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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

 Kecurangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat pada 

umumnya. Dalam menjalankan tugas-tugas auditnya, seorang auditor 

menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti audit pada kasus–

kasus yang terindikasi adanya kecurangan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan, 

pengetahuan dan ketepatan dalam menentukan teknik audit dalam proses 

pengungkapan kecurangan tersebut. Termasuk dengan melakukan investigasi agar 

kasus tersebut dapat ditelusuri dan memperoleh hasil audit yang reliable. 

Audit investigatif merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan 

adanya indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta 

ketidaklancaran pembangunan (Lameng dan Dwirandra, 2018). Dalam audit 

investigatif akan dilakukan pengumpulan berbagai bukti secara sistematis untuk 

mengungkapkan ada tidaknya indikasi korupsi sehingga dapat diambil tindak 

hukum selanjutnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, audit 

investigatif menjadi suatu kebutuhan mendasar, karena hasil auditnya merupakan 

bagian integral dalam proses pembuktian adanya indikasi kecurangan (fraud), 

sebelum berlanjut ke proses litigasi. Hal ini membuat pelaksanaan audit 

investigatif menjadi lebih sulit dibandingkan pelaksanaan general audit, di mana 

auditor selain memahami ilmu akuntansi dan audit, juga harus memahami hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Di dalam menjalankan audit investigasi untuk tujuan pengungkapan 

kecurangan perlu didukung oleh kemampuan auditor dalam melakukan audit 

investigatif, sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Sikap umum 

yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang berhubungan dengan tugasnya 

adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi, dan 

profesionalisme (penggunaan kemahiran profesional audior dengan cermat dan 

seksama). Tujuan audit investigasi dapat tercapai secara efektif apabila auditor 

mampu menyelesaikan beberapa tanggung jawab umum, diantaranya audit 

investigasi dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai 

keahlian yang diperlukan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk 

membuktikan adanya kecurangan yang memungkinkan terjadi dan sebelumnya 

telah diindikasikan oleh berbagai pihak. 

Seorang auditor investigatif harus didukung dengan kemampuan yang 

memadai untuk menunjang keberhasilannya suatu audit investigasi diantaranya 

memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental (Tuanakotta 

2010:349). Selain itu, juga dibutuhkan pengalaman auditor yang ditunjukan 

dengan jumlah penugasan praktik audit yang pernah dilakukan oleh auditor. 

Berdasarkan hal diatas teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan teori segitiga fraud (fraud triangle theory). Teori ini secara umum 

diterima sebagai bagian dari proses mengidentifikasi dan menilai risiko 

kecurangan. Konsep dasarnya sederhana dimana teori fraud menyatakan bahwa 

kecurangan yang terjadi didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, 

kesempatan, dan pembenaran. 
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Faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor juga diyakini dapat 

mempengaruhi tingkat seorang auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang 

efektif untuk membuktikan adanya kecurangan. Pengalaman dalam konteks ini 

artinya keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilewati auditor untuk 

meningkatkan kualitasnya. Menurut Aulia (2013) pengalaman melakukan audit 

investigatif yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit di lapangan baik 

dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah 

dilakukan. Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi auditor karena auditor yang berpengalaman dapat mendeteksi 

adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan. Pengalaman audit dapat 

ditunjukan dengan jumlah pelaksanaan prosedur audit investigatif yang pernah 

dilakukan oleh auditor tersebut. 

Selain harus memiliki kemampuan dan pengalaman, auditor juga harus 

mampu bersikap independen agar audit investigatif dapat dilaksanakan secara 

efektif. Independensi ditunjukkan dalam bentuk tidak ada hubungan antara auditor 

dengan klien, tidak ada kepentingan, dan tidak terpengaruh faktor-faktor lain yang 

tidak ada kaitannya dengan audit. Bahkan, Augustine et, al. (2014) dalam Lameng 

dan Dwirandra (2018) menjelaskan bahwa independensi auditor merupakan 

sesuatu yang sangat fundamental dalam profesi auditor, karena tanpa 

independensi maka hasil audit tidak akan memiliki nilai dalam persepsi pengguna 

hasil audit tersebut. Oleh karena itu, auditor harus selalu menjaga integritas dan 
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objektivitasnya dalam melaksanakan tugas audit, sehingga pelaksanaan audit 

investigatif dapat dilaksanakan secara efektif. 

Adapun fenomena mengenai kasus yang sama yakni melibatkan kredibilitas 

auditor BPKP  merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP perlu didukung oleh kualitas hasil audit 

yang optimal. Optimalisasi kualitas hasil audit intern pemerintah bukanlah seperti 

membalikkan telapak tangan dengan mudahnya. Fenomena yang menunjukkan 

kualitas hasil audit BPKP belum optimal yakni kasus yang terjadi di BPKP 

(Damardono, 2013), disebutkan bahwa audit BPKP di kasus Indosat-IM2 cacat 

hukum. Keputusan final BPKP tersebut mempertegas putusan sela pada 7 Februari 

2013 lalu. Saat itu, Majelis Hakim PTUN yang juga diketuai oleh H. Bambang 

Heryanto SH MH, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Indar Atmanto, 

PT Indosat Tbk. dan IM2 untuk menunda pelaksanaan keputusan BPKP atas kasus 

IM2. Dalam perkara IM2, BPKP mengeluarkan pernyataan adanya kerugian 

negara senilai Rp 1,3 triliun. Penggugat sekaligus terdakwa kasus IM2, Indar 

Atmanto mengaku keputusan PTUN tersebut menunjukkan bahwa keadilan masih 

bisa didapat di meja hijau. Penjelasan dari putusan ini sangat terang benderang 

bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan. Lameng dan Dwirandra, 2018 juga menyebutkan bahwa kasus 

Indosat-IM2 di mana majelis kasasi Mahkamah Agung memutuskan tidak sah 

hasil audit BPKP atas dugaan kerugian negara dalam penggunaan jaringan PT 
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Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), kemudian kasus di Barito Timur 

dan Jakarta di mana masing-masing tersangka korupsi memenangkan gugatan di 

PTUN atas hasil audit BPKP. Adanya kasus seperti diatas membuat masyarakat 

berasumsi bahwa kompetensi atau keahlian yang dimiliki APIP masih kurang 

sehingga masih terdapat kesalahan dalam mengaudit. Fenomena di atas 

mencerminkan bahwa hasil audit internal pemerintah masih kurang berkualitas. 

Berdasarkan fenomena tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan 

masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPKP dikarenakan pengalaman 

auditor yang kurang sehingga kemampuan seorang auditor dalam menangani 

kasus kurang sehingga audit investigatif yang seharusnya dilakukan dengan tepat 

waktu menjadi tidak efektif dan terkesan lamban. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses pengungkapan fraud oleh BPKP tersebut tidak efektif dan 

tidak sesuai harapan. 

Due Professional Care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan 

setiap Akuntan Publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai 

kualitas audit yang memadai. Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu 

skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai. Dengan adanya kecermatan 

dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas 

audit yang dihasilkan akan semakin baik, setiap pendapat yang diberikan oleh 

auditor dan  penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum 

dalam standar auditing sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas 

pelaksanaan audit yang lebih baik. Skeptisisme profesional auditor merupakan 

sikap (attitude) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini 
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mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara 

kritis terhadap bukti audit (Augustine et, al. 2014 dalam Lameng dan Dwirandra, 

2018). Karena bukti audit dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka 

skeptisisme professional harus digunakan selama proses tersebut. Skeptisisme 

adalah hal penting yang harus dimiliki auditor dalam bertugas yaitu selalu berhati-

hati dan bertanya-tanya untuk mengumpulkan bukti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2018)  menyatakan 

bahwa kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif berpengaruh 

positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif, pengalaman 

auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif, dan independensi auditor berpengaruh positif pada efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini berarti bahwa semakin baik 

kemampuan, pengalaman, dan independensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati dkk (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif memberikan pengaruh 

positif secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif dalam pembuktian kecurangan pada BPKP perwakilan Provinsi Jawa 

Barat Kota Bandung; Pengalaman auditor berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam 

pembuktian kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Kota 

Bandung; Kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif investigatif 

dan pengalaman auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
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efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam pembuktian kecurangan 

pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani dkk (2014)  menyatakan bahwa  

hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam 

melakukan audit investigatif secara signifikan mempengaruhi efektivitas audit 

investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Tes sukses dari hipotesis pertama 

terbukti signifikan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sikap 

skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit 

pengungkapan dalam investigasi fraud, yang berarti hipotesis kedua dalam 

penelitian ini diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa 

teknik audit mempengaruhi efektivitas audit investigasi dalam Fraud Dislosure. 

Tes ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2017) menyatakan bahwa due 

profesional care berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) menyatakan 

bahwa kemampuan dan pengalaman auditor investigatif berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam pengungkapan 

fraud, yang berarti bahwa semakin meningkat kemampuan dan pengalaman 

seorang auditor investigatif maka akan semakin meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam pengungkapan fraud. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lameng dan Dwirandra (2018) , 

Rahmayani dkk (2014), Fadli (2017) dan Pratiwi (2015) adalah menggabungkan 

variabel independen yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
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investigatif yaitu independensi, pengalaman, kemampuan auditor dalam 

melakukan audit investigatif, dan due professional care. Penelitian ini belum 

pernah dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata. 

Dari uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah : “PENGARUH 

INDEPENDENSI, PENGALAMAN, KEMAMPUAN AUDITOR DALAM 

MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF, DUE PROFESSIONAL CARE 

TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT 

INVESTIGATIF (STUDI PADA BPKP PROVINSI JAWA TENGAH)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif? 

3. Apakah kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif? 

4. Apakah due professional care (dimensi skeptisisme profesional) 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif? 

5. Apakah due professional care (dimensi keyakinan yang memadai) 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif independensi terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif pengalaman terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif kemampuan auditor dalam 

melakukan audit investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif due professional care (dimensi 

skeptisisme profesional) terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif due professional care (dimensi 

keyakinan yang memadai) terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif. 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi pihak BPKP : 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi tentang efektivitas pelaksanaan prosedur 

audit investigatif sehingga dikemudian hari dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja dan mengimplementasikan kebijakannya. 

2. Bagi teori : 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya. 
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1.4.  Kerangka Pikir 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

Menurut Abdurahmat (2003:92) dalam Mulyati dan Purnamasari (2015), 

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

sasaran atau tujuan yang diharapkan. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat 

ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara 

menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan 

lingkungannya. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam 

pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat 

menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas 

prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi. Efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dalam rangka menjalankan audit investigasi, seorang 

auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, 

H3 (+) 

H2 (+) 

H1 (+) 

Independensi 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

prosedur audit 

investigatif 

Pengalaman 

Kemampuan auditor 

dalam melakukan 

audit investigatif 

Due Professional 

Care: 

1. Skeptisisme 

profesional  

2. Keyakinan yang 

memadai 

H4a-b (+) 
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kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam 

memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan.  

Kerangka tersebut menggambarkan bagaimana independensi, pengalaman,   

kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif, dan due professional 

care (skeptisisme profesional dan keyakian yang memadai) berpengaruh terhadap 

efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud. Di sektor 

publik khususnya di Indonesia, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan 

transparan oleh para penyelenggara negara merupakan sorotan utama masyarakat 

saat ini ditenggarai dengan semakin meningkatnya tindakan fraud, sehingga audit 

investigatif menjadi kebutuhan dasar dalam upaya pemberantasan fraud secara 

umum. 
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