
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan yang handal dan relevan dibutuhkan oleh berbagai 

pihak seperti investor, kreditor, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut untuk pengambilan 

keputusan (Arens, dkk., 2015). Oleh karena itu laporan keuangan perlu 

diaudit oleh auditor eksternal yang independen. Auditor memiliki kewajiban 

untuk melakukan audit judgment atau pertimbangan auditor, yaitu  setiap 

pertimbangan yang dibuat auditor dalam menanggapi setiap bukti dan 

informasi yang dperoleh untuk proses audit, yang akan mempengaruhi proses 

dan hasil audit. Salah satu audit judgment yang dibuat oleh auditor adalah 

fraud judgment yaitu pertimbangan auditor dalam penilaian risiko kecurangan 

dan memodifikasi prosedur audit. Standar audit (IAPI, 2016) menyebutkan 

bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk memperoleh keyakinan 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik 

yang disebabkan karena kekeliruan (error) maupun kecurangan (fraud). Oleh 

karena itu auditor juga diharuskan membuat pertimbangan yang terkait 

dengan kecurangan (auditor’s fraud judgment). 

Auditor diharapkan dapat bersikap obyektif dalam membuat 

pertimbangan atas kecurangan, tetapi auditor seringkali dipengaruhi oleh 
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berbagai faktor yang dapat menyebabkan keputusannya menjadi bias. Padahal 

para pemakai laporan auditor independen menggunakan informasi dalam 

laporan tersebut untuk mengambil keputusan bisnis dengan asumsi bahwa 

informasi yang telah diaudit tersebut cukup lengkap, akurat, dan tidak bias 

(Arens, dkk., 2015). Pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

sangat penting dalam setiap langkah dalam proses audit, misalnya dalam 

sebuah kasus seorang auditor menemukan laporan keuangan yang tidak wajar 

dan dicurigai terindikasi adanya fraud, maka auditor harus mengkonfirmasi 

indikasi fraud ini dengan bukti audit yang terkait, mengevaluasi bukti audit 

dan memastikan ada indikasi fraud atau tidak (fraud judgment), lalu menilai 

seberapa besar tingkat risiko kecurangan, dan mengkomunikasikan adanya 

indikasi kecurangan tersebut pada pihak manajemen klien (Arens, dkk., 

2015). 

Beberapa skandal akuntansi yang terjadi menunjukkan bahwa auditor 

telah gagal dalam membuat pertimbangan atas kecurangan. Kasus kecurangan 

yang baru terjadi pada awal April 2015 dialami oleh Toshiba, perusahaan 

elektronik terkemuka ini diketahui telah menggelembungkan laba usaha 

Toshiba sebesar  ¥151,8 miliar (setara 15,85 triliun rupiah) sejak tahun 2008. 

Auditor independen dari Toshiba yaitu Ernst dan Young tidak menemukan 

kecurangan tersebut. Hal ini bermula dari Perdana Menteri Jepang, Abe yang 

ingin mendorong transparansi lebih besar di Jepang untuk menarik investor 

asing, maka komisaris (Chairman) Toshiba menyewa panel independen yang 

terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah 
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transparansi di perusahaannya dan ditemukan penggelembungan laba yang 

dilakukan oleh CEO Toshiba (Hisao Tanaka), wakil CEO Toshiba (Norio 

Sasaki), dan penasihat Toshiba (Atsutoshi Nishida) yang sudah 

mengundurkan diri setelah peristiwa ini terungkap. Diduga hal ini terjadi 

karena target yang terlalu tinggi, dan tekanan atas pencapaian target 

tersebutlah yang menyebabkan skandal ini terjadi 

(https://akuntansiterapan.com/). Akibatnya saham Toshiba turun sekitar 20% 

sejak awal April serta nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar ¥ 1,67 triliun 

(setara 174 triliun rupiah). 

Dari uraian di atas, nampak bahwa pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan merupakan langkah yang penting dalam melakukan 

proses audit, karena kesalahan dalam pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan dapat menyebabkan kegagalan dalam menemukan kecurangan. 

Kecurangan akuntansi seperti itu akan menyebabkan banyak pihak seperti 

investor, pekerja, kreditur, dan pemilik saham mengalami kerugian yang 

besar (Arens, dkk., 2015). Jadi menarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

Auditor perlu menjaga tingkat skeptisisme profesionalnya dalam 

melaksanakan audit, dimana skeptisisme profesional merupakan sikap 

(attitude) auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAPI, 2016). Auditor 

yang memiliki sikap skeptis yang kuat lebih mampu mendeteksi kecurangan 
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dibandingkan dengan auditor yang memiliki sikap skeptis yang rendah 

(Noviyanti, 2013). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa auditor 

yang memiliki supervisor yang bersikap skeptis akan dapat mengambil 

keputusan terkait kecurangan yang lebih baik dibandingkan dengan auditor 

lain dan mereka akan lebih meningkatkan pencarian bukti audit dan 

memperluas pertanyaan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai (Hurtt, 

2010). Jadi diduga faktor sikap skeptisisme profesional akan mempengaruhi 

pertimbangan auditor dalm mendeteksi kecurangan.  

Bhattacharjee, dan Moreno (2002) mengatakan bahwa dalam 

mengumpulkan bukti audit, auditor akan menerima dua macam informasi 

yaitu informasi afektif dan informasi non afektif. Informasi afektif merupakan 

informasi yang didasari pada afeksi atau perasaan auditor (suka atau tidak 

suka) terhadap personal klien. Informasi ini merupakan informasi yang tidak 

relevan. Schafer (2007) membuktikan bahwa interaksi antara kompetensi 

klien dan informasi afektif mempengaruhi pengambilan keputusan auditor 

mengenai keusangan persediaan. Berdasarkan penjelasan di atas diduga 

informasi afektif akan mempengaruhi auditor dalam membuat pertimbangan 

atas kecurangan. 

Tanggung jawab seorang auditor sangat penting peranannya di dalam 

audit karena dapat mempengaruhi keputusan dan hasil audit. Rasa 

bertanggungjawab yang dimiliki seorang auditor di dalam proses mengaudit 

disebut akuntabilitas (Mardisar dan Sari, 2007). Auditor yang memiliki 

akuntabilitas tinggi akan lebih tepat dalam membuat pertimbangan atas 
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kecurangan (Schafer, 2007). Dengan akuntabilitas, seorang auditor harus 

bertanggung jawab penuh kepada semua pihak dalam proses pengauditan 

mulai dari awal prosedur audit. Maka diduga faktor akuntabilitas akan 

mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Seorang auditor wajib memiliki keahlian dan pengetahuan audit yang 

memadai supaya mampu untuk melakukan proses audit dengan benar dan 

dapat menghasilkan keputusan audit yang tepat (IAPI, 2016).                                                                                                                                                                                                            

Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendukung 

pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan  (Herawaty dan Susanto, 

2009). Berdasarkan penelitian terdahulu, seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan audit akan lebih ahli dalam menentukan keputusan audit 

terutama dalam mendeteksi kekeliruan atau kecurangan (Herawaty dan 

Susanto, 2009). Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan auditor akan 

mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan adalah pengalaman auditor. Auditor yang memiliki pengalaman 

akan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam penugasannya 

daripada auditor yang kurang berpengalaman (Schafer, 2007). Auditor yang 

memiliki pengalaman audit yang lebih banyak dan lama dianggap memiliki 

pengetahuan yang lebih tinggi dan mempunyai berbagai penemuan dalam 

memeriksa bukti audit, sehingga auditor akan dapat memberikan opini dan 

keputusan audit yang lebih baik dan tepat demikian juga dalam menentukan 

pertimbangan atas kecurangan (Schafer, 2007). Maka dapat disimpulkan 
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bahwa pengalaman auditor akan mempengaruhi pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian Schafer (2007) menemukan bahwa auditor yang memiliki 

pengalaman dan akuntabilitas tinggi tidak akan terpengaruh informasi afektif 

sehingga dalam menentukan pertimbangan atas kecurangan tidak bias. Hurtt 

(2010) meneliti bahwa auditor yang mempunyai sikap skeptis akan lebih 

meningkatkan pencarian bukti audit dan memperluas pertanyaan untuk 

mendapatkan bukti audit yang memadai. Penelitian Tielman dan Pamudji 

(2012) membuktikan bahwa tekanan ketaatan, anggaaran waktu, 

kompleksitas tugas, pengetahuan dan pengalaman mempengaruhi 

pertimbangan auditor.  

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini memiliki judul 

“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Informasi Afektif, Akuntabilitas, 

Pengetahuan, dan Pengalaman terhadap Pertimbangan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 



7 

 

1. Apakah sikap skeptisisme profesional auditor mempengaruhi 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah informasi afektif mempengaruhi pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

3. Apakah akuntabilitas mempengaruhi pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah pengetahuan auditor mempengaruhi pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan? 

5. Apakah pengalaman auditor mempengaruhi pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan? 

6. Apakah sikap skeptisisme professional, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman auditor mempengaruhi 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh sikap skeptisisme profesional terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan melihat 

apakah auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang 

semakin kuat akan membuat pertimbangan atas kecurangan yang 

semakin tepat. 

2. Mengetahui pengaruh informasi afektif terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan melihat apakah auditor 
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yang semakin tidak terpengaruh dengan informasi afektif akan 

membuat pertimbangan atas kecurangan yang semakin tepat. 

3. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dengan melihat apakah auditor yang 

memiliki akuntabilitas yang semakin tinggi akan membuat 

pertimbangan atas kecurangan yang semakin tepat. 

4. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dengan melihat apakah auditor yang 

memiliki pengetahuan yang semakin banyak akan cenderung 

membuat pertimbangan atas kecurangan yang semakin tepat. 

5. Mengetahui pengaruh pengalaman terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dengan melihat apakah auditor yang 

memiliki pengalaman yang semakin banyak akan cenderung 

membuat pertimbangan atas kecurangan yang semakin tepat. 

6. Mengetahui pengaruh interaksi sikap skeptisisme professional, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman auditor 

terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa, penelitian ini 

memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sikap 

skeptisisme profesional auditor,  informasi afektif, akuntabilitas, 
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pengetahuan, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga menambah 

referensi di bidang auditing terutama yang terkait dengan 

pertimbangan atas kecurangan, sikap skeptisisme profesional, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman. 

2. Bagi pimpinan kantor akuntan publik, dan auditor, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya 

meningkatkan sikap skeptisisme auditor dan akuntabilitas, serta 

memiliki pengetahuan dan pengalaman audit yang memadai agar 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan lebih akurat 

sehingga dapat memperbaiki kualitas audit. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan masukan agar auditor tidak 

terpengaruh oleh informasi afektif yang dapat menyebabkan  

pertimbangannya menjadi bias. 

3. Bagi organisasi profesional seperti IAPI (Institut Akuntan Publik 

Indonesia), penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai 

pentingnya faktor-faktor seperti sikap skeptisisme profesional 

auditor, informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan, dan 

pengalaman auditor dalam pertimbangan atas kecurangan. Sehingga 

perlu dipertimbangkan untuk memberikan pelatihan untuk 

meningkatkan sikap skeptisisme profesional auditor, akuntabilitas, 

pengetahuan, dan pengalaman audit agar auditor dapat lebih 

kompeten. 
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1.5. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

meliputi keputusan auditor dalam penilaian risiko kecurangan dan 

memodifikasi prosedur audit (Hammersley, 2011). Auditor yang memiliki 

sikap skeptisisme yang lebih kuat akan menentukan penilaian risiko 

kecurangan yang lebih tepat dan cenderung untuk memodifikasi prosedur 

audit dibandingkan dengan auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang 

lemah. 

Pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga dipengaruhi 

oleh informasi afektif yaitu informasi yang sebenarnya tidak relevan yang 

dapat menimbulkan reaksi emosional auditor seperti rasa suka atau tidak suka 

terhadap klien yang pada akhirnya akan menyebabkan pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan menjadi bias (Bhattacharjee dan Moreno, 

2002). Auditor yang lebih terpengaruh dengan informasi afektif yang positif 

mengenai klien akan menetapkan penilaian risiko kecurangan yang lebih 

rendah dan cenderung tidak akan memodifikasi prosedur audit dibandingkan 

dengan auditor yang tidak terpengaruh informasi afektif. 

Akuntabilitas merupakan rasa kebertanggungjawaban auditor terhadap 

klien dan pemakai laporan auditor independen. Auditor dengan akuntabilitas 

yang tinggi akan berusaha memiliki sikap dan kemampuan untuk 

menjelaskan segala prosedur audit secara detail dan dapat menjawab semua 

pertanyaan serta memberikan keterangan kepada klien auditor atau kepada 

pihak yang memberi tanggung jawab kepada auditor (Salsabila dan 
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Prayudiawa, 2011). Auditor yang memiliki akuntabilitas yang tinggi akan 

cenderung untuk melakukan audit dengan lebih berhati-hati agar dapat 

memberikan pertanggungjawaban yang memadai terhadap atasannya, oleh 

karena itu auditor dengan akuntabilitas yang semakin tinggi akan membuat 

pertimbangan atas kecurangan yang semakin tepat. 

Auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam bidang audit dan 

akuntansi sebagai modal untuk bekerja dalam mengaudit laporan keuangan 

perusahaan. Pengetahuan auditor diperlukan dalam membuat keputusan audit 

yang tepat terutama dalam hal mendeteksi kekeliruan atau kecurangan 

(Herawaty dan Susanto, 2009). Maka auditor dengan pengetahuan yang 

semakin tinggi akan menentukan pertimbangan atas kecurangan semakin 

tepat. 

Sangat penting bagi auditor untuk terus menambah pengalaman audit 

nya, auditor yang berpengalaman akan dapat menentukan pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang lebih tepat (Schafer, 2007). 

Auditor dengan pengalaman cukup dapat mempengaruhi keputusan audit 

terutama dalam menentukan pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan dengan memberikan opini audit yang lebih tepat. Maka auditor 

dengan pengalaman yang semakin tinggi akan menentukan pertimbangan atas 

kecurangan yang semakin tepat. 

Interaksi antara sikap skeptisisme profesional, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman juga akan mempengaruhi 
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pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan telaah teori 

di atas, maka model penelitian adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
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