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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengalaman, 

kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit 

guna mengungkap fraud. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengalaman 

akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna 

mengungkap fraud , kompetensi akuntan forensik tidak berpengaruh terhadap 

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud dan profesionalisme akuntan forensik 

berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap fraud. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif. Sedangkan teknik analisis 

datanya menggunakan analisis koefisien determinasi. Populasi pada penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja di BPKR dan sampel pada penelitian ini adalah 

auditor yang melakukan audit forensik yang bekerjad pada perwakilan BPKP 

Provinsi Riau, Data kuantitatif merupakan data primer. Data primer berupa 

kuesioner yang dikumpulkan dari auditor yang melakukan forensik pada 

Perwakilan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengalaman akuntan forensik dan profesionalisme 

akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna 

mengungkap fraud. sedangkan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap 

kualitas bukti audit guna fraud.  

 

Kata kunci : pengalaman, kompetensi, profesionalisme akuntan forensik, dan  

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud. 
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COMPETENCE AND PROFESSIONALISM ON THE QUALITY OF AUDIT 

EVIDENCE TO REVEAL FRAUD 

(Study on Forhensic Accountants at BPKP Representatives of Riau Province) 

NURHASANA AKBAR 

11673202619 

 

ABSTRAK 

The purpose of this study was to see how the influence of experience, competence 

and professionalism of forensic accountants on the quality of audit evidence in 

order to reveal fraud. The hypothesis in this study is that the experience of 

forensic accountants has a positive effect on the quality of audit evidence to 

reveal fraud, the competence of forensic accountants has no effect on the quality 

of audit evidence to reveal fraud and the professionalism of forensic accountants 

has an effect on the quality of audit evidence in order to reveal fraud. The 

research method used is the associative method. While the data analysis technique 

uses the coefficient of determination analysis. The population in this study were 

auditors who worked at BPKP and the sample in this study were auditors who 

carried out forensic audits who worked on representatives of BPKP Riau 

Province. Quantitative data were primary data. Primary data is in the form of a 

questionnaire collected from auditors who perform forensics at Representatives of 

the Financial Supervisory Agency and Development of Riau Province. The results 

showed that experience of forensic accountants and influential forensic 

accountant professionalism positive for audit evidence evidence to uncover fraud. 

whereas competence has no influence on the quality of audit evidence for fraud. 

 

Keywords: experience, competence, professionalism of forensic accountants, and 

quality of audit evidence to uncover fraud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Paktik–praktik kecurangan (Fraud) secara umun dan korupsi pada 

khususnya sampai sekarang masih menjadi isu yang sangat menarik untuk di 

bahas. Era digital seperti sekarang ini membawa pengaruh yang besar terhadap 

tindakan manusia. Persaingan di dalam dunia kerja semakin ketat yang sangat 

menuntut tantangan dalam profesionalisme dan kompetensi di dalam bekerja. 

Kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku kecurangan baru yang 

dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Akibatnya kerugian yang dihasilkan dari perbuatan oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, baik instansi ataupun para investor 

yang telah menanamkan saham di instansi tersebut. Berbagai upaya 

pemberantasan terhadap kecurangan ini telah dilakukan, tetapi  harapan untuk 

menimbulkan efek jera kepada oknum–oknum yang melakukan kecurangan tidak 

juga terjadi.  

Kecurangan secara umum adalah tindakan curang, yang dilakukan 

sedemikian rupa, sehingga menuntungkan diri sendiri atau kelompok  dan 

merugikan pihak lain  (perorangan, perusahaan atau institusi).  kecurangan 

dilakukan dengan modus dan cara yang bermacam-macam, salah satunya adalah 
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korupsi.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunannya 

menyebutkan bahwa dari tahun  ke tahun  nilai kecurangan dari tindak pidana  

korupsi yang berhasil diselematkan KPK terus mengalami peningkatan. Hal ini 

semakin meyakinkan bahwa pentingnya upaya  pencegahan bersama dalam 

pemberantasan  fraud. 

Korupsi telah merugikan masyarakat. Pada saat ini, sering kali kita jumpai 

pada beberapa instansi di indonesia bahwa untuk memudahkan urusan kita dengan 

instansi pemerintah masyarakat sering kali dipaksa untuk membayar gratifikasi 

kepada aparat pemerintahan, namun tanpa uang gratifikasi tersebut urusan kita 

akan di perlambat. Parahnya tingkat korupsi di Indonesia tercermin dari adanya 

51,592  laporan yang diterima KPK pada tahun 2011. Dan berdasarkan data 

indonesia corruption watch (ICW), aparat penegak hukum sebagai ujung tombak 

pemberantasan korupsi telah menangani 454 kasus korupsi sepanjang tahun 2018. 

Contohnya saja kasus kecurangan yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 

kasus yang terjadi pada dana bantuan sosial tahun 2012 dengan terdakwa mantan 

Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kabag Keuangan Pemkab Azrafiani Aziz 

Rauf, dimana pada kasus ini Ketua Majelis Hakim Marsudin Nainggolan tak 

mempercayai dengan keterangan Dedi (Saksi ahli yang dihadirkan dari perwakilan 

badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau) yang 

menyebutkan adanya kerugian negara Rp 31 miliar di kasus tersebut. (Sumber: 

www.merdeka.com) dari kasus ini dapat di ketahui bahwa ketua majelis hakim 

meragukan dan tidak percaya dengan kualitas bukti yang dihasilkan oleh saksi 

ahli yang di datangkan oleh BPKP. 

https://www.merdeka.com/sehat/15-cara-menurunkan-berat-badan-secara-alami-dengan-cepat-kln.html
http://www.merdeka.com/
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 Kasus lainnya yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Sekwan Inhu 

Terkait SPPD Fiktif dan Pemotongan Dana SPPD, pada kasus ini BPKP dan 

Tipikor melakukan audit dan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai Sekwan. 

Tim sebanyak 6 orang, terdiri dari BPKP sebanyak 4 orang dan 2 orang dari 

Tipikor Polres Inhu. Sebagaimana diketahui terbongkarnya dugaan SPPD fiktif 

dan pemotongan SPPD sejumlah oknum anggota DPRD Inhu ini atas laporan 

masyarakat ke Polres Inhu. Kuat dugaan merugikan negara hingga Rp45 miliar. 

Untuk diketahui selain kasus SPPD fiktif, ada juga dugaan korupsi lain di DPRD 

Inhu, dugaan korupsi atas temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan 

Keuangan (BPK) sebesar Rp1,7 miliar yang kini tengah ditangani Kejaksaan 

Negeri Inhu. ( Sumber: www.suaraaktual.co)  dari kasus tersebut dapat diketahui 

bahwa dari pemeriksaan yang telah di lakukan oleh BPKP dan Tipikor inhu 

ditemukan bukti – bukti yang fiktif hal ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas 

bukti audit yang dihasilkan.  

Dalam rangka menindak lanjuti berbagai kecurangan yang terjadi, maka 

diperlukan keahlian, dan kompetensi  dari seorang pemeriksa untuk mendapatkan 

hasil akhir yang tepat. Keahlian dan kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan, 

pelatihan, dan pengalaman agar seorang pemeriksa dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. Selain itu, pengarahan yang diberikan oleh pemeriksa senior kepada 

junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan yang dapat 

meningkatkan kemampuan kerja. 

Libby dalam Adeliam (2018) menjelaskanbahwa terdapat beberapa alasan 

mengapa pengalaman mempengaruhi ketepatan penilaian auditor terhadap bahan 
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bukti yang diperlukan. Pengalaman menumbuhkan kemampuan auditor untuk 

mengolah informasi, membuat perbandingan-perbandingan mental berbagai solusi 

alternatif dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Auditor yang belum 

berpengalaman tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dengan pengalaman audit 

mereka, auditor mengembangkan struktur memori yang luas dan kompleks yang 

membentuk kumpulan infromasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan-

keputusan.  

Semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan 

berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Hal ini berarti dalam 

mengumpulkan bukti audit, seorang auditor harus mempunyai pengalaman agar 

memiliki cara pandang untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh selama 

melakukan pemeriksaan. Pengalaman kerja auditor sangat berperan penting dalam 

meningkatkan keahlian auditor selain pendidikan formal yang dimiliki oleh 

auditor. Dengan keahlian yang dimiliki auditor akan memungkinkan tugas-tugas 

pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang 

maksimal. Keahlian diperoleh dengan pendidikan formal maupun nonformal yang 

harus terus menerus ditingkatkan. Pengalaman-pengalaman dalam bidang audit 

dan akuntansi dapat dijadikan salah satu cara meningkatkan keahlian auditor 

seperti berbagai variasi penugasan yang sering dihadapi dan lamanya waktu 

menjadi seorang auditor.   

Bidang akuntansi yang dekat dengan istilah fraud adalah akuntansi 

forensik. Akuntansi forensik sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia. 

Praktek ini tumbuh dengan pesat tidak lama setelah krisis keuangan tahun 1997. 
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Akhir-akhir ini ada dorongan kuat untuk berkembangnya praktek akuntansi 

forensik di Indonesia. Akuntansi forensik merupakan dasar dalam upaya 

memerangi pemberatasan korupsi. Penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan 

hukum, artinya akuntansi dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses 

pengadilan atau dalam proses peninjauan  judicial dan administrative. Akuntansi 

forensik bertujuan untuk mencari bukti-bukti penyimpangan atau kecurangan 

sehingga dapat mengerahkan pelakunya ke meja pengadilan, sehingga akuntansi 

forensik ini digunakan apabila telah diyakini bahwa di suatu instansi terdapat 

indikasi adanya pelaku kejahatan seperti korupsi, kecurangan, dan sebagainya. 

Kualitas bahan bukti merujuk pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap 

dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Para aparat penegak hukum seperti 

majelis hakim, ataupun lembaga/institusi pengadilan maupun pemerintah yang 

berhak memutuskan perkara membutuhkan bukti yang berkualitas dalam 

pembuktiannya untuk memvonis para terdakwa kecurangan di depan sidang. 

Kepercayaan akan bukti persidangan yang diberikan akuntan forensik menjadi 

salah satu tolak ukur utama para pihak tersebut untuk meyakinkan bukti yang 

disajikan telah mewakili dan menggambarkan keseluruhan tindak pidana korupsi 

yang dilakukan terdakwa. Maka peran serta fungsi akuntan forensik harus dapat 

berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Peran serta fungsi dari 

seorang akuntan forensik itu sendiri dapat tercemin dengan sikap profesionalisme 

yang mereka jalankan. 

Ekspektasi masyarakat yang tinggi akan peran dan fungsi akuntan forensik 

dalam menemukan bukti kecurangan yang kompeten serta memberantas 
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kecurangan tersebut menjadi tantangan dan tanggung jawab tersendiri bagi 

akuntan forensik. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap kualitas pemeriksaan sehingga kompetensi suatu bukti atas kecurangan 

ini dapat terjadi, maka profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang 

akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya. 

Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek 

pinjamannya), dan Kantor-kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut berperan aktif dalam  mencegah, menangkal dan 

mengungkapkan praktek kecurangan, contohnya korupsi. Wujud nyata yang 

terlihat di masyarakat dari pemberantasan korupsi adalah penanganan kasus-kasus 

tindak pidana koruspsi dalam bentuk penyelidikan serta proses pengadilan 

terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan kewenangan aparat 

penegak hukum. 

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan dalam standar pekerjaan lapangan 

ketiga bahwa: “Bukti audit yang kompeten cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit”. 

Karena bukti audit merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit maka 

menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012), auditor harus 

memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta 
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harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang dikumpulkan 

guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut.  

Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman auditor menjadi orang 

yang ahli dalam bidang auditing dan akuntansi, serta memiliki kemampuan untuk 

menilai secara objektif dan menggunakan pertimbangan Disamping itu juga dia 

harus mempertimbangkan tingkat kesesuaian bukti-bukti tersebut, menentukan 

kriteria sesuai dengan standar akuntansi umum (Seruni 2011).  

Penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu tentang bukti audit yang 

kompeten yang dilakukan Husain (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Independensi, Pengalaman, dan Pertimbangan Profesional Auditor 

terhadap Kelengkapan Bahan Bukti Audit”. Hasil dari penelitiannya menunjukan 

bahwa kualitas akuntan forensik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kompetensi bukti audit guna mengungkap fraud. Dan juga penelitian 

yang dilakukan Asad (2016) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Dan 

Pengalaman Auditor Forensik Terhadap Kompetensi Bukti Audit Dalam 

Pengungkapan Kecurangan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini 

hasilnya menunjukan bahwa pengalaman dan pertimbangan auditor berpengaruh 

terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Serta penelitian yang dilalukan 

Rosmita Dewi Yunarti R dan Elsa Tiara (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Pengalaman Dan Profesionalisme Akuntan Ferhensik Terhadap Kualitas Bukti 

Audit Guna Mengungkap Fraud pada BPKP privinsi Jawa Barat”. Dalam 

penelitia ini penglaman dan profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Bukti 

Audit Guna Mengungkap Fraud. 

https://www.researchgate.net/profile/T_Husain
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Berdasarkan latar belakang dan acuan dari penelitian yang dikemukakan 

diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul untuk 

penulisan skripsi ini yaitu: “Pengaruh Pengalaman, Kompetensi dan 

Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna 

Mengungkap Fraud (Studi pada Akuntan Forensik di Perwakilan BPKP 

Provinsi Riau)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakan di atas dapat kita simpulkan bahwa pokok dari 

permasalahannya adalah: 

1. Apakah pengalaman akuntan forensik berpengaruh terhadap bukti audit untuk 

mengungkapkan fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan 

Pembangunan Provinsi Riau ? 

2. Apakah kompetensi akuntan forensik berpengaruh terhadap bukti audit untuk 

mengungkapkan fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan 

Pembangunan Provinsi Riau? 

3. Apakah profesionalisme akuntan forensik berpengaruh terhadap kualitas bukti 

audit untuk mengungkapkan fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  

dan Pembangunan Provinsi Riau? 

4. Apakah pengalaman, kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik 

berpengaruh terhadap kualitas bukti audit untuk mengungkap  fraud pada 

perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau? 

 



9 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman akuntan forensik terhadap 

kualitas bukti audit untuk mengungkapkan fraud pada perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau . 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi akuntan forensik terhadap 

kualitas bukti audit untuk mengungkapkan fraud pada perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengarauh profesionalisme akuntan forensik 

terhadap kualitas bukti audit untuk mengungkapkan fraud pada perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

4. Untuk megetahui bagaimana pengarauh pengalaman, kompetensi dan 

profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit untuk mengungkap  

fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi 

Riau. 

 

1.4 Manfaat 

Apabila tujuan dari penelitian ini dapat terpenuhi maka manfaat yang diharapkan 

adalah:  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pelaku bisnis 

ekonomi khususnya para investigator. 

2. Menambah bukti empiris pengalaman, kompetensi dan profesionalisme terhadap 

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud. 
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3. Bagi pemeriksa diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pencarian bahan 

bukti audit yang akan mengungkap fraud untuk mencapai tujuan klien yang 

diinginkan. 

4. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

wawasan tentang pengalaman, kompetensi dan profesionalisme dalam menunjang 

kualitas bukti audit baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintah. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi 

pihak-pihak terkait. 

 

1.5  Sitematika Penulisan 

 Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian 

sebelumnya, variabel penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian,  

jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian dan 

definisi operasional, model penelitian, dan pengujian hipotesis. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan hasil penelitian, pengolahan data, dan pembahasan hasil 

pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kualitas 

Definisi kualitas Kualitas merupakan salah satu kunci dalam 

memenangkan persaingan dengan pasar. Ketika perusahaan telah mampu 

menyediakan produk berkualitas maka telah membangun salah satu fondasi untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut Goetsch dan Davis (1994) yang 

dikutip oleh Tjiptono (2012), kualitas dapat diartikan sebagai “kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Berdasarkan definisi ini, 

kualitas adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan 

kepada konsumen dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen.  

Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. 

(Abubakar & Siregar, 2010)  

Tjiptono (2012) mengatakan bahwa kualitas merupakan: “sebuah kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan.”  

Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran 

untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti 

yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah 
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memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang 

diinginkan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat mempengaruhi 

kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan 

pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas manusia, 

kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu produk dan 

jasa yang berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas. 

2.1.2 Kualitas Bukti Audit 

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Bahan Bukti 

Menurut SPAS 500 mengartikan bahwa Bukti Audit adalah  Auditor harus 

merancang dan melaksanakan prosedur audit yang teapat sesuai dengan kondisi 

untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (SA 500.6) Bukti audit yang 

cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan 

konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan auditan (SA 500). 

SA 501 : Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan 

Menetapkan tujuan auditor ialah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan 

tepat menegenai (SA 501.3) : 

a. Adanya (existence) dan kondisi persediaan. 

b. Lengkapnya (completeness) informasi mengenai litigasi dan tuntutan hukum 

terhadap entitas. 

c. Penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku. 
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Menurut Arens, et al. (2012) pengertian bukti (evidence) adalah setiap 

informasi yang digunakan investigator untuk menentukan apakah informasi yang 

diaudit dinyatakan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi ini  sangat 

bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan 

keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Sedangkan menurut Hery (2011), bukti audit merupakan informasi yang 

akan digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan kesesuaian antara yang diaudit 

dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang 

sangat persuatif, misalnya perhitungan auditor atau sekuritas yang dapat 

diperjualbelikan dan informasi yang kurang persuatif, misalnya respons atas 

pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan dari para karyawan klien. Bukti 

memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk: 

a. Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien). 

b. Komunikasi tertulis dengan pihak luar. 

c. Observasi oleh auditor. 

d. Data elektronik dan data lain tentang transaksi 

Kualitas bahan bukti merujuk pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap 

dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Menurut Arens, et al. (2012), 

kualitas bukti hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur audit yang terseleksi. 

Tingkat kualitas tidak dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar ukuran 

sampel atau mengambil item-item lainnya dari suatu populasi. Tingkat kualitas 

hanya dapat diperbesar dengan memilih berbagai prosedur audit yang 
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mengandung tingkat kualitas yang lebih tinggi atas satu atau lebih dari ketujuh 

karakteristik bahan bukti. Terdapat tujuh karakteristik bahan bukti, yaitu: 

a. Relevansi 

Bukti audit harus selaras atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji 

oleh auditor sebelum bukti tersebut dapat dipercaya. Relevansi hanya dapat 

dipertimbangkan dalam tujuan audit yang spesifik. Bukti audit barangkali relevan 

untuk suatu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan lainnya. 

b. Independensi penyedia bukti 

Bahan bukti audit diperoleh dari sumber diluar entitas akan lebih dapat 

dipercaya daripada bahan bukti audit yang diperoleh dari dalam entitas. 

c. Efektivitas pengendalian internal 

Jika pengendalian intern klien berjalan secara efektif, maka bukti audit 

yang akan diperoleh akan lebih dapat dipercaya daripada jika pengendalian 

internal lemah. 

d. Pemahaman langsung auditor 

Bahan bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian 

fisik, observasi, penghitungan dan inspeksi akan lebih kompeten daripada 

informasi yang diperoleh secara tidak langsung. 

e. Kualifikasi penyedia bukti 

Walaupun jika sumber informasi itu bersifat independen, bahan bukti audit 

tidak akan dipercaya kecuali jika individu yang menyediakan informasi tersebut 

memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu. Selain itu, bukti-bukti yang 
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diperoleh langsung oleh auditor tidak akan terpercaya jika ia sendiri kurang 

memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi bahan bukti tersebut. 

f. Objektivitas bukti 

Bahan bukti yang objektif akan dapat lebih dipercaya daripada bukti yang 

membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut 

memang benar. 

g. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu atas bahan bukti audit dapat merujuk baik ke kapan bukti 

itu dikumpulkan atau kapan periode waktu dalam oleh proses audit tersebut. 

2.1.2.2 Jenis Pembuktian 

Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, pemeriksa 

dapat memilihnya dari delapan kategori bukti yang luas, yang disebut sebagai 

jenis-jenis bukti. Bukti tersebut dikemukakan oleh Arens et al. (2012). Setiap 

prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti berikut: 

a. Pemeriksaan fisik (physical examination) 

b. Konfirmasi (confirmation) 

c. Dokumentasi (documentation) 

d. Prosedur analitis (analytical procedures) 

e. Wawancara dengan klien (inquiries of the client) 

f. Rekalkulasi (recalculation) 

g. Pelaksanaan-ulang (reperformance) 

h. Observasi (observation) 
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Pertama, pemeriksaan fisk (physical examination) adalah inspeksi atau 

perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva berwujud. Jenis bukti ini paling 

sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada 

verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aktiva tetap berwujud. Kedua, konfirmasi 

menggambarkan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang 

independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. 

Permintaan ini ditujukan kepada klien dan klien meminta pihak ketiga yang 

independen untuk meresponsnya secara langsung kepada auditor. 

Jenis bukti yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah inspeksi 

oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang 

tersaji, atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa 

oleh auditor adalag catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi 

bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi, yang bisa juga dalam 

bentuk kertas, bentuk elektronik atau media lain.  Dokumen dapat dengan mudah 

diklasifikasikan sebagai dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah 

dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan 

tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar. Dokumen eksternal adalah dokumen 

yang ditangani oleh seseorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak yang 

melakukan transaksi, tetapi dokumen tersebut saat ini berada di tangan klien atau 

dengan segera dapat diakses oleh klien. 

Yang keempat adalah prosedur analitis yang berarti menggunakan 

perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya 

tampak wajar dibandingkan dengan harapan auditor. Prosedur analitis yang 
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digunakan untuk tujuan yang berbeda pada suatu audit menurut Arens (2012), 

yaitu: 

1. Memahami industri dan bisnis. 

2. Menilai kemampuan entitas untuk terus going concern. 

3. Menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. 

4. Mengurangi pengujian audit yang terperinci. 

Kelima adalah tanya jawab dengan klien. Tanya jawab adalah upaya untuk 

memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respons atas 

pertanyaan yang diajukan auditor. Rekalkulasi adalah jenis audit yang keenam. 

Kalkulasi ini melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan 

oleh klien. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak 

audit dengan bantuan komputer. 

Pelaksanaan ulang merupakan jenis audit selanjutnya. Pelaksanaan ulang 

adalah pengujian independen yang dilakkan auditor atas prosedur atau 

pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem 

akuntansi dan pengendalian internal klien. Selanjutnya yaitu observasi yang 

artinya penggunaan indera untuk menilai aktivitas klien. Selama menjalani 

penugasan dengan klien, auditor mempunyai banyak kesempatan untuk 

menggunakan inderanya, seperti, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan 

penciuman. Observasi berguna dalam pelaksanaan sebagian besar audit. 
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2.1.3 Pengalaman 

2.1.3.1 Pengertian Pengalaman 

Menurut (Shinta,2010), Pengalaman merupakan salah satu elemen penting 

dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila 

cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 

pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman 

akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.  

Semakin lama seorang pengawas intern bekerja, maka ia dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam melakukan tugas audit elemen-elemen 

dari variabel pengalaman ini, menurut Tubs dalam Shinta (2010) adalah:  

a. Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan. Auditor yang berpengalaman 

adalah auditor yang peka dan cepat tanggap dalam mendeteksi adanya 

kekeliruan. 

b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit. Semakin berpengalaman 

seorang auditor, makan akan dapat menyelesaikan tugas audit tepat waktu.  

c. Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan. Auditor yang berpengalaman 

adalah auditor yang mampu menggolongkan kekeliruan tujuan dan system 

akuntansi yang melandasinya.  

d. Kesalahan dalam melakukan tugas audit. Semakin berpengalaman seorang 

auditor, maka tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas audit di 

minimalisasi.  
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Menurut Tuanakotta (2016) tiga sikap dan tindak pikir yang selalu harus 

melekat pada diri seorang auditor, yakni independen, objektif dan skeptis, ketiga 

sikap tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan akuntan forensik. Dalam 

mengungkap fraud sikap independen, objektif dan skeptis tidaklah cukup, 

diperlukan kemampuan dan pengalaman yang baik dalam melakukan 

pemeriksaan. Menurut Kayo (2013) seorang auditor forensik harus memiliki 

kemampun tentang prinsif-prinsif akuntansi, standar akuntansi dan pengalaman 

dalam praktek dilapangan yang dapat diperoleh melalui pelatihan serta pendidikan 

profesi yang berkesinambungan. 

Menurut Libby dalam Wardoyo (2011) dengan pengalaman, pemeriksa 

mengembangkan struktur memori yang luas dan kompleks yang membentuk 

kumpulan informasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan-keputusan. Jadi, 

penilaian sangat bergantung pada pengetahuan karena informasi yang dibutuhkan 

untuk menjalankan tugas-tugas berasal dari dalam memori. Oleh karena itu 

kesesuaian antara informasi dalam ingatan dengan kebutuhan tugas 

mempengaruhi hasil-hasil penilainnya. Pemeriksa yang kurang pengalaman belum 

memiliki struktur memori seperti ini sehingga mereka tidak mampu memberikan 

respon yang memadai. 

Oleh karena itu, seorang pemeriksa dituntut untuk memiliki banyak 

pengalaman di dalam bidangnya. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki, 

akan dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya, karena memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan yang dituntut dari pekerjaan tersebut. Pengalaman 
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yang dimiliki pemeriksa akan memberikan kontribusi yang tinggi bagi 

pengembangan tugas auditnya. 

2.1.3.2 Unsur-unsur yang Melatarbelakangi Pengalaman 

Menurut Hughes et al. (2015) mengemukakan bahwa terdapat unsur-unsur 

yang melatarbelakangi pengalaman, yaitu: 

a. Lamanya waktu menekuni bidang akuntan forensik 

Hughes (2015) mengemukakan bahwa: “Experience is not just matter of 

what events happen to you, it also depends on how you perceive those events”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, pengalaman tidak hanya dipengaruhi oleh apa 

yang terjadi pada kita, tetapi dipengaruhi pula oleh bagaimana kita 

menanggapinya, termasuk juga bagaimana cara pemeriksa dalam menanggapi 

tugasnya. 

b. Sering tidak melakukan tugas akuntan forensik 

Dengan semakin seringnya  pemeriksa melaksanakan tugasnya, 

pengalaman dan pengetahuannya akan semakin bertambah, sehingga kepercayaan 

diri auditor akan bertambah besar. Hughes et al. (2015), merumuskan bahwa 

pemeriksa yang kurang berpengalaman memiliki tingkat  kepercayaan diri lebih 

rendah dibandingkan pemeriksa berpengalaman. Mereka menyebutkan dua alasan 

mengapa pengalaman menghasilkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. 

Pertama, pengalaman menghasilkan banyak simpanan informasi dalam memori 

jangka panjang. Bila pemeriksa menghadapi tugas yang sama, selain mereka dapat 

dengan mudah mengakses informasi yang tersimpan dalam memori, mereka juga 

dapat mengakses lebih banyak informasi. Dengan dukungan banyak informasi, 
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pemeriksa dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih percaya diri. Kedua, saat 

pemeriksa menjalankan suatu tugas, maka perilakunya akan berfokus pada tugas 

tersebut. Dengan memfokuskan perilaku pada tugas, pemeriksa dapat lebih cepat 

membiasakan diri dengan tugas tersebut dan mereka juga akan memperoleh lebih 

banyak pengetahuan yang berkaitan dengan tugas tersebut. 

c. Jenis pelaksaan tugas akuntansi forensik yang biasa dihadapi 

Dengan melakukan tugas akuntansi forensik yang biasa dihadapi sehari-

hari menambah pengalaman dalam bekerja. Dan dengan perencanaan yang 

sistematis akan membantu pemeriksa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

tepat dan tersusun. Setelah terbiasa mengerjakan tugas yang sering dihadapi, maka 

akan membuat pemeriksa lebih jeli dan lebih memahami setiap tugas yang 

dilakukannya. Tugas-tugas itulah yang akan menambah pengetahuan bagi 

pemeriksa. Dengan modal pengetahuan yang didapat, maka  pekerjaan-pekerjaan 

yang dilakukan pemeriksa akan lebih mudah. Tanpa adanya pengetahuan itu dan 

perencanaan yang sistematis, pemeriksa akan membutuhkan waktu lebih lama 

dalam melakukan kerjanya karena pengetahuan yang ia miliki dalam 

melaksanakan tugas tersebut belum sebanyak dengan pemeriksa yang 

berpengalaman. 

d. Pendidikan yang berkelanjutan 

Hughes et al. (2015) mengemukakan bahwa : “Working with other who 

have different backgrounds, perspectives, or agends can often be a growth 

experiences”. Berdasarkan pendapat tersebut dan seiring dengan kemajuan 

teknologi dan informasi, keterampilan pemeriksa dituntut untuk berkembang. 
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Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tidak 

tertinggal oleh berbagai kemajuan teknologi adalah melalui program pendidikan 

dan pelatihan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri pemeriksa memerlukan 

berbagai pelatihan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kemampuan 

pemeriksa harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin 

dihadapi akibat kemajuan yang begitu pesat. 

Pemeriksa diharuskan mengikuti pendidikan berkelanjutan dengan tujuan 

meningkatkan keahliannya. Pemeriksa harus berusaha memperoleh informasi 

tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-

teknik audit. Diharapkan dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan, pemeriksa 

dapat meningkatkan keahliannya, termasuk dalam hal mengumpulkan bahan bukti 

audit yang berkualitas. 

2.1.4 Kompetensi 

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi  

Menurut Lee dan Stone dalam Harahap (2015) mendefinisikan kompetensi 

sebagai suatu kehalian yang cukup secara ekplisit dapat digunakan untuk 

melakukan audit secara objektif. Pendapat lain yang dikemukakan Mulyadi (2010) 

dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (Prinsip 

Kelima:Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional) mengatakan bahwa: 

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, dalam semua 

penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan 

upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa 
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kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti 

diisyaratkan oleh Prinsip Etika”. 

Kompetensi kemudian dijelaskan dalam pernyataan standar umum 

pertama dalam SPKN adalah “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki 

kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. 

Dengan pernyataan standar pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan 

oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan 

pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oeh karena itu, 

organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, 

pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu 

organisasi dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang 

memadai (BPK RI, 2007) dalam Rahmawati (2017). 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka kompetensi yaitu 

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan kerja yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan 

kompetensi auditor adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, 

pendidikan dan pelatihan yang cukup dan tegas dalam melakukan audit secara 

cermat, objektif dan seksama, sehingga audit yang dilakukan secara cermat, 

objektif dan seksama akan meningkatkan kualitas bukti audit dalam pembuktian 

kecurangan. 
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2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi 

Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor (Boynton et al, 2006) dalam 

Rahmawati (2017) , yaitu: 

a. Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, yaitu pendidikan dan 

teori yang diperoleh pada saat di universitas yang didukung dengan pelatihan 

dan praktek lapangan. 

b. Pelatihan, praktik dan pengalaman dalam auditing, yaitu merupakan praktik 

kerja lapangan sebagai bentuk implementasi atas pendidikan formal yang 

telah diperoleh. 

c. Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor, 

yaitu proses pengambilan profesi yang sesuai dengan ketetapan dari 

organisasi yang mengatur profesi tersebut, guna menjamin mutu dari seorang 

auditor. 

2.1.4.3 Indikator Kompetensi 

Menurut standar kompetensi auditor (BPKP, 2010) disebutkan bahwa 

auditor harus memiliki kemampuan mencakup: 

a.  Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan merupakan fakta, informasi, dan keahlian yang diperoleh 

seseorang melalui pendidikan, baik secara teori maupun pemahaman praktis. 

Kompetensi dalam aspek pengetahuan merupakan pengetahuan dibidang 

pengawasan yang harus dimiliki oleh seorang auditor disemua tingkat atau jenjang 

jabatan. Perolehan pengetahuan melibatkan proses kognitif yang kompleks 

meliputi: persepsi, pembelajaran, komunikasi, asosiasi dan argumentasi. Dalam 
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Taksonomi Bloom, pengetahuan masuk dalam ranah kognitif yang berisi perilaku 

perilaku yang menekankan aspek intelektual. 

b. Keterampilan/Keahlian (skill) 

Keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik 

atau lebih baik dari rata-rata. Dalam Taksonomi Bloom, keterampilan masuk 

dalam ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

keterampilan motorik. Kompetensi dari aspek keterampilan/keahlian merupakan 

keterampilan/keahlian dibidang pengawasan yang harus dimiliki oleh semua 

auditor disemua tingkat atau jenjang jabatan. 

c. Sikap Perilaku (attitude) 

Sikap perilaku mewakiili rasa suka atau tidak seseorang pada suatu hal. 

Dalam Taksonomi Bloom sikap perilaku masuk dalam ranah efektif yang berisi 

perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, 

sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kompetensi dari aspek perilaku 

merupakan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seluruh auditor disemua tingat 

atau jenjang jabatan. 

d. Pengetahuan tentang standar pemeriksaan secara kolektif 

Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut 

standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki pengetahuan tentang standar. 

Pengetahuan ini lebih mengarah kepada teknis pemeriksaan terhadap laporan yang 

akan diaudit, disini auditor harus meguasai sepenuhnya secara kolektif tentang 

standar serta cara dan proses dalam mengaudit. 
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e. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan 

Auditor harus melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan terkait 

kompetensi yang dimilikinya, hal ini bertujuan agar kualitas dari auditor tetap 

terjaga, auditor harus mengikuti serangkaian tes setelah melakukan pendidikan 

lanjutan, auditor arus diperoleh sertifikat kelulusan dari pendidikan berkelanjutan 

tersebut dengan melalui serangkaian tes yang sudah dibuat oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI). 

Dalam standar audit APIP diperjelas lagi bahwa audit harus dilaksanakan 

oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

Dengan demikian, auditor memenuhi persyaratanjika ia tidak memiliki pendidikan 

dan pengaaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, 

auditor dituntut memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan 

hanya dalam metode teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut 

pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi auditor dalam penelitian ini dapat 

diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Pengetahuan yang dimiliki 

b. Keterampilan/Keahlian yang dimiliki 

c. Sikap perilaku yang dimiliki 

d. Pengetahuan tentang standar pemeriksaan secara kolektif 

e. Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan 
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2.1.4.4 Prasyarat Sebagai Akuntan Forensik atau Auditor Investigatif 

Menurut Karyono (2013) akuntan forensik atau auditor investigatif harus 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang: 

a. Pengetahuan tentang kecurangan (fraud knowledge). 

b. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan (knowledge of law) 

terutama tentang perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas yang 

diaudit dan peraturan perundang-undangan tentang sanksi hukum atas 

kecurangan yang ditemukan. 

c. Kompoten dalam investigasi (investigation competency), auditor forensik 

dipersyaratkan untuk dapat melakukan berbagai teknik investigasi dan 

caracara yang baik dalam melakukannya seperti bagaimana sikap perilaku 

dan cara yang dipakai dalam melakukan wawancara. 

d. Mengerti tentang teori psikologi (understanding of psychology theory) 

terutama yang berkaitan dengan kecurangan (fraud) seperti cognition theory, 

integrated theory, dan teori kondisional. 

e. Mengerti teori penting lain tentang perilaku criminal (understanding of other 

importance theory of criminal behavior) seperti teori respons dan stimulus, 

teori segitiga (fraud triangle), dan gone theory. 

f. Mengerti teori pengendalian (control theory) seperti jenis pengendalian 

sarana, pengendalian intern yang efektif, dan teknik evaluasi atau penilaian 

pengendalian. 
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g. Kemampuan berkomunikasi (communication skill) berupa kemampuan 

hubungan antar pribadi, kecakapan mengurai atau menggabungkan, dan 

kemampuan mengidentifikasi masalah. Dengan demikian akuntan forensik 

memiliki kemampuan untuk menginformasikan berbagai permasalahan audit 

ke berbagai pihak yang berkepentingan termasuk membuat laporan hasil 

auditnya. 

h. Formulasi tentang profesionalisme, indenpendesi dan objektivitas (PIO 

Formulation). Auditor forensik dituntut untuk profesional dalam bidang 

tugasnya termasuk dalam sikap dan tingkah laku. Pendapatnya harus objektif 

berdasarkan fakta dan dalam segala hal yang berkaitan dengan tugasnya tidak 

boleh memihak. Meskipun auditor mendapat tugas dari oganisasi tertentu, ia 

harus bersikap netral, tidak boleh memihak pada pemberi tugas. 

Profesionalisme dan sikap tersebut harus tercermin dalam tugas auditnya 

terlebih lagi dalam hal pemberian keterangan ahli di persidangan. 

i. Personal yang tepat dalam mengkaji ulang (right person under review). 

Dalam pelaksanaan auditnya akuntan forensik akan selalu berhadapan dengan 

berbagai persoalan dan masalah yang harus dikaji ulang untuk membuat 

simpulan atau untuk menetapkan langkah kerja berikutnya. Kaji ulang itu 

antara lain berupa kaji ulang atas bukti-bukti, kaji ulang atas kinerja kegiatan 

yang diaudit, kaji ulang terhadap berbagai pelaporan kegiatan, dan kaji ulang 

atas pengendalian intern. 

Prasyarat tersebut diatas sejalan dengan keahlian khusus akuntan 

forensik berupa kombinasi auditor berpengalaman dengan penyelidik criminal 
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dan sejalan pula dengan hasil kerja akuntan forensik yang akan 

ditindaklanjuti ke proses litigasi. Akuntan forensik dituntut pula untuk dapat 

mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terutama 

peningkatan kriminalitas dan metode operandinya. Oleh karena itu, mereka 

harus meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan ketajaman profesionalnya. 

2.1.5 Profesionalisme Akuntan Forensik  

2.1.5.1 Pengertian Profesionalisme 

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1 

menyebutkan bahwa Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan 

komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Pada Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara, Kerangka Konseptual Pemeriksaan (BPK RI, 2017), menyatakan bahwa:  

Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam 

menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan 

kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap 

skeptisisme profesional (professional skepticism) selama proses pemeriksaan dan 

mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (professional judgment). 

Taksonomi profesionalisme Hall (2012) digunakan untuk menguji  

profesionalisme para pemeriksa, yaitu: 

a. Dedication To The Profession 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme 

dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan 
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untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalam ekstrinsik kurang. Sikap 

ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan 

didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas 

ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang 

diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. 

b. Social Obligation 

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi 

dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. 

c. Demands for Autonomy  

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 

lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan 

dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. 

d. Belief in Self-Regulation 

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan 

orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalm bidang ilmu dan pekerjaan 

mereka. 

e. Professional community Affiliation 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega 
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informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesional. 

Kelima dimensi dideskripsikan sebagai dedikasi terhadap profesi, 

kewajiban sosial, tuntutan otonomi personal, percaya pada peraturan profesi 

sendiri dan afiliasi komunitas. Setiap dimensi pada lima dimesi profesionalisme 

memiliki manfaat untuk menjelaskan profesionalisme dalam hubungannya dengan 

pemeriksa.  

Sebuah profesi harus memiliki sebuah aturan standar profesional yang 

memandu proses penyampaian jasa-jasa profesional. Hal tersebut dikarenakan 

adanya perhatian terhadap kepentingan-kepentingan publik dan pihak-pihak di 

luar lain yang menyangkut perilaku perusahaan dan ini merupakan hal penting 

terutama bagi indenpendensi dari manajemen menciptakan nilai penting dari 

fungsi ini. Hasil logis dari otonomi profesional adalah mendukung peraturan 

profesional dari profesinya. Standar-standar kompetensi yang dikeluarkan oleh 

profesi mencoba untuk menetapkan posisi bagi profesi dalam menilai prestasi 

anggota. Asosiasi seperti itu, yang dapat disebut sebagai afiliasi komunitas, 

menyediakan tempat lain atas identitas bagi para individu yang juga merupakan 

angota-anggota organisasi suatu profesi. 

2.1.6 Auditor Forensik 

2.1.6.1 Definisi Auditor Forensik 

Auditor forensik adalah orang yang menggunakan ilmu akuntansi forensik 

dengan pertimbangan bahwa tidak semua auditornya berasal dari seorang akuntan 

(Tias, 2012). Profesi audit forensik telah disebut dalam Kitab Undang-Undang 
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Hukum Acara Pidana (KUHAP) 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”. Pemohon dapat 

mengajukan permintaan keterangan ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau 

Kepala Perwakilan BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Keterangan Ahli Pasal 4. 

Dhar dan Sarkar (2010) menyatakan bahwa akuntansi forensik disebut 

juga akuntansi investigatif atau audit forensik, yang merupakan gabungan dari 

ilmu forensik dan akuntansi.  

Menurut Wiratmaja (2010) audit forensik merupakan suatu pengujian 

mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan 

untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuranukuran standar yang memadai 

untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. 

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 digunakan audit 

untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti guna membuktikan, 

seperti berapa lama fraud dilakukan, bagaimana cara melakukan fraud tersebut, 

berapa besar jumlahnya, dimana dilakukannya, serta siapa pelakunya 

(Purjono,2012). 

Dengan demikian, audit forensik dapat didefinisikan sebagai tindakan 

menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, 

untuk menghasilkan informasi seperti berapa lama fraud dilakukan, bagaimana 
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cara melakukan fraud tersebut, berapa besar jumlahnya, dimana dilakukannya, 

serta siapa pelakunya atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka 

pengadilan. 

2.1.6.2 Ruang Lingkup Audit Forensik 

Tuanakotta (2016) mengemukakan bahwa akuntansi forensik mempunyai 

ruang lingkup yang spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk 

tujuan melakukan audit investigatif. 

a. Praktik di Sektor Swasta 

Bologna dan Lindquist perintis mengenai akuntansi forensik dalam 

Tuanakotta (2016) menekankan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, 

yaitu: fraud auditing, forensic accounting, investigative support, dan valuation 

analysis. Litigation support merupakan istilah dalam akuntansi forensik bersifat 

dukungan untuk kegiatan ligitasi. Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan 

indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi merupakan bagian awal dari 

akuntasi forensik. Adapun valuation analysis berhubungan dengan akuntansi atau 

unsur perhitungan. Misalnya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan 

korupsi. 

b. Praktik di Sektor Pemerintahan 

Akuntansi forensik pada sektor publik di Indonesia lebih menonjol 

daripada akuntansi forensik pada sektor swasta. Secara umum akuntansi forensik 

pada kedua sektor tidak berbeda, hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari 

seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi pada berbagai lembaga seperti 

lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal 
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pemerintahan, lembaga pengadilan, dan berbagai lembaga LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) yang berfungsi sebagai pressure group. 

2.1.6.3 Atribut dan Karakteristik Audit Forensik 

a.  Atribut Audit Forensik 

Davia dalam Tuanakotta (2016) memberikan contoh kecurangan lewat 

pembukuan seperti kickback atau bribery yang diambil dari harga beli yang sudah 

di marked-up. Juga untuk off the book, seperti penagihan piutang yang sudah 

dihapus dan penjualan barang yang sudah diberitahukan.  

Howard R. Davia dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 

Tuanakotta (2016) memberikan lima nasehat kepada seorang auditor penulis 

dalam melakukan investigasi terhadap fraud pada umumnya dan korupsi pada 

khususnya: 

a.1 Dari awal upayakan “menduga” siapa pelaku. Dalam pengembangan 

investigasinya, daftar pelaku yang diduga dapat diperpanjang atau 

diperpendek, sesuai dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. 

a.2 Fokus pada pengumpulan bukti untuk proses pengadilan. 

a.3  Kreatif dalam mengembangkan teknik investigasi, berpikir seperti penjahat, 

dan jangan mudah ditebak. 

a.4  Kalau sistem pengendalian intern sudah baik, berbagai jenis fraud hanya bisa 

terjadi karena persekongkolan. Investigator harus memiliki indra atau institusi 

yang tajam untuk merumuskan “teori mengenai persekongkolan”. Ini adalah 

sebagaian bagian dari “teori mengenai fraud”. 
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a.5 Kenali pola fraud. Ini memungkinkan investigator menerapkan teknik 

investigasi yang mujarab. Dengan lima nasehat Davia tersebut, jelaslah 

gambaran mengenai atribut khas dari seorang fraud auditor, investigator, 

forensic accountant atau yang sejenisnya (penyelidik, penyidik, dan penuntut 

umum) 

b. Karakteristik Audit Forensik 

Bologna dan Lindquist dalam Tuanakotta (2016), menyebutkan 

karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik: 

b.1 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.2  Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi 

dalam rangkaian peristiwa dan situasi. 

b.3  Tak menyerah, kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta 

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

diperoleh. 

b.4  Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada 

yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya 

kehidupan. 

b.5 Business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis 

sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi 

dicatat. 
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b.6  Percaya diri, kemampuan untuk memercayai diri dan temuan kita sehingga 

kita dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa 

penuntut umum dan pembela). 

2.1.7 Fraud 

2.1.7.1 Pengertian Fraud 

Fraud merupakan suatu kejahatan sekaligus pelanggaran terhadap hukum 

pidana. Menurut Black Law Dictionary, yang juga dikutip oleh Tuanakotta (2010) 

fraud adalah sebagai sarana yang dapat direncanakan oleh manusia yang 

menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari pihak lainnya 

dengan member saran yang menyesatkan atau menutupi kebenaran. Sedangkan 

dalam artian luas fraud merupakan suatu pembohongan atau penipuan (deception) 

yang dilakukan demi keuntungan pribadi. 

Fraud mencakup semua kejutan, trik, kelicikan, dan penyamaran, serta 

setiap cara yang tidak adil di mana ada pihak lainnya yang tertipu (menjadi 

korban). Dan untuk selanjutnya fraud yang akan dibahas adalah yang berkaitan 

dalam hubungan kerja atau occupational fraud dengan menggunakan suatu bagan 

yang dikenal sebagai fraud tree. Fraud tree ini dikembangkan oleh Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE) dan merupakan acuan yang lazim 

dipergunakan para pemeriksa fraud. 

2.1.7.2 Jenis-jenis Fraud 

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi 

Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak 

di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat 
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dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud 

(kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” 

yaitu Sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan. 

a. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation) 

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta 

perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah 

dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). 

b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) 

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau 

eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi 

keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial 

engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh 

keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. 

c. Korupsi (Corruption) 

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama 

dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang 

terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah 

dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor 

integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat 

dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis 

mutualisme). 
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2.1.7.3 Fraud Triangle 

Donald R. Cressey yang dikutip oleh Tuanakotta (2010) membuat suatu 

model klasik untuk menjelaskan occupational offender atau pelaku fraud dalam 

hubungan kerja, dan penelitian tersebut diterbitkan dengan judul People’s Money: 

A Study in the Social Physicology of Emblezzment dengan hipotesis terakhir: 

“Trusted person become trust violators when they conceive of themselves as 

having a financial problems can be secretly resolved by violation of the position 

of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation 

verbalizations which enable them to adjust their conception of themselves as 

trusted person with their concenptions of themselves as users of the entrusted 

funds or property.” 

Yang berarti bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan 

ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah 

keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa 

masalah ini secara diam-diam dapat diatasi dengan menyalahgunakan 

wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak 

tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenai dirinya 

sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan 

yang dipercayakan. Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini dikenal 

sebagai fraud triangle atau segitiga kecurangan seperti dalam gambar dibawah ini 
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Perceived Opportunity 

 

 

     Pressure          Rationalization 

Gambar 2.1 

Fraud Triangle 

 

Sumber : ( Fraud Triangle Theory Donald R. Cressey yang dikutip oleh 

Tuanakotta (2010))  

Fraud Triangle tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan 

kecurangan didasarkan atas 3 faktor tersebut, yaitu: 

a. Pressure (tekanan) 

Cressey mempercayai bahwa pelaku kecurangan bermula dari suatu tekanan yang 

menghimpitnya. Pelaku mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang 

tidak diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan 

yang menghimpit hidupnya kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi 

dengan orang lain. 

b. Opportunity (Kesempatan) 

Pelaku kecurangan memiliki persepsi bahwa ada peluang baginya untuk 

melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada 

dua komponen dari persepsi tentang peuang. Yang pertama, general information, 

yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau 

kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini dapat diperoleh 
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dari apa yang ia dengar atau yang ia lihat. Kedua adalah technical skill atau 

keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan tersebut. 

c. Razionalization atau mencari pembenaran 

Sebelum melakukan kecurangan bukan sesudah. Pembenaran merupakan bagian 

yang harus ada di dalam tindakan kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian 

dari motivasi pelaku. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Jurnal Nama Peneliti / 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan dan 

Metode Penelitian 

yang Digunakan 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Pengaruh 

Independensi, 

Pengalaman, dan 

Pertimbangan 

Profesional 

Auditor terhadap 

Kelengkapan 

Bahan Bukti 

Audit 

 

Ridwan Rahmat  

dan T. Husain/ 

2017 

 

1. Independensi 

2. Pengalaman 

3. Pertimbangan 

Profesional 

Auditor 

4. Kelengkapan 

Bahan Bukti 

Audit 

pengalaman  

memiliki  pengaruh  

positif  yang  

signifikan  terhadap 

kelengkapan  audit  

bukti.  Namun,  

independensi  dan  

penilaian  

profesional  auditor  

tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap 

kelengkapan audit 

bukt 

Penambahan 

variabel x yaitu 

kompetensi akuntan 

forensik, serta 

variabel y menjadi 

kualitas bukti audit 

guna mengungkap 

fraud  dan objek 

penelitian di 

perwakilan BPKP 

provinsi Riau. 

2 Pengaruh 

Profesionalisme 

Dan Pengalaman 

Auditor Forensik 

Terhadap 

Kompetensi 

Bukti Audit 

Dalam 

Pengungkapan 

Mochamad 

Thoriq Asad/ 

2016 

1. Profesionalisme 

2. Pengalaman 

Auditor Forensik 

3. Kompetensi 

Bukti Audit 

profesionalisme 

auditor forensik 

berpengaruh positif 

kompetensi bukti 

audit. Pengalaman 

auditor forensik 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Penambahan 

variabel x yaitu 

kompetensi akuntan 

forensik, dan objek 

penelitian di 

perwakilan BPKP 

provinsi Riau. 

https://www.researchgate.net/profile/Ridwan_Rahmat
https://www.researchgate.net/profile/T_Husain
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Kecurangan 

Tindak Pidana 

Korupsi 

 

kompetensi bukti 

audit. 

 

3 Pengaruh 

Pengalaman dan 

Profesionalisme 

Akuntan Forensik 

Terhadap 

Kualitas Bukti 

Audit Guna 

Mengungkap 

Fraud  

(Studi pada 

Akuntan Forensik 

di Perwakilan 

Badan Pengawas 

Keuangan dan 

Pembangunan 

Provinsi Jawa 

Barat) 

 

 Rozmita Dewi 

Yuniarti R dan  

Elsa Tiara / 

2015 

1. Pengalaman 

Akuntan 

Forensik 

2. Kompetensi 

Akuntan 

Forensik 

3. Profesionalisme 

Akuntan 

Forensik 

4. Kualitas Bukti 

Audit Guna 

Mengungkap 

Fraud 

Penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengalaman 

akuntan forensik 

dan profesionalisme 

akuntan forensik 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

bukti audit guna 

mengungkap fraud. 

Menambahkan 

variabel x yaitu 

kompetensi akuntan 

forensik, penelitian 

di lakukan pada 

BPKP perwakilan 

provinsi Riau. 

4 Pengaruh Sikap 

Auditor Forensik, 

Kemampuan dan 

Pengalaman 

Auditor 

Investigatif 

Terhadap 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Prosedur Audit 

Dalam 

Pengungkapan 

Fraud 

Hasana / 2018 1. Sikap Auditor 

Forensik 

2. Kemampuan 

dan 

3. Pengalaman 

Auditor 

Investigatif 

Penelitian ini 

menunjukkan 

skeptisme 

profesional auditor 

forensik, 

kemampuan auditor 

investigatif, dan 

pengalaman auditor 

investigatif 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

efektivitas 

pelaksanaan 

prosedur audit 

dalam 

pengungkapan 

fraud. 

Menambahkan 

variabel  x yaitu 

profesionalisme 

akuntan forensik 

dan  penelitian di 

lakukan pada BPKP 

perwakilan provinsi 

Riau 

5. Pengaruh 

kompetensi dan 

pertimbangan 

profesional 

auditor  internal 

terhadap kualitas 

bukti audit yang 

dikumpulkan 

(Studi kasus pada 

perusahaan 

BUMN yang 

berpusat di 

bandung) 

 

Nono 

Supriana/2012 

1. kompetensi dan 

2. pertimbangan 

profesional 

auditor  internal 

3. kualitas bukti 

audit 

Penelitian ini 

menunjukkan 

kompetensi dan 

pertimbangan 

profesional auditor 

internal 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas bukti audit 

Auditor dirubah 

menjadi akuntan 

forensik dan 

Menambahkan 

variabel  x yaitu 

pengalaman dan  

penelitian di 

lakukan pada BPKP 

perwakilan provinsi 

Riau 

6. Pengaruh 

Kompetensi dan 

Dewi dan 

Budiartha /2015 

1. Kompetensi  

2. Independensi 

Penelitian ini 

menunjukkan  

Auditor dirubah 

menjadi akuntan 
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Independensi 

Auditor pada 

Kualitas Audit 

Dimoderasi oleh 

Tekanan Klien 

Auditor  

3. Kualitas Audit 

kompetensi  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit dan 

independensi 

perpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

forensik dan 

Menambahkan 

variabel  x yaitu 

pengalaman  dan 

profesionalisme 

akuntan forensik 

dan  penelitian di 

lakukan pada BPKP 

perwakilan provinsi 

Riau 

(Sumber : Beberapa jurnal dan penelitian terdahulu). 

2.1.8 Pandangan Islam mengenai Akuntan forensik :  

Dalam Alquran dijelaskan bahwa seorang akuntan harus bersikap adil dan 

bijaksana dalam melaksanakan profesionalismenya sebagai akuntan forensik 

tanpa melihat apa dan siapa yang diaudit. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran 

surah An- Nisa ayat 135 sebagai berikut: 

ِه  يْ دَ ِ ال َى لْ وِ ا َ أ ْم  كُ ِس ُ ف وْ َ أ  ًٰ َ ل ْى عَ َ ل ِ َو اَء ّلِِله دَ هَ ِط شُ سْ قِ لْ ا يَه بِ ِم ىه ا ُىا قَ ىو ُىا كُ ى يَه آمَ ذِ ه ل ا ا هَ يُّ َ أ ا  َ ي

 ۚ ُىا  ل دِ عْ َْن تَ أ ٰي  َى هَ لْ ىا ا عُ ِ ب ه ت َ ََل ت َ ا ۖ ف مَ هِ ِ ًٰ ب َ ل ْو َ أ  ُ اّلِله ا فَ يرًّ قِ َ ْو ف َ أ ا  ًّ ّ ي ِ ى ْه غَ كُ ْن يَ ِ إ  ۚ يَه  ِ ب َر قْ َ ْْل ا َو

ا۞ يرًّ ِ ب ُىَن َب ل َم عْ ا تَ مَ ِ اَن ب َ  كَ ِنه ّللاه إ َ ىا ف ُض رِ عْ ُ ْو ت َ أ وا  ُى لْ ْن تَ ِ إ  َو

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) 

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

ketahuilah Allah adalah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu 

kerjakan.  



44 

 

 
 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap perbuatan akan dicatat menurut 

amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan setiap perbuatan yang 

dilakukan. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. 

Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan hambanya. 

Sebagai seorang akuntan Forensik hendaknya harus selalu bersikap jujur dan adil 

serta tegas di dalam menjalankan tugasnya, sebab begitu banyak yang 

menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya. 

Dan dalam  Q.S Al - Hujurat ayat 6 Allah SWT berfirman yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 

suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya fungsi pengawasan serta 

pemeriksaan (kontrol dan audit) dalam sebuah kegiatan, terutama dalam hal 

kegiatan ekonomi. Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntansi 

bahwa dalam aktivitas akuntansi, maka seperti telah diketahui dalam berbagai 

literatur, hasilnya adalah informasi. Informasi ini dapat berupa laporan keuangan 

ataupun laporan-laporan lain yang diperuntukkan bagi pengguna informasi 

(stakeholders) untuk pengambilan keputusan (decision usefulness). Informasi atau 

berita ini harus diperiksa dengan teliti oleh pihak yang kompeten dan profesional, 

agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan (misleading) (Zainal, 2010). 
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Dalam Surah Al - Baqarah ayat 42 Allah SWT berfirman yang artinya: 

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”  

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dilarang dalam melakukan kecurangan 

yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Seorang auditor harus bisa membedakan 

mana yang benar-benar menjadi hak dan mana yang bukan menjadi hak. Dalam 

ayat ini seorang auditor yang memiliki kompetensi dan pengalamannya dalam 

melakukan audit dituntut sikap independennya dalam melakukan pekerjaannya 

tersebut, tidak berpihak kepada pihak manapun dan kepentingan pribadinya. 

Dituntut agar bersikap adil dan objektif, mengatakan yang sebenarnya atas temuan 

yang ada juga sangat mempengaruhi atas kualitas audit. Seorang audior harus 

memberikan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditetapkan baik biaya 

audit yang diterima sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya maupun waktu 

yang telah disepakati, sehingga auditor tersebut dapat memberikan informasi yang 

relevan dan dapat diandalakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak 

yang membutuhkan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh pemeriksa 

untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya 

dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Tidak 

semua informasi bermanfaat bagi audit, karena itu informasi harus dipilih. 

Pedoman pemilihan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit adalah 

bahwa informasi tersebut harus andal sehingga mampu meyakinkan pihak lain. 
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Kualitas bukti audit berhubungan dengan keandalan data akuntansi dan informasi 

penguat. 

Pemeriksa fraud harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti 

konsep-konsep keuangan, dan kemampuan menarik kesimpulan terhadapnya. Ciri 

yang unik dari kasus-kasus fraud, yakni berbeda dengan kejahatan tradisional atas 

harta benda, adalah identitas pelakunya biasanya diketahui. Dalam perampokan 

bank misalnya, issue-nya bukanlah apakah kejahatan terjadi, melainkan siapa 

pelakunya? Dalam kasus-kasus fraud issue-nya bukanlah penentuan identitas 

pelakunya, namun apakah perbuatannya dapat dianggap merupakan fraud. 

Lee dan Stone (1995) dalam Harahap (2015) mendefinisikan kompetensi 

sebagai suatu kehalian yang cukup secara ekplisit dapat digunakan untuk 

melakukan audit secara objektif. Pendapat lain yang dikemukakan Mulyadi (2010) 

dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (Prinsip 

Kelima:Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional) mengatakan bahwa: 

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, dalam semua 

penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan 

upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa 

kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti 

diisyaratkan oleh Prinsip Etika”. 

Konsep profesionalisme yaitu sesorang yang memiliki kemampuan teknis, 

mengabdi pada profesinya, memiliki kewajiban sosial dan kemandirian, 

mempunyai keyakinan terhadap peraturan profesi serta mampu menjaga baik 

hubungan dengan sesame profesinya. Sedangkan akuntansi forensik berdasarkan 
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pengertian dari berbagai sumber sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam 

penyelesaian masalah hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. 

Istilah akuntansi forensik dalam definisi tersebut dapat digunakan dalam 

pengertian yang luas, termasuk audit. Hal yang membedakan akuntansi dan audit 

adalah akuntansi berkaitan dengan perhitungan sedangkan audit berkaitan dengan 

adanya penelusuran untuk memastikan kepastian atau kewajaran dari apa yang 

dilaporkan. Jadi, akuntansi forensik memayungi segala macam kegiatan akuntansi 

untuk kepentingan hukum. Profesionalisme akuntan forensik inilah yang 

merupakan faktor penting lainnya untuk menunjang ditemukannya bukti audit 

yang berkualitas dalam rangka mengungkap fraud. 

Hal ini dipertegas oleh Davia (2012), pemeriksa fraud harus mempunyai 

kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan 

untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Karena untuk menjadi seorang 

investigator yang baik diperlukan kemampuan teknis baik  yang bersifat keuangan 

namun non-keuangan yang dapat diperoleh dari banyaknya kasus fraud yang 

dihadapi, maka diharapkan dengan profesionalisme akuntan forensik yang 

semakin baik, maka akan menunjang diketemukannya temuan atau bukti yang 

berkualitas atas indikasi fraud yang terjadi dalam suatu investigasi. 

Selain profesionalisme, dibutuhkan pula pengalaman seorang pemeriksa. 

Pengalaman bagi seorang pemeriksa merupakan elemen penting dalam 

menjalankan profesinya selain dari pendidikan. Mengingat fungsinya sebagai 

pemeriksa yang harus mampu memberikan masukan ataupun pendapat. 
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Sebagaimana Menurut Davia (2012) pemeriksa berpengalaman biasanya memulai 

kerja mereka dengan pola pikir bahwa mereka memiliki kecerdasan untuk tidak 

membuang aset, dan mencari sudut pandang penipuan dalam tindakan mereka. 

Perhatikan, bukti adalah faktor yang menentukan dalam mengklasifikasikan 

kerugian sebagai limbah atau penipuan, dan entitas tidak menemukan bukti 

kecurangan jika mereka tidak mencarinya. Pengalaman merupakan bahan utama 

untuk membuat kasus dan mendapatkan bukti. Dapat disimpulkan bahwa, 

pemeriksa yang berpengalaman mempunyai cara khusus untuk menemukan bukti-

bukti yang berkualitas, dibandingkan dengan pemeriksa yang belum 

berpengalaman. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya 

adalah bila dalam penelitian yang dilakukan Wardoyo (2011) yang berjudul 

Pengaruh Pengalaman Dan Pertimbangan Profesional Auditor Terhadap Kualitas 

Bahan Bukti Yang Dikumpulkan, maka penulis mengganti auditor menjadi 

akuntan forensik, dengan demikian penelitian ini akan dilakukan di BPKP RI 

Perwakilan Riau, bukan di Kantor Akuntan Publik, karena akuntan forensik lebih 

banyak bekerja pada BPK atau BPKP. Dan hasil penelitian Tiara (2015) 

menunjukkan bahwa pengalaman dan profesionalisme akunran forensik memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas bahan bukti audit guna mengungkap 

fraud. pengujian secara simultan: pengalaman dan profesionalisme akunran 

forensik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas bahan bukti audit 

guna mengungkap fraud. 
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Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Supratna (2012) yang berjudul 

Pengaruh Kompetensi dan Pertimbangan Profesional Auditor Internal Terhadap 

Kualitas Bukti Audit Yang Dikumpulkan padaPerusahaan BUMN yang Berpusat 

di Bandung, maka penulis berkesempatan untuk menambah variabel Kompetensi 

guna mendapatkan meningkatkan kualitas bukti audit. Hasil penelitian yang 

dilakukan Supratna (2012) adalah Supratna (2012) telah terbukti mempunyai 

korelasi yang sedang dan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Bukti Audit. 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 H1 

 

  H2       

   

H3      

        

    

 

Keterangan: 

X1 : Pengalaman Akuntan Foresik  

X2 : Kompetensi Akuntan Forensik 

X3 : Profesionalisme Akuntan Forensik 

Y : Kualitas Bukti Audit 

 

Kompetensi 

X2 

Pengalaman 

X1 

Kualitas Bukti Audit 

Y 

Profesionalisme 

X3 



50 

 

 
 

Hubungan Secara Parsial :  

Hubungan Secara Simultan :  

(Sumber: Sugiyono (2012)) 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Pengalaman Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit 

guna Mengungkap Fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  

dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Pengalaman pemeriksa akan akan menentukan keterampilan dalam 

melaksanakan tugasnya, keterampilan dapat dicapai melalui proses pelatihan yang 

panjang dan ditopang oleh pengalaman intelektual dan praktis. Pengembangan 

pengetahuan akan sangat mempengaruhi kecerdasan dan intelektual seseorang.  

Seorang pemeriksa dapat mengembangkan pengetahuannya terhadap 

pengumpulan dan penilaian bahan bukti untuk menghasilkan keputusan yang 

tepat. 

Hipotesis 1: Diduga Pengalaman akuntan forensik berpengaruh positif terhadap 

kualitas  bukti audit guna mengungkap fraud pada perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 
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2.3.2 Pengaruh Kompetensi Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit 

guna Mengungkap Fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  

dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Lee dan Stone (1995) dalam Harahap (2015) mendefinisikan kompetensi 

sebagai suatu kehalian yang cukup secara ekplisit dapat digunakan untuk 

melakukan audit secara objektif. Pendapat lain yang dikemukakan Mulyadi (2010) 

dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (Prinsip 

Kelima:Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional) mengatakan bahwa: 

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, dalam semua 

penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan 

upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa 

kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti 

diisyaratkan oleh Prinsip Etika”. Maka kompetensi yaitu kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan kerja yang sesuai 

dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan kompetensi auditor adalah auditor 

yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang cukup 

dan tegas dalam melakukan audit secara cermat, objektif dan seksama, sehingga 

audit yang dilakukan secara cermat, objektif dan seksama akan meningkatkan 

kualitas bukti audit dalam pembuktian kecurangan. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan 

forensik yang memiliki kompetensi yang memadai dapat meningkatkan kualitas 

bukti audit dalam pembuktian kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut. 
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Hipotesis 2: Diduga Kompetensi akuntan forensik berpengaruh positif 

terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap fraud pada 

perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan 

Provinsi Riau. 

2.3.3 Pengaruh Profesionalisme Akuntan Forensik Terhadap Kualitas Bukti 

Audit guna Mengungkap Fraud pada perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Sangat penting bagi seorang pemeriksa untuk menyerdehanakan konsep-

konsep keuangan sehingga orang awam dapat memahami apa yang 

dimaksudkannya. Kasus-kasus fraud sangat sederhana; metode-metode 

penyembunyiannya dan penyamarannya yang membuatnya terlihat rumit. Karena 

untuk menjadi seorang investigator yang baik diperlukan kemampuan teknis baik 

yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang dapat diperoleh dari 

banyaknya kasus fraud yang dihadapi, maka diharapkan dengan profesionalisme 

akuntan forensik yang semakin baik, maka akan menunjang diketemukannya 

“temuan” atas indikasi fraud yang terjadi dalam suatu investigasi. 

Hipotesis 3: Diduga Profesionalisme akuntan forensik berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit guna mengungkap fraud pada perwakilan 

Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 
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2.3.4 Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, dan Profesionalisme Akuntan Forensik 

Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Ftaud pada perwakilan 

Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Dalam mendeteksi dan mengungkap tindakan frud sangat penting bagi 

sorang auditor untuk memiliki pengalaman, kompetensi yang memadai dan 

profesionalisme kerja, sebagaiman yang telah dijelaskan pada pengertian-

pengertian mengenai pengalaman, kompetensi dan profesionalisme akuntan 

forensik di atas maka dapat kita ketahui bahwa semakin banyak pengalaman, 

semakin baik kompetensi dan profesionalisme akuntan foensik maka makain baik 

pula kualitas bukti audit yang dihasilkan. 

Hipotesis 4: Diduga pengalaman, kompetensi, dan profesionalisme akuntan 

forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna 

mengungkap ftaud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  

dan Pembangunan Provinsi Riau. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pengalaman, 

kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit 

guna mengungkap fraud pada BPKP RI Perwakilan Provinsi Riau. 

3.2 Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) secara umur metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada 

metode penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, karena penelitian ini 

meneliti pengaruh antar variabel dengan merumuskan hipotesis setelah membuat 

paradigman penelitian. Penelitian asosiatif mencari dua hubungan dengan jumlah 

minimal dua variabel. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan 

pendekatan survey. Metode survey bertujuan untuk membedah dan menguliti serta 

mengenal masalah-masalah serta mendapatlan pembenaran terhadap keadaan dan 

praktek-praktek yang sedang berlangsung. Pendekatan survey biasa dilakukan 

dalam penelitian, dalam rangka memperoleh data yang sesuia untuk menjelaskan 

hubungan antar variabel. 

Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data 

primer dengan instrumen berupa kuesioner yang disebarkan pada para auditor 

yang melakukan audit forensik yang terdapat di Perwakilan BPKP RI Provinsi 
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Riau. “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2012). Data primer ini diperoleh dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan 

mengumpulkan informasi dari auditor yang mrlalukan audit forensik yang bekerja 

di Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau sebagai responden pada penelitian ini. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Menurut Grahita Chandrarin (2017) Populasi adalah kumpulan semua 

elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk 

diobservasi atau diteliti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan 

uraian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah Auditor di Perwakilan BPKP 

RI Provinsi Riau. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik pemilihan sampel dengan cara purposive 

sampling yaitu menentukan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria responden 

auditor dari Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Merupakan Auditor yang melakukan audit forensik, Yang bekerja di 

Perwakilan BPKP Provinsi Riau.  

b. Jenjang pendidikan (D3-S2)  

c. Lama bekerja (1 tahun – 10 tahun)  
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Pemberian kriteria ini bertujuan agar pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

penelitian diisi oleh responden dengan tepat. 

3.4 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan 

dan penafsiran semua data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang 

menjadi tujuan dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Perwakilan 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah para auditor yang melakukan audit forensik 

yang bekerja pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Provinsi Riau. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2012) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Sesuai dengan judul pengaruh pengalaman, Kompetensi dan 

profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap 

fraud, maka kualitas bukti audit guna mengungkap fraud diukur dengan 

pernyataan akuntan forensik terhadap pertanyaan yang diajukan. Pengukuran di 

atas dapat didefinisikan menjadi variabel-variabel operasional yang berperan dan 

terbagi ke dalam 3 variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas/Tidak Terikat/Independen (X) yaitu Pengalaman, Kompetensi 

dan Profesionalisme Akuntan Forensik sebagai variabel penyebab dan untuk 
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selanjutnya akan digunakan sebagai variabel X. Maka, Pengalaman (X1), 

Kompetensi (X2). dan Profesionalisme Akuntan Forensik (X3). 

Pengalaman, Kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik dalam 

penelitian ini menerupakan yang berhubungan atau menjadi sebab berubahnya 

atau timbulnya variabel terikat (variabel dependen), sehingga kualitas akuntan 

forensik merupakan variabel tidak terikat (variabel independen) dan diberi 

simbol X. 

b. Variabek Tidak Bebas/Terikat/Dependen (Y) yaitu kualitas bukti audit guna 

mengungkap fraud sebagai akibat dan untuk selanjutnya digunakan variabel Y. 

Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Pengalaman 

(Sumber : Dewi 

Yunarti R dan Elsa 

Tiara (2015)) 

Pengalaman ialah suatu 

pengetahuan yang timbul bukan 

pertama-pertama dari pemikiran, 

melainkan terutama dari 

pergaulan praktis dengan dunia. 

(Hughes et al, 2015) 

- Lamanya bekerja sebagai 

akuntan forensik 

- Sering tidaknya 

melakukan tugas 

akuntansi forensik 

- Jenis pelaksanaan tugas 

akuntansi forensik yang 

biasa dihadapi 

- Pendidikan yang dimiliki 

(Hughes et al, 2015) 

 

Linked 

Kompetensi 

(Sumber: 

Widawaty (2015) 

dalam Fitri 

Rahmawati (2017)) 

Kompetensi diperoleh melalui 

pendidikan dan pengalaman, 

dalam semua penugasan dan 

dalam semua tanggung jawabnya, 

setiap anggota harus melakukan 

upaya untuk mencapai tingkatan 

kompetensi yang akan 

meyakinkan bahwa kualitas jasa 

yang diberikan memenuhi 

tingkatan profesionalisme tinggi 

seperti diisyaratkan oleh Prinsip 

Etika Mulyadi (2010). 

kompetensi ialah sesuatu yang 

dapat terukur, diobservasi, 

 Kemampuan dasar dan 

analisa 

 Kemampuan Teknis 

 Sikap Mental 

 Pengetahuan tentang 

standar pemeriksaan secara 

korektif 

 Pendidikan dan pelatihan 

profesional yang 

berkelanjutan 

(BPKP, 2010) 

Linked 
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didevinisikan dan dievaliasiyang 

terefleksikan dalam perilaku 

kinerja seseorang yang mana 

Menurut standar kompetensi 

auditor (BPKP, 2010) 

Profesionalisme 

Akuntan Forensik 

(Sumber:Dewi 

Yunarti R dan Elsa 

Tiara (2015)) 

Dedikasi terhadap profesi, 

kewajiban sosial, tuntutan 

otonomi personal, percaya pada 

peraturan profesi. (Hall, 2013) 

Dimana akuntansi forensik adalah 

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. (Hopwood et al, 2008) 

- Dedication to the 

profession 

- Social Obligation 

- Demands for autonomy  

- Belief in Self-Regulation  

- Professional community 

Affiliation  

(Hall, 2013) 

Linked 

Kualitas Bahan 

Bukti Audit 

(Sumber: Dewi 

Yunarti R dan Elsa 

Tiara (2015)) 

Setiap informasi yang digunakan 

investigator untuk menentukan 

apakah informasi yang diaudit 

dinyatakan dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. (Arens et al, 

2012) 

- Relevansi 

- Independensi penyedia 

bukti 

- Efektivitas pengendalian 

intern 

- Pemahaman langsung 

auditor 

- Kualifikasi penyedia bukti 

- Objektivitas bukti 

- Ketepatan waktu 

(Arens et al, 2012) 

 

Linked 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. 

Data dikumpulkan melalui personal. Tujuan dari penyebaran kuesioner ini untuk 

mendapatkan data langsung yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Di dalam penelitian ini, kuesioner sendiri terbagi menjadi 4 (Empat) 

bagian, yaitu kuesioner yang pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman, 

Kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik sebagai variabel X1, X2 dan X3, 

dan kuesioner yang pertanyaannya berkaitan dengan kualitas bahan bukti audit 
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sebagai variabel Y. Keempat kuesioner tersebut akan disebarkan kepada para 

akuntan forensik yang terdapat di Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau. 

3.7 Instrumen Penelitian 

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati” (Sugiyono, 2012). Jenis instrumen 

dalam penelitian ini adalah  kuesioner yang disebarkan pada responden. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah likert. Data yang diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner selanjutnya akan dianalisis dengan menghitung masing-

masing skor dari setiap pertanyaan sehingga didapat kesimpulan mengenai 

kondisi setiap item pertanyaan pada obyek yang diteliti. 

3.8 Skala Pengukuran 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur hasil pengisian kuesioner oleh 

responden adalah menggunakan skala likerts. Skala likert pada penelitian ini 

menggunakan ukuran interval. Skala likert umumnya menggunakan lima angka 

penelitian, dengan rentang 1 (satu) hingga 5 (lima). 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan bentuk checklist.  

Menurut Sugiyono (2012), kriteria intepretasi skor berdasarkan jawaban 

responden dapat ditentukan sebagai berikut, “skor maksimum setiap kuesioner 

adalah 5 dan skor minimum adalah 1, atau berkisar antara 20% sampai 100% 

maka jarak antara skor yang berdekatan adalah 16% ((100% - 20%)/5).” Sehingga 

dapat diperoleh kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Interpretasi Skor Hasil Kategori 

Presentase Interpretasi 

20% - 35,99% Tidak Baik / Tidak Efektif 

36% - 51,99%  Kurang Baik / Kurang Efektif 

52% - 67,99 % Cukup Baik / Cukup Efektif 

68% - 83,99% Baik / Efektif 

84% - 100%  Sangat Baik/ Sangat Efektif 

Sumber: Menurut Sugiyono (2012) 

Interpretasi skor diperoleh dengan cara membandingkan skor item yang 

diperoleh berdasarkan jawaban responden dengan skor tertinggi jawaban 

kemudian dikalikan 100%. 

         

              
        

Skor item diperoleh dari hasil perkalian antara nilai skala pertanyaan 

dengan jumlah responden yang menjawab pada nilai tersebut. Sementara skor 

tertinggi diperoleh dari jumlah nilai skala pertanyaan paling tinggi dikalikan 

dengan jumlah responden secara keseluruhan. 

3.9 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data 

Primer yang digunakan berupa data subjek (self report data) yang berupa opini 

dan karakteristik dari responden. Data primer dalam penelitian ini berupa: 

a.  Karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, latar 

belakang pendidikan, pengalaman menjadi akuntan forensik. 
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b. Opini atau tanggapan dan jawaban kuesioner responden atas pengaruh 

pengalaman dan profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit 

yang bekerja pada Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau 

3.10 Uji Kualitas Data 

3.10.1 Uji Deskriptif 

Uji deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan 

data dalam bentuk nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai standar 

deviasi (V. Wiratna, 2016, dalam V. Wiratnasujarweni 2018). 

3.10.2 Uji Validitas 

Model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross 

loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item 

pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan 

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih 

baik daripada ukuran blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant 

validity adalah membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted 

(AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika 

nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk 

dengan konstruk. Validitas menunjukan derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek dengan data dikumpulkan oleh peneliti. Uji 

validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada 

kuisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan.  
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Menurut Ghozali (2013), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

r tabel. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji validitas 

butir angket adalah: 

 a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka variabel tersebut valid. 

b. Jika r hitung tidak positif serta r hitung < r tabel maka variabel tersebut 

tidak valid Jika hasil menunjukan nilai yang signifikan maka masing-masing 

indikator pertannyaan adalah valid. 

3.10.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam 

melakukan pengukuran dimana dikatakan baik apabila dapat digunakan secara 

konsisten dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2013). Reliabilitas berkenaan 

dengan derajat konsistensi data. Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti 

adalah untuk menilai konsistensi pada objek dan data, apakah instrumen yang 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama. Melalui pendekatan uji internal konsistensi dengan Cronbach 

Alpha menggunakan program aplikasi, semua variabel pernyataan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha untuk masing-masing faktor atau variabel yang memiliki nilai 

> 0,60 

 

3.10.4 Uji Asumsi Klasik 
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Pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda harus memenuhi 

beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Asumsi yang harus dipenuhi ialah 

asumsi autokorelasi, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas 

3.10.4.1 Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi sebaran nilai 

residual. Jika data residual berdistribusi normal maka model regresi yang 

dibangun dapat memberikan hasil yang akurat. Uji normalitas dilakukan dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan syarat nilai p>0,05. 

3.10.4.2 Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas ialah untuk melihat ketidaksamaan varians dari 

residu hasil pengamatan. Pada model regresi linear berganda disyaratkan 

kesamaan varians dari residu atau homokedastisitas. Gejala heterokedastisitas 

dapat diketahui dengan metode scatter plot yaitu menampilkan nilai prediksi dan 

nilai residu. Model yang memenuhi kriteria atau tidak terdeteksi heterokedastisitas 

yaitu jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot seperti mengumpul 

di tengah atau menyempit kemudian melebar maupun sebaliknya. 

3.10.4.3 Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel bebas 

atau independen. Pada model regresi linear berganda tidak diperkenankan terdapat 

variabel bebas saling memiliki korelasi yang tinggi karena dapat menimbulkan 

bias dalam melihat hubungan variabel bebas dengna variabel terikat. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan variance inflation factor (VIF) dengan syarat 

nilai VIF kurang dari 10. 
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3.11 Uji Hipotesis 

3.11.1 Analisis Regresi Berganda 

Model regresi berganda yang dibangun pada penelitian ini dapat 

diperhatikan pada persamaan regresi berikut, 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽2𝑋3 +   

Keterangan : 

𝑌 : Variabel dependen – Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Fraud 

𝛼 : Konstanta (nilai Y apabila X1, X2 dan X3 bernilai 0) 

𝛽 : Koefisien regresi 

𝑋1 : Variabel independen – Pengalaman Akuntan Forensik 

𝑋2 : Variabel independen – Kompetensi Akuntan Forensik 

𝑋3 : Variabel independen – Profesionalisme Akuntan Forensik 

  : Error/galat 

(Sumber : Sugiyono:2012). 

Berdasarkan model regresi berganda yang telah dibuat maka hasil dari 

model tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi R, koefisien 

determinasi R2, dan uji hipotesis (uji-t dan uji-F). 

3.11.2 Uji Statistik T (Parsial)  

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X1, X2 dan X3) 

secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Hipotesis yang akan diuji dengan uji-t 

ialah H1, H2 dan H3 terhadap Ha. 
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H1 : Terdapat pengaruh pengalaman akuntan forensik terhadap kualitas bukti 

audit guna mengungkap fraud pada perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

H2 : Terdapat pengaruh kompetensi akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit 

guna mengungkap fraud pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  

dan Pembangunan Provinsi Riau. 

H3 : Terdapat pengaruh Profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti 

audit guna mengungkap fraud pada perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

H4: Terdapat Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, Dan Profesionalisme Kuntan 

Foensik kualitas bukti audit guna mengungkap fraud pada perwakilan 

Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Ha: Tidak terdapat pengaruh Pengalaman/ Kompetensi/ Profesionalisme akuntan 

forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap fraud pada 

perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Kriteria pengujian pada uji-t ialah sebagai berikut : 

- Jika nilai sig. < 0,05 maka Ha ditolak 

- Jika nilai sig. > 0,05 maka Ha diterima 

3.11.3 Uji Statistik F (Simultan) 

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X1, X2 dan 

X3) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Hipotesis 

yang akan diuji dengan uji-t ialah H4 terhadap Ha. 
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H4 : Pengalaman, kompetensi dan provesionalisme  akuntan forensik berpengaruh 

secara simultan terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap fraud. 

Ha : Pengalaman, kompetensi dan provesionalisme  akuntan forensik tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas bukti audit guna 

mengungkap fraud. 

Kriteria pengujian pada uji-F ialah sebagai berikut : 

- Jika nilai sig. < 0,05 maka Ha ditolak 

- Jika nilai sig. > 0,05 maka Ha diterima 

3.11.4 Uji Koefesien Determinasi (R
2
)  

Nilai koefisien determintasi R2 menunjukkan presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Presentase tersebut menggambarkan kemampuan 

atau kapabilitas variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nilai R2 

berada pada interval 0 sampai 1 dengan kriteria semakin mendekati 1 berarti 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan sangat baik dan begitu 

pun sebaliknya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengalaman, 

kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit 

guna mengungkap fraud pada perwakilan BPKP Provinsi Riau. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

berdasarkan kriteria tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah auditor di 

Perwakilan BPKP  Provinsi Riau. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang 

melakukan audit forensik, dengan kriteria pendidikan terakhir auditor minimal 

DIII, dan memiliki pengalaman kerja sebagai auditor yang melakukan audit 

forensikminimal 1 tahun.sehingga jumlah auditor yang menjadi sampel adalah 

sebanyak 40 orang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengalaman, 

kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit 

guna mengungkap fraud Perwakilan BPKP Provinsi Riau, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengalaman akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti 

audit guna mengungkap fraud Perwakilan BPKP Provinsi Riau.karena 

sehingga secara parsial Pengalaman akuntan forensik berpengaruh terhadap 

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud. Hal ini dikarenakan dengan 

pengalaman audit maka akuntan forensik mampu  mengembangkan struktur 
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memori yang luas dan kompleks yang membentuk kumpulan infromasi yang 

dibutuhkan dalam membuat keputusan-keputusan, sehingga dengan semakin 

banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh akuntan forensik maka semakin 

baik kualitas bukti audit yang dihasilkan. 

2. Kompetensi akuntan forensik tidak berpengaruh terhadap kualitas bukti audit 

guna mengungkap fraud Perwakilan BPKP Provinsi Riau. hali ini dapat tejadi 

karena beberapa penyebeb di antaranya masih kutangnya pengatahun dan 

pelatihan terkait akuntan forensik yang dimiliki oleh auditor yang melakukan 

audit forensik, dengan kurangnya pengetahuan tentang akuntan forensik yang 

dimiliki auditor yang melakukan audit forensikmaka dapat membuat 

kompetens tidak berpengaruh terhadap kualitas bukti audit. 

3. Profesionalisme akuntan forensik berpengaruh positif terhadap kualitas bukti 

audit guna mengungkap fraud Perwakilan BPKP Provinsi Riau. karena 

sehingga secara parsial Kompetensi akuntan forensik tidak berpengaruh 

terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap fraud.  hal ini dikarenakan 

dengan Profesionalisme yang dimiliki seorang akuntan forensik dalam setiap 

pelaksanaan tugas audit, mampu meningkatkan kehati-hatian (due care), 

ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sehingga bukti yang dikumpulkan dan hasil 

audit dapat lebih dipercaya. 

4. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji-F memberikan hasil bahwa 

pengalaman, kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik berpengaruh 

positif secara simultan terhadap  kualitas bukti audit guna mengungkap fraud 
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pada perwakilan BPKP provinsi Riau. Diman pada penelitian ini dapat kita 

ketahui bahwa pengalaman akuntan forensik meruakan variabel yang 

memiliki pengaruh paling besar dari variabel lainnya, hal ini dikarenakan 

dengan semakin banyak pengalaman yang dimiliki akan semakin baik pula 

kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh akuntan forensik karena 

memiliki pengetahuan, lama jam kerja, kemampuan dan keterampilan yang  

lebih banyak dan lebih baik dari pada auditor junior. Pengalaman yang 

dimiliki pemeriksa akan memberikan kontribusi yang tinggi bagi 

pengembangan tugas auditnya. sehingga secara simultan Pengalaman, 

Kompetensi dan Profesionalisme akuntan forensik berpengaruh terhadap 

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud. 

5. Pada penelitian ini dapat diketahui hasil koefisien determinasinya (R
2
)   

sebesar 0, 412, Hal ini berarti bahwa 41,2% variasi variabel kualitas bukti 

audit dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman, kompetensi dan 

profesionalisme, sedangkan sisanya sebesar 88,6% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulan yang diperoleh, 

maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan 

pengaruh pengalaman, kompetensi dan profesionalisme akuntan forensik terhadap 

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud beserta hal lainnya yang terkait, 

yaitu: 
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1. Bagi instansi: 

Meskipun tingkat pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki oleh akuntan 

forensik sudah sangat baik akan tetapi dilihat dari hasil penelitian yang telah 

diolah pada BAB IV sebaiknya BPKP lebih meningkatkan kedua aspek untuk 

kefektifan pelaksanaan prosedur audit dalam  pembuktian kecurangan berjalan 

semakin baik dan optimal khususnya bagi auditor yang melakukan audit forensik, 

mengingat sekarang semakin berkembangnya tindakan kecurangan. Selain itu 

untuk, mengingat kompetensi yang masih kurang baik, guna meningkatkan 

kompetensi di Perwakilan BPKP Provinsi Riau maka sebaiknya pihak BPKP 

memperbanyak pelatian, seminar dan diklat di bidang akuntan forensik. 

2. Bagi akuntan forensik: 

Alangkah baiknya jika pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat 

untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga 

kompensasi utama atau materi yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan 

rohani, baru kemudian materi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, 

sebaiknya melakukan penelitian terhadap variabel lain, contohnya independensi, 

integritas. Dengan mengembangkan teoriteori variabel tersebut. Selain itu, dapat 

pula dilakukan pada Institusi lainnya yang memiliki akuntan forensik, contohnya 

BPK atau kantorakuntan publik, sehingga  dengan melakukan perbandingan teori-

teori dan tempat lainnya tersebut maka dapat mengetahui kekurangan dan 
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kelebihan yang ada untuk meningkatkan kualitas bukti audit guna mengungkap 

fraud. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Tidak dapat dipungkiri, penulis mengakui bahwa dalam penelitian ini  

mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi. Penelitian yang dilakukan terbatas pada satu objek penelitian 

yakni auditor yang melakukan audit forensik yang bekerja pada BPKP 

Perwakilan Provinsi Riau dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk 

auditor yang melakukan audit forensik secara keseluruhan. 

2. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan kuisioner, sehingga masih 

ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban 

yang tidak cermat, tidak serius dan responden yang menjawab tidak jujur, 

sertapertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahamioleh 

responden. 
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LAMPIRAN 







Kuesioner Penelitian 

Assalamualaikum WR WB 

Bapak/Ibu Responden yang terhormat, 

Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu yang 

Bapak/Ibu berikan, sebagai salam hormat disini saya memperkenalkan diri:  

Nama : Nurhasana Akbar 

NIM : 11673202619  

Pekerjaan : Mahasiswa  

Alamat : Jl. Suka Jadi, Tarai Bangun  

No. Hp : 085376776340 

Pada saat ini, saya akan menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan tersebut, maka pada saat ini saya sedang melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, dan Profesionalisme 

Akuntan Forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkapkan fraud pada 

perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Provinsi Riau. 

Untuk ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk turut berpartisipasi mengisi 

Kuesioner yang telah disediakan (terlampir). Apabila terdapat kekurang jelasan 

kuesioner, saya bersedia dan dengan senang hati menghubungi Bapak/Ibu.  

Demikian hal ini saya sampaikan, atas bantuan dan partisipasi dari Bapak/Ibu saya 

ucapkan terima kasih.  

 

Hormat saya,  

 

 

Nurhasana Akbar  

Nim:11673202619   



I. PERTANYAAN UMUM 

 

1. Nama  

 :...........................................................................................................

. ............................................................................................................ 

 Pilih salah satu dengan memberi tanda x atau tanda cheklist ( ) 

2. Jenis Kelamin?    

 

3. Usia?   a.    tahun 

 

b.    tahun 

 

c.    tahun 

 

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibuk/Saudara/Saudari bekerja di bidang 

ini?......tahun 

a.    c.  

b.    d.  

 

5. Pendidikan Terakhir :    Jurusan : ......................... 

 

Jurusan: .......................... 

 

Jurusan: .......................... 

 

Jurusan: ........................... 

 

6. Rata-rata jumlah penugasan audit yang Saudara kerjakan dalam 1 tahun : 

a.                        c.  

 

b.      d. 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Bapak/Ibuk/Saudara/Saudari diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada, 

dengan memberi tanda silang (X) atau cheklist ( ) pada   pernyataan di bawah 

ini yang menggambarkan persepsi Anda, dimana : 

1. = Sangat Tidak Setuju (STS)  4. = Setuju (S) 

2. = Tidak Setuju (TS)    5. = Sangat Setuju (SS) 

3. = Netral (N) 

Pria Wanita 

20 - 30 

31 - 40 

>40 

1 - 2 

3 - 4 

DIII 

S1 

S2 

S3 

3 - 4 

5 - 6 

> 6 

1 - 2 

5 - 6 

> 6 



 

 

Daftar Kuesioner Penelitian Variabel X1 : Pengalaman Akuntan 
Forensik 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Auditor dikatakan 

berpengalaman  bila 

mejalankan tugas lebih 

dari tiga tahun 

     

2 Semakin banyak 

pengalaman yang 

dimiliki auditor, 

semakin besar 

kemampuan auditor 

dalam megatasi setiap 

permasalahan yang ada 

     

3 Pengalaman membantu 

auditor dalam 

memprediksi dan 

mendeteksi masalah 

secara profesional 

     

4 Jenis tugas yang 

dikerjakan pemeriksa 

adalah mendeteksi, 

mencegah, 

mengendalikan 

kecurangan dan 

misinterpretasi, serta 

menemukan bukti-bukti 

kecurangan 

     

5 Perencanaan yang 

sistematis untuk semua 

penugasan yang akan 

dilaksanakan   

     

6 Mengikuti pendidikan 

akademik, pendidikan 

berkelanjutan , training 

     

Sumber : Dewi, Rosmita Yunarti R dan Elsa Tiara (2015) Jurnal : 

“Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Akuntan 

Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap 

Fraud (Studi pada Akuntan Forensik di Perwakilan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa 

Barat)”. Universitas Pendidikan Indonesia 



Kompetensi Akuntan Forensik 

1 Untuk mendukung 

pekerjaan saya 

sebagai akuntan 

forensik harus memiliki 

latar belakang 

pendidikan Ilmu 

Akuntansi 

dan Auditing 

     

2 Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi yang 

baik 

dengan klien maupun 

rekan kerja saya 

sebagai auditor 

investigatif. 

     

3 Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

pengetahuan yang luas 

mengenai 

audit forensik, prinsip-

prinsip audit forensik 

dan kecurangan. 

     

4 Sebagai akuntan 

forensik saya mampu 

menjaga kerahasiaan 

sumber informasi 

selama proses audit 

forensik. 

     

5. Sebagai auditor saya 

memiliki dan 

memahami pengetahuan 

tentang bukti, 

bahwa setiap bukti 

temuan yang saya 

temukan selama proses 

audit harus 

relevan dan kompeten 

     

6. Sebagai akuntan      



forensik saya 

mengetahui dan 

memahami mengenai 

masalah informasi dan 

teknologi, serta 

memahami tentang 

cyber crime atau 

penipuan komputer. 

7. Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

jiwa skpetisme 

professional yang 

tinggi. 

     

8. Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

wawasan yang luas 

dalam menindak 

lanjuti kasus yang ada. 

     

9. Sebagai akuntan 

forensik saya 

menggunakan 

seseorang yang ahli 

dalam 

Information Technologi 

(IT) untuk 

meningkatkan 

pengetahuan yang 

cukup 

dan luas. 

     

10. Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

pengetahuan konstruksi 

hukum (undang-

undang) 

yang berlaku dalam 

setiap tugas 

audit yang saya 

laksanakan. 

     

11. Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

pengetahuan tentang 

tindak pidana 

korupsi baik dari bentuk 

maupun ciri-ciri 

korupsi. 

     

12. Sebagai akuntan      



forensik saya mampu 

bertindak objektif dan 

independen, serta 

netral dan selalu 

menjunjung asas 

praduga tak bersalah. 

13. Sebagai akuntan 

forensik saya memiliki 

kemampuan membuat 

hipotesis. 

     

14. Sebagai auditor 

investigatif saya 

memiliki 

kemampuan membuat 

hipotesis. 

     

15. Sebagai akuntan 

forensik saya mampu 

mengumpulkan data 

untuk membuktikan 

hipotesis yang saya 

buat. 

     

16. Sebagai akuntan 

forensik saya selama 

ini telah bersikap dan 

bertindak 

professional dalam 

melakukan tugas 

sebagai auditor sesuai 

standar audit forensik. 

     

17. Sebagai auditor 

investigatif saya selalu 

bersikap independen 

dalam melakukan 

tugas saya sebagai 

auditor investigatif. 

     

18. Sebagai akuntan 

forensik saya selalu 

mempelajari teknis dan 

metodologi yang 

bersifat bebas dari 

kasus-kasus lain 

dengan skeptis 

professional terhadap 

tugas audit yang sedang 

saya kerjakan. 

     



19. Sebagai akuntan 

forensik saya selalu 

bersikap kritis dalam 

setiap tugas yang 

saya laksanakan. 

     

20. Auditor harus memiliki 

pengetahuan 

secara menyeluruh 

(kolektif) terkait 

proses audit dan 

standar-standar yang 

sudah ditetapkan. 

     

21. Auditor tidak boleh 

melakukan kesalahan 

setiap butir-butir 

standard pemeriksaan 

audit, mulai dari 

pemeriksaan awal 

sampai proses 

pemeriksaan berakhir. 

     

22. Auditor harus 

bertanggung jawab 

untuk 

menjalani pendidikan 

guna 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

keahlian mereka. 

     

23. Auditor didorong untuk 

menunjukkan 

keahlian mereka dengan 

mendapatkan 

sertifikasi profesional 

setelah mengikuti 

pendidikan lanjutan. 

     

Sumber : Widawaty (2015) Dalam Fitri Rahmawati (2017) Pengaruh 

Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas 

Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan (Studi 

Empiris Pada Auditor Bpkp Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). 

Universitas Hasanuddin Makassar 



Profesionalisme Akuntan Forensik 

1 Profesi akuntan forensik 

sangat penting karena 

bermanfaat bagi 

masyarakat dan 

profesional. 

     

2 Sebagai akuntan 

forensik anda akan 

menerima pekerjaan 

lain jika mendapatkan 

imbalan yang lebih 

besar. 

     

3 Seorang akuntan 

forensik harus memiliki 

sikap independensi dsn 

objektivitas. 

     

4 Penilaian kinerja 

sebagai pemeriksa oleh 

rekan seprofesi selalu 

akurat 

     

5. Sering berpartisipasi 

dalam pertemuan para 

pemeriksa 

     

6. Seorang akuntan 

forensik Sering bertukar 

pendapat dengan rekan 

seprofesi. 

     

Sumber : Dewi, Rosmita Yunarti R dan Elsa Tiara (2015) Jurnal : 

“Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Akuntan 

Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap 

Fraud (Studi pada Akuntan Forensik di Perwakilan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa 

Barat)”. Universitas Pendidikan Indonesia 

Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap Fraud 

1. Bukti audit yang 

diperoleh selalu relevan 

dan sesuai dengan 

tujuan audit 

     

2. Sumber bahan bukti 

berasal dari penyedia 

bukti yang independen, 

objektif dan bahan bukti 

diperoleh dari dalam 

entitas 

     

3. Pengendalian internal 

yang dilakukan oleh 
     



klien agar bukti yang 

diperoleh dapat di 

percaya 

4. Bukti audit diperoleh 

langsung oleh 

pemeriksa melalui 

pengujian fisik, 

observasi, perhitungan 

dan inspeksi serta 

mengevaluasi sendiri 

bahan bukti tersebut. 

     

5. Selalu mementingkan 

kualifikasi orang yang 

menyediakan data 

dalam mengevaluasi 

keandalan bahan bukti 

     

6. Selalu mengandalkan 

bahan bukti yang 

objektif daripada bahan 

bukti yang 

membutuhkan penilaian 

untuk menentukan 

apakah itu benar atau 

tidak 

     

7. Pengumpulan sampel 

atas transaksi yang 

terjadi pada periode 1 

tahun terakhir atau lebih 

     

Sumber : Dewi, Rosmita Yunarti R dan Elsa Tiara (2015) Jurnal : 

“Pengaruh Pengalaman dan Profesionalisme Akuntan 

Forensik Terhadap Kualitas Bukti Audit Guna Mengungkap 

Fraud (Studi pada Akuntan Forensik di Perwakilan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa 

Barat)”. Universitas Pendidikan Indonesia 

 



paf1 paf2 paf3 paf4 paf5 paf6 Jumlah

1 4 4 4 4 4 4 24

2 4 4 5 4 4 4 25

3 4 5 5 5 5 5 29

4 5 3 5 5 5 5 28

5 5 5 5 4 5 5 29

6 4 5 5 5 4 5 28

7 5 5 4 5 5 5 29

8 3 5 5 5 4 4 26

9 2 2 4 4 4 4 20

10 4 5 5 5 4 4 27

11 3 5 5 5 4 4 26

12 4 5 5 5 5 4 28

13 4 5 5 5 4 4 27

14 4 4 5 4 4 4 25

15 4 4 5 4 4 4 25

16 3 5 5 5 4 4 26

17 4 4 4 4 4 4 24

18 3 4 4 4 4 4 23

19 3 4 4 4 4 4 23

20 4 4 4 4 4 4 24

21 2 2 4 4 4 3 19

22 2 4 4 4 4 3 21

23 4 5 4 4 4 4 25

24 5 4 5 4 5 3 26

25 4 4 4 4 4 3 23

26 4 4 4 4 4 3 23

27 4 4 4 4 4 4 24

28 4 4 4 4 4 5 25

29 4 4 4 4 4 5 25

30 4 4 4 4 4 4 24

31 4 4 4 4 5 4 25

32 4 4 4 4 4 3 23

33 4 3 4 3 5 3 22

34 4 4 4 4 4 4 24

35 2 4 4 5 4 4 23

36 4 4 4 4 4 3 23

37 3 5 5 5 4 3 25

38 2 4 4 4 4 3 21

39 3 4 4 4 4 5 24

40 2 4 4 4 4 5 23

NO

pengalaman akuntan forensik



kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 kaf1 Jumlah

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 94

2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 100

3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 100

4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 2 4 5 4 5 5 95

5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 100

6 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 100

7 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 2 4 5 2 4 5 4 5 5 98

8 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 102

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 83

10 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 101

11 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 5 4 99

12 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 101

13 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 108

14 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 106

15 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 104

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

17 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89

18 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91

20 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 113

22 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89

23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 75

24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 74

25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 79

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

28 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 106

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

30 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 73

31 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 103

32 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 100

33 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

35 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 85

36 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 85

37 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 70

38 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 77

39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115

40 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 5 72

NO

Kompetensi Akuntan Forensik



paf1 paf2 paf3 paf4 paf5 paf6 Jumlah

1 4 4 4 4 4 4 24

2 4 3 4 3 4 4 22

3 5 2 4 4 5 5 25

4 4 2 4 5 5 5 25

5 4 3 5 3 4 4 23

6 4 3 5 3 4 4 23

7 4 3 4 5 5 5 26

8 3 3 4 4 3 4 21

9 4 2 4 3 4 4 21

10 4 2 4 3 5 5 23

11 4 2 4 4 4 4 22

12 3 5 5 5 5 4 27

13 4 2 4 4 4 4 22

14 4 3 4 4 5 4 24

15 4 5 4 4 4 4 25

16 4 2 4 4 4 4 22

17 4 5 5 5 5 4 28

18 4 3 4 3 3 4 21

19 4 3 4 3 3 4 21

20 4 3 4 3 3 4 21

21 5 5 4 3 5 4 26

22 5 3 4 4 5 4 25

23 4 5 5 4 4 4 26

24 4 4 3 4 4 4 23

25 4 4 4 3 4 4 23

26 4 4 4 4 4 4 24

27 4 4 4 4 4 4 24

28 5 5 5 5 5 5 30

29 5 5 5 3 5 5 28

30 4 4 4 4 4 4 24

31 3 4 4 4 3 3 21

32 5 3 5 3 4 5 25

33 4 4 5 5 5 4 27

34 4 4 4 5 2 5 24

35 4 2 4 4 4 4 22

36 4 2 4 3 3 4 20

37 4 2 4 3 3 4 20

38 4 4 4 5 4 4 25

39 4 3 3 4 4 3 21

40 5 5 4 5 5 5 29

NO

Profesionalisme Akuntan Forensik



kbagmf1 kbagmf2 kbagmf3 kbagmf4 kbagmf5 kbagmf6 kbagmf7 Jumlah

1 5 5 4 4 4 4 4 30

2 4 4 4 4 4 4 4 28

3 5 5 5 4 4 5 5 33

4 5 5 5 5 4 5 5 34

5 5 5 5 5 5 5 5 35

6 5 5 5 4 5 5 5 34

7 5 5 5 4 4 5 5 33

8 5 5 4 5 3 3 4 29

9 4 3 4 3 4 4 4 26

10 4 3 4 4 2 4 4 25

11 4 3 4 4 2 4 4 25

12 4 3 4 5 4 4 4 28

13 4 3 4 4 4 4 4 27

14 4 4 4 4 4 4 4 28

15 4 4 3 4 4 4 4 27

16 4 3 4 4 4 4 4 27

17 5 5 4 4 4 4 4 30

18 4 4 4 3 3 4 4 26

19 4 4 4 4 3 4 4 27

20 4 4 4 3 3 4 4 26

21 4 4 2 4 2 2 3 21

22 4 4 2 4 2 2 3 21

23 4 4 4 4 4 4 4 28

24 3 3 3 3 3 3 3 21

25 3 3 3 3 3 3 3 21

26 2 3 3 4 3 3 3 21

27 4 4 4 4 4 4 4 28

28 4 4 5 5 4 4 5 31

29 4 4 4 5 5 5 5 32

30 4 4 4 4 4 4 4 28

31 4 4 2 4 2 4 4 24

32 5 5 5 5 5 5 3 33

33 5 4 4 4 3 3 3 26

34 4 4 4 4 4 4 4 28

35 4 4 3 3 4 4 4 26

36 2 3 3 3 3 3 3 20

37 4 3 3 3 3 3 3 22

38 2 3 3 3 4 3 3 21

39 4 4 4 4 4 4 5 29

40 5 5 5 5 5 5 5 35

NO

kualitas bukti audit guna mengungkap fraud



LAMPIRAN  HASIL UJI  

 

 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Pengalaman 40 19 29 24,60 2,384 

Kompetensi 40 70 115 92,88 11,328 

Profesionalisme 40 20 30 23,83 2,521 

Kualitas bukti 

audit 
40 20 35 27,35 4,282 

Valid N (listwise) 
40     

 

 

2. Hasil Uji Validitas 

 

 

Variabel Item Hasil Korelasi Product 

Moment Karl Pearson 

(R hitung) 
 

Sig. 

(2tailed) 

 

R tabel 
 

Ket. 
 

Pengalaman X1.1 0,669
**

 ,000 0, 3120 Valid 

 X1.2 0,722
**

 ,000 0, 3120 Valid 

 X1.3 0,680
**

 ,000 0, 3120 Valid 

 X1.4 0,625
**

 ,000 0, 3120 Valid 

 X1.5 0,510
**

 ,001 0, 3120 Valid 

 X1.6 0,595
**

 ,000 0, 3120 Valid 

Kompetensi X2.1 0,688** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.2 0,776** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.3 0,821** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.4 0,747** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.5 0,642** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.6 0,663** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.7 0,838** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.8 0,815** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.9 0,646** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.10 0,579** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.11 0,514** ,001 0, 3120 Valid 

 X2.12 0,825** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.13 0,578** ,000 0, 3120 Valid 



 X2.14 0,594** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.15 0,503** ,001 0, 3120 Valid 

 X2.16 0,596** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.17 0,723** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.18 0,466** ,002 0, 3120 Valid 

 X2.19 0,895** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.20 0,620** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.21 0,771** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.22 0,640** ,000 0, 3120 Valid 

 X2.23 0,498** ,001 0, 3120 Valid 

Profesionalisme  X3.1 0,486** ,001 0, 3120 Valid 

 X3.2 0,694** ,000 0, 3120 Valid 

 X3.3 0,533** ,000 0, 3120 Valid 

 X3.4 0,579** ,000 0, 3120 Valid 

 X3.5 0,715** ,000 0, 3120 Valid 

 X3.6 0,533** ,000 0, 3120 Valid 

Kualitas Bukti 

Audit 

Y1 0,781** ,000 0, 3120 Valid 

 Y2 0,773** ,000 0, 3120 Valid 

 Y3 0,870** ,000 0, 3120 Valid 

 Y4 0,684** ,000 0, 3120 Valid 

 Y5 0,747** ,000 0, 3120 Valid 

 Y6 0,873** ,000 0, 3120 Valid 

 Y7 0,827** ,000 0, 3120 Valid 

 

3. Hasil Uji Reabilitas Data 

 

Variabel Jumlah 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha of 

Item  

Keterangan 

Pengalaman 6 0,60 0,684 Reliabel 

Kompetensi 23 0,60 0,942 Reliabel 

Profesionalisme 6 0,60 0,615 Reliabel 

Kualitas Bukti 

Audit 

7 0,60 0,901 Reliabel 

 



 

 

 

4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,15548290 

Most Extreme Differences Absolute ,089 

Positive ,083 

Negative -,089 

Test Statistic ,089 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

 

 

5. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Pengalaman ,922 1,085 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Kompetensi ,922 1,085 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

perofesionalisme 1,000 1,000 Tidak terjadi 

multikolinearitas 
 

 



 

 

6. Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

 

 

 

Variabel Sig. Keterangan 

Pengalaman 0,291 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Kompetensi 0,509 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Profesionalisme 0,919 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

 

7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta 

     (Constant) 

     Pengalaman 

 1  Kompetensi 

     Profesionalisme  

-14,685 

,913 

,044 

,652 

7,869 

,230 

,048 

,209 

 

 

,508 

,115 

,384 

 



8. Hasil Uji  Secara Parsial (Uji t) 

 

 

 

9. Hasil Uji  Secara Simultan (Uji F) 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 326,774 3 108,925 10,098 ,000
b
 

Residual 388,326 36 10,787   

Total 715,100 39    

 

 

 

Hasil Uji R
2
 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,676
a
 ,457 ,412 3,284 1,293 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -14,685 7,869  -1,866 ,070   

total_Pengalaman ,913 ,230 ,508 3,975 ,000 ,922 1,085 

total_Kompetensi ,044 ,048 ,115 ,900 ,374 ,922 1,085 

total_Profesionalisme ,652 ,209 ,384 3,123 ,004 1,000 1,000 
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