekeliruan 

laporan 

keuangan (Y) 

signifikan terhadap 

tanggung jawab auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan dan 

kekeliruan laporan 

keuangan 

 

Sandi 

Prasetyo 

(2013) 

Pengaruh Red 

Flags, Skeptisme 

professional 

Auditor, 

kompetensi, 

independensi, dan 

profesionalisme 

terhadap 

kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan 

Red Flags(X1) 

Skeptisme 

professional 

auditor(X2) 

Kompetensi(X3) 

independen(X4) 

Profesionalisme(

X5)  

Kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan(Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Red 

flags, skeptisme 

professional auditor, 

kompetensi, dan 

profesionalisme 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Sedangkan 

independensi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Hafifah 

Nasution 

dan 

Fitriany 

(2012) 

Pengaruh beban 

kerja, pengalaman 

audit dan tipe 

kepribadian 

terhadap skeptisme 

professional dan 

kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan 

Beban kerja(X1) 

Pengalaman 

audit(X2) 

Tipe 

kepribadian(X3) 

Skeptisme 

professional dan 

kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan(Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

beban kerja berpengaruh 

negative terhadap 

skeptisme professional 

dan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan. sedangkan 

pengalaman audit dan tipe 

kepribadian berpengaruh 

positif terhadap skeptisme 

professional dan 

kemampuan auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Eko ferry 

anggriawa

n (2013) 

Pengaruh 

pengalaman kerja, 

skeptisme 

professional dan 

tekanan waktu 

terhadap 

kemampuan 

Pengalaman 

kerja(X1) 

Skeptisme 

professional(X2) 

Tekanan 

Waktu(X3) 

Kemampuan 

Hasil menunjukkan 

bahwa pengalaman kerja 

dan skeptisme 

berpengaruh positif 

terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi 

fraud. sedangkan tekanan 
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auditor dalam 

mendeteksi Fraud 

auditor dalam 

mendeteksi 

fraud (Y) 

waktu berpengaruh 

negative terhadap 

kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud 

 

(Sumber: Diolah dari berbagai referensi) 

 

2.10 Kerangka Konseptual  

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

                                                         H1 

       H2 

                                   H3    

                                         H4 

         

        H5 

(Sumber: Olahan tahun 2017) 

Keterangan :                                   

   Hubungan secara persial 

   Hubungan secara simultan 

 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat juga dinyatakan 

Pengalaman kerja (X1)              

Skeptisme professional (X2) 

(X2) 

Kompetensi audit (X3) 

Tekanan waktu (X4) 

Kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud (Y) 
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sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiris. (Sugiyono, 2013: 93) 

Berdasarkan kerangka konseptual dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

2.11.1 Pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud 

Pengalaman kerja adalah pengalaman seorang auditor yang berkerja 

dari segi lamanya waktu maupun dalam penugasannya. Menurut Novita 

(2015) menyatakan bahwa pengalaman audit juga akan mempengaruhi 

kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian yang 

dilakukan Novita (2015) bahwa pengaruh pengalaman berpengaruh signifikan 

dengan kemampuan mendeteksi kecurangan. Nasution (2012) menyatakan 

bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud. Hasil penelitian Adnyani dkk (2014) 

pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap tanggungjawab auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan. Hasil 

penelitian Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Hasil Penelitian Taufiq (2008) pengalaman kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

H1: Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud 
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2.11.2 Pengaruh skeptisme professional terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud 

Skeptisme professional adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor. Pendeteksian kecurangan mengharuskan auditor 

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan. Auditor harus berpikir 

kritis dalam pengumpulan dan pemahaman bukti-bukti audit. Tanpa 

menerapkan skeptisme professional auditor hanya akan menemukan salah 

saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah 

saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena biasanya tindakan ini akan 

disembunyikan oleh pelakunya (Novianty, 2008). Menurut Fullerton dan 

Durtschi (2004) dalam Novita (2015) telah membuktikan dalam 

penelitiannya bahwa auditor dengan skeptisme yang tinggi akan 

meningkatkan kemampuan mendeteksinya dengan cara mengembangkan 

pencarian informasi-informasi tambahan bila dihadapkan dengan gejala-

gejala kecurangan. Hasil dari penelitian (Novita, 2015) bahwa skeptisme 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

fraud. Hasil dari penelitian Anggriawan (2014) bahwa skeptisme professional 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 

Menurut Hartan (2016) menyebutkan juga bahwa skeptisme professional 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

fraud. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H2: Skeptisme professional berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 
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2.11.3 Pengaruh kompetensi audit terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud 

Menurut Hartan (2016) 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 

sensitivitas (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang 

diauditnya. Tidak semua auditor memiliki tingkat kompetensi yang sama, 

namun semua auditor memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama 

dalam mengaudit. Hasil dari penelitian Hartan (2016) bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

fraud. Hasil penelitian Alim dkk (2007) juga membuktikan bahwa 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dimana salah satu 

indikasi kualitas audit yang baik adalah jika kecurangan yang ada dalam audit 

tersebut dapat dideteksi. Hasil penelitian Sukriah (2009) kompetensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian 

Prasetyo (2015) kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki 

oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan.Seorang auditor yang memiliki sikap kompetensi 

dalam penugasan auditnya dapat memudahkannya mendeteksi kecurangan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H3: Kompetensi audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud 

2.11.4 Pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud 

Braun (2000) dalam Koroy (2008) mengilustrasikan salah satu efek 

dari tekanan waktu atas kinerja auditor dalam pendeteksian kecurangan. 

Auditor yang bekerja di bawah tekanan waktu akan kurang sensitif jika 

terjadi kecurangan karena perhatian auditor terhadap penyebab salah saji 

akan berkurang, auditor akan lebih fokus ke dalam pekerjaan yang harus 

mereka selesaikan sehingga auditor gagal dalam menghasilkan sinyal-sinyal 

penyebab kecurangan. Hasil penelitian Anggriawan (2014) menyatakan 

tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud. Semakin besar tekanan waktu yang dihadapi auditor maka 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud semakin menurun. Hasil 

penelitian Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan juga beban kerja 

berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H4: Tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud 
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2.11.5 Pengaruh pengalaman kerja, skeptisme professional, kompetensi 

audit dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud 

Penelitian mengenai pengalaman kerja yang dilakukan oleh 

Matondang (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa pengalaman memiliki 

pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap 

pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hasil 

penelitian suraida (2005) menyatakan pengalaman kerja berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.  

Hartan (2016) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

skeptisme professional, independensi dan kompetensi terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

skeptisme professional dan kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Anggriawan 

(2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja, skeptisme professional 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, 

sedangkan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud. Hasil penelitian mengenai skeptisme professional 

dan kompetensi telah dilakukan oleh prasetyo (2013) menyebutkan bahwa 

skeptisme professional dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian mengenai 

tekanan waktu yang dilakukan oleh Suryanto dan Fatimah (2016) 
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menghasilkan kesimpulan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H5: Pengalaman kerja, skeptisme professional, kompetensi audit dan 

tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud 

 


