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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada zaman modern ini, perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat sehingga laporan keuangan tersebut harusnya bebas dari 

kesalahan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan dari suatu perusahaan yang 

menggambarkan tentang kondisi dari kinerja dari suatu perusahaan. Laporan keuangan 

menurut PSAK 1 tahun 2012 berisi tentang laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan (CALK). Menurut PSAK 1 tahun 2012, tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Kegunaan laporan keuangan bagi masyarakat adalah agar 

masyarakat bisa menilai trend dan menilai kemampuan dari entitas.  

Setiap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus diaudit. Hal ini 

dilakukan karena laporan keuangan biasanya dibaca oleh banyak orang dan banyak orang 

akan melakukan analisis keuangan dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan bisa 

memberikan gambaran tentang kinerja yang ada dalam perusahaan. Laporan keuangan 

juga dapat memberikan gambaran apakah masyarakat patut untuk membeli 

saham/obligasi dari perusahaan tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan audit laporan 

keuangan agar masyarakat tidak salah dalam menginvestasikan hartanya ke perusahaan 

tertentu.  
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Kegunaan dari adanya mengaudit laporan keuangan adalah agar auditor memberi 

keyakinan pada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari 

salah saji (misstatement) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai 

atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan (Koroy, 2008). Setiap auditor belum 

tentu menemukan kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan tertentu tetapi bisa saja 

auditor tersebut menemukan kesalahan yang dapat mengindikasikan adanya kesalahan 

yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh pembuat laporan keuangan dalam 

perusahaan tersebut. Auditor juga dituntut untuk bisa menganalisis jenis kesalahan 

tersebut dan dapat memberikan solusi perbaikan dari kesalahan tersebut.  

Laporan keuangan harus diperiksa/diaudit oleh seseorang agar laporan keuangan 

tersebut terbebas dari kesalahan. Seseorang yang bekerja untuk memeriksa laporan 

keuangan tersebut adalah auditor eksternal. Auditor eksternal biasanya bekerja pada 

sebuah kantor akuntan publik (KAP) dan bekerja dalam sebuah tim di setiap project yang 

akan diaudit.  

Kesalahan yang ditemukan oleh auditor bisa terjadi dalam penyajian laporan 

keuangan. Kesalahan tersebut bisa saja terjadi karena suatu kesengajaan maupun 

ketidaksengajaan. Hal yang termasuk kesengajaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan 

oleh orang-orang dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan golongan tertentu. 

Hal yang termasuk ketidaksengajaan adalah sesuatu yang terjadi karena adanya human 

error seperti kesalahan dalam pencatatan, kesalahan penulisan angka pada akun tertentu, 

dan kesalahan dalam memasukkan akun tertentu. 

Kesalahan yang disengaja oleh pihak tertentu bisa saja termasuk kecurangan atau 

lebih dikenal dengan fraud. Fraud biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah 

mengenal situasi yang ada dalam perusahaan dan biasanya dilakukan oleh orang yang 
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biasa menghandle bagian tertentu sehingga mereka mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dalam sebuah divisi/bagian dalam perusahaan.  

Oleh karena itu, untuk mendeteksi adanya fraud dibutuhkan kemampuan auditor 

untuk mendeteksi fraud dalam sebuah laporan keuangan. Auditor harus mengerti situasi 

yang terjadi dalam perusahaan, potensi  fraud yang terjadi dalam perusahaan, jenis fraud  

yang sudah dan akan terjadi dalam perusahaan, cara mendeteksi  fraud tersebut.  

Setiap auditor memiliki kemampuan yang berbeda untuk mendeteksi kecurangan. 

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yaitu karakteristik individu, jenjang jabatan auditor, dan pengalaman audit. 

Pada karakterisitik individu terdapat 4 hal penjabaran yaitu gender, tingkat pendidikan, 

tipe kepribadian, dan kemampuan interpersonal, dan tekanan anggaran waktu. 

Faktor gender perlu untuk dipertimbangkan dalam kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud karena auditor wanita dan auditor pria pasti memiliki perbedaan dalam 

mendeteksi kecurangan yaitu dalam hal memproses informasi yang didapat dari bukti 

audit. Wanita lebih dikenal dengan orang yang lebih teliti dalam melihat informasi 

daripada pria. Pada penelitian Agustina (2014) menyatakan bahwa gender berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 

Selain gender, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan yaitu tingkat pendidikan. Menurut Arles (2012) auditor 

yang memiliki gelar akademis yang tinggi diasumsikan akan dapat bekerja lebih baik 

dengan mengimplementasikan seluruh pengetahuan dan potensi kemampuan yang 

dimilikinya sebagai dasar di dalam penerimaan tugas audit. Jadi semakin tinggi gelar 

akademis seorang auditor maka dapat diasumsikan auditor tersebut memiliki spesifikasi 

ilmu yang lebih tinggi yang dapat diimplementasikan dalam penunjang hasil kualitas audit 

termasuk di dalam menemukan kecurangan dalam audit. Pada penelitian Rianti (2010) 
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menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pemeriksa 

(auditor) menemukan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan. 

Tidak hanya gender dan tingkat pendidikan, tetapi jenjang jabatan juga bisa 

mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Menurut Arles (2012) 

jenjang jabatan auditor di KAP memiliki peran penting terhadap tanggung jawab auditor 

yang disesuaikan dengan kapasitas tugas, tingkat pendidikan yang diperoleh, serta 

pengalaman auditor tersebut di KAP. Jadi semakin tinggi jabatan yang diterima oleh 

auditor maka dapat diasumsikan bahwa auditor tersebut memiliki jenjang pendidikan 

yang tinggi dan memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan tugas audit. Pada 

penelitian Agustina (2014) menyatakan bahwa jenjang jabatan berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Dengan jenjang jabatan yang tinggi dapat menjadi pembuktian bahwa seorang 

auditor sudah memiliki pengalaman audit yang banyak. Auditor dengan pengalaman audit 

yang banyak berarti sudah menyelesaikan banyak penugasan audit laporan keuangan. 

Menurut Jayanti (2011) dalam Arles (2012) menyatakan bahwa pengalaman audit adalah 

pengalaman audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya 

penugasan yang pernah ditangani, semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat 

menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Penelitian dari 

Anggriawan (2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Penelitian Matondang (2010) menyatakan 

bahwa pengalaman audit memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan yang 

positif terhadap pencegahan dan pendeteksian penyajian laporan keuangan. Penelitian 

Nasution (2012) menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kemampuan auditor mendeteksi gejala-gejala kecurangan. Keempat 



5 

 

 

  

penelitian ini menunjukkan hasil penelitian yang sama yaitu pengalaman audit memiliki 

pengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

Tipe kepribadian auditor juga menjadi faktor lain yang dapat menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Menurut 

penelitian Noviyanti (2008) dalam Nasution (2012) menyatakan bahwa tipe kepribadian 

seseorang menjadi salah satu faktor yang menentukan sikap yang dimiliki oleh individu 

tersebut, termasuk sikap skeptisme yang terdapat pada diri sendiri tersebur. Auditor yang 

memiliki sikap skeptis yang tinggi biasanya memilki ciri-ciri kepribadian yang selalu 

berpikiran logis dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan 

menggunakan tes tipe psikologi MBTI, auditor dengan tipe kepribadian ST adalah auditor 

yang dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta yang diperolehnya dengan analisis 

yang logis, dari sebab ke akibat, dari premis ke kesimpulan sedangkan auditor dengan tipe 

kepribadian NT adalah auditor yang mempresepsikan informasi berdasarkan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan mempertimbangkan secara teoritis dan 

ilmiah dalam pengambilan keputusan (Faradina, 2016). Penelitian Nasution (2012) 

menunjukkan bahwa auditor dengan kombinasi tipe kepribadian ST (Sensing dan 

Thinking) dan NT (Intuition dan Thinking) tidak terdapat perbedaan hasil pengujian 

dengan auditor dengan kombinasi tipe kepribadian selain ST (Sensing dan Thinking)  dan 

NT (Intuition dan Thinking). 

Kemudian variabel yang keenam adalah variabel kemampuan interpersonal. 

Menurut Muchlis (2015) menyatakan bahwa auditor yang memiliki kemampuan 

kerjasama yang baik, yang memiliki kreativitas yang membuat auditor memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi, serta rasa kepercayaan diri, tentunya akan dapat memahami gejala-gejala 

dan mendeteksi adanya kecurangan dengan lebih baik.  
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Variabel yang terakhir adalah tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu 

adalah situasi yang ditujukan untuk auditor dalam melaksanakan efisiensi terhadap waktu 

yang telah disusun/terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku 

(Sososutikno, 2003). Menurut penelitian Anggriawan(2014) menyatakan bahwa tekanan 

waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Bertolak 

belakang dengan penelitian Pangestika(2014) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Menurut penelitian Braun 

dalam Koroy(2008) menyatakan bahwa auditor yang berada di bawah tekanan waktu 

menjadi kurang sensitif terhadap isyarat kecurangan sehingga kurang mungkin untuk 

dapat mendeteksi kecurangan, tetapi tidak akan mempengaruhi kinerja auditor dalam hal 

mengumpulkan bukti atas frekuensi dan jumlah salah saji. Menurut penelitian 

Aprianto(2016) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu mempunyai hubungan 

negatif dan searah terhadap keberhasilan dalam mendeteksi kecurangan klien yang berarti 

bahwa jika tekanan anggaran waktu yang tinggi maka keberhasilan dalam mendeteksi 

kecurangan klien akan menurun dan begitu juga sebaliknya. 

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah peneliti menyadari bahwa 

sangat penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengetahui hasil audit dari suatu 

perusahaan sehingga sudah sepatutnya hasil audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan 

Publik haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu auditor harus 

memiliki kemampuan mendeteksi fraud yang didapatkan selama mengerjakan tugas 

auditnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di Universitas Katolik 

Soegijapranata adalah peneliti menambahkan 2 variabel yang belum pernah diteliti yaitu 

variabel kemampuan interpersonal dna tekanan anggaran waktu. Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul : “PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, JENJANG 
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JABATAN, PENGALAMAN AUDIT, TEKANAN ANGGARAN WAKTU 

TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI FRAUD”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, topik mengenai kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud penting bagi peneliti untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa pertanyaan 

penelitian akan dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah gender berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud? 

2. Apakah tingkat pendidikan auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi fraud? 

3. Apakah jenjang jabatan auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi fraud? 

4. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi 

fraud? 

5. Apakah tipe kepribadian auditor dengan kombinasi ST dan NT  berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud? 

6. Apakah kemampuan interpersonal auditor berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi fraud? 

7. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi  fraud? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh gender terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi fraud. 
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2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan auditor terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

3. Untuk menguji pengaruh jenjang jabatan auditor terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi fraud. 

4. Untuk menguji pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi fraud. 

5. Untuk menguji pengaruh tipe kepribadian dengan kombinasi ST dan NT 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

6. Untuk menguji pengaruh kemampuan interpersonal terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

7. Untuk menguji pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi fraud. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Profesi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada profesi 

auditor bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

auditor mendeteksi fraud. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kantor 

akuntan publik (KAP) dalam mengetahui banyak faktor yang 

mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi fraud 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengaruh gender, 

tingkat pendidikan, jenjang jabatan, pengalaman audit, tipe kepribadian, 



9 

 

 

  

kemampuan interpersonal, dan tekanan anggaran waktu terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

4. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dalam pembuatan 

regulasi/kebijakan yang baru atau perbaikan regulasi lama untuk 

meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.4.Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini menjelaskan tentang hubungan antara karakteristik individu, 

jenjang jabatan, pengalaman audit, dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan dalam skema 

sebagai berikut: 
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Gambar 1Kerangka Pikir 
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Gender dari auditor penting untuk dipertimbangkan dalam kemampuan auditor 

mendeteksi fraudkarena auditor wanita akan lebih teliti dalam menemukan kecurangan 

dibandingkan auditor pria. Tingkat pendidikan auditor penting juga karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan auditor maka semakin banyak ilmu yang didapat selama mengenyam 

pendidikan. Jenjang jabatan dan pengalaman audit juga penting karena dengan adanya 

jenjang jabatan yang tinggi maka pengalaman audit dari auditor sudah banyak. Dengan 

memiliki banyak pengalaman audit, auditor sudah terbiasa dalam melakukan tugasnya 

dalam menangani beberapa kasus langka yang belum tentu setiap auditor dapati di setiap 

kasus. Tipe kepribadian auditor penting karena kepribadian setiap orang berbeda-beda dan 

auditor dituntut untuk profesional dalam pekerjaannya tidak bisa hanya menggunakan 

kepintaran tetapi juga membutuhkan sense dari seorang auditor. Kemampuan interpersonal 

auditor sangat penting dalam mendeteksi kecurangan karena auditor harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam tim, kreativitas dalam menyelesaikan 
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penugasan audit, dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Tidak mungkin auditor 

bekerja secara individual dalam menyelesaikan penugasan auditnya. Tekanan anggaran 

waktu penting untuk diteliti karena dengan adanya tekanan akan berpengaruh buruk 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud.  Dengan adanya tekanan pada lingkungan 

pekerjaan akan membuat auditor menjadi terburu-buru dan sensivitas auditor juga 

terganggu. Jika hal-hal di atas tidak diperhatikan maka akan menimbulkan masalah dalam 

melakukan proses audit dan auditor belum tentu bisa menyelesaikan penugasan audit dan 

menemukan kecurangan dalam laporan keuangan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang tinjauan teori dari auditing, fraud, kemampuan auditor 

mendeteksi fraud, gender, tingkat pendidikan, jenjang pendidikan, tipe kepribadian, 

kemampuan interpersonal, dan tekanan anggaran waktu dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan mengurai mengenai gambaran umum obyek penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, serta desain dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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 Bab ini akan membahas tentang proses penyebaran kuesioner, gambaran umum 

responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, hasil pengujian asumsi 

klasik, pengujian hipotesis, dan pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

  


