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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan mengenai kinerja 

sebuah entitas dimana transaksi yang menyebabkan arus kas keluar dan masuk 

tercermin dalam laporan ini. Laporan keuangan dapat berguna sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis bagi banyak pihak seperti investor, 

masyarakat, dan pemerintah. Maka dari itu, penting bagi sebuah laporan 

keuangan untuk memenuhi karakteristik kualitatif yang ada agar dapat 

bermanfaat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam PSAK. 

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik ini sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk menghasilkan opini yang tepat. Karakteristik kualitatif 

yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan agar dapat bermanfaat 

adalah dapat diandalkan, tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. 

Dengan terpenuhinya karakteristik ini, para KAP dapat membandingkan 

laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksanya dari 1 periode ke periode 

selanjutnya. 

Meski demikian, laporan keuangan sudah dibuat sesuai dengan standar yang 

ada, masih tetap ada kemungkinan terjadinya risiko entitas menjadi sebuah 

salah saji material. Hal ini dikarenakan masih adanya perusahaan-perusahaan 

yang ingin memanipulasi laporan keuangan mereka untuk menyamarkan 

kinerja mereka yang buruk dari para pengguna laporan keuangan. Maka dari 
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itu, auditor perlu memiliki beberapa kompetensi yang harus dikuasai dengan 

tujuan untuk mendeteksi kecurangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Agar auditor dapat mendeteksi kecurangan yang dimaksud, maka mereka 

pertama perlu mengetahui seperti apa skema kecurangannya, jenis, dan 

karakteristiknya serta cara untuk mendeteksinya. Menurut Association of 

Certified Fraud Examiners (2018), skema kecurangan dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 skema utama terjadinya fraud yaitu corruption, asset 

misappropriation, dan financial statement fraud. 

Terkait dengan paparan diatas, kasus yang terjadi pada BKK Pringsurat 

dimana Direktur Utama dan Direktur PD BKK Pringsurat Kabupaten 

Temanggung pada periode 2009 sampai 2017 meragukan hasil audit sejumlah 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Dilansir dari laman https://infoplus.id/sidang-

korupsi-bkk-pringsurat-terungkap-audit-tak-wajar-kinerja-kap-diragukan/, 

Burhanudin yang menjadi auditor BKK sejak 2011 sampai 2016 mengaku 

menjadi ketua tim audit. Audit dilakukan atas permintaan Suharno dan Riyanto 

dengan sifat audit umum. “Saya memakai KAP orang lain,” kata saksi. Lebih 

lanjut, ia mengakui bahwa hasil auditnya hanya didasarkan dokumen pemberi 

kerja. Ia juga mengakui, bahwa dalam auditnya menemukan ketidak beresan 

dalam pengelolaan BKK. Saksi menyebut adanya indikasi penyimpangan. 

“Temuan pemberian bunga terlalu tinggi, kadang 15 persen sampai 17 persen,” 

kata dia. Temuan lain, adanya subsidi yang dibayar BKK, harusnya nasabah. 

Restrurisasi kredit dan kredit macet. 
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Skeptisme profesional adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh 

seorang auditor untuk mendapatkan lebih banyak bukti dengan tidak mudah 

percaya pada suatu hal apa adanya. Hal ini yang membuat auditor dapat 

menemukan kecurangan atau suatu materialitas. Auditor tidak dapat 

mengasumsikan bahwa pihak manajemen itu tidak jujur, tetapi tidak bisa juga 

mengasumsikan bahwa mereka sepenuhnya jujur. Menurut Arsendy (2017), 

dengan menggunakan sikap skeptisme profesional seorang auditor tidak harus 

puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinan bahwa manajemen 

adalah jujur. Sedangkan menurut Ramadhany (2015), skeptisme profesional 

yaitu sikap yang kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan 

atau ketidaksetujuan dengan pernyataan klien atas kesimpulan yang diterima 

umum. 

Independensi juga merupakan sikap lain yang wajib dimiliki oleh seorang 

auditor dalam mendeteksi suatu kecurangan atau materialitas. Karena 

independensi dapat membantu auditor dalam menilai temuan yang ada secara 

objektif, tanpa terpengaruh oleh hal lain. Independensi merupakan sikap mental 

yang harus dipertahankan oleh auditor, jadi dalam menilai kewajaran suatu 

laporan keuangan seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak 

manapun. (Ramadhany, 2015) 

Kompetensi merupakan dasar penting yang harus dikuasai auditor dengan 

tujuan untuk melihat bagaimana auditor dapat menerapkan ilmu tersebut dalam 

prakteknya. Sehingga dengan menguasai kompetensi yang dimiliknya, auditor 

diharapkan mampu mengungkap materialitas maupun kecurangan dengan baik. 
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Menurut Swastyami (2015), kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan didalam pekerjaanya. 

Profesionalisme dapat membantu auditor sebagai poin tambahan bahwa 

menjadi profesional berarti melakukan segala suatu hal yang berkaitan dengan 

bidangnya secara efektif dan efisien. Profesionalisme merupakan sikap 

seseorang dalam menjalankan suatu profesi yang dalam hal ini auditor, yang 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

(Prasetyo, 2013). Sedangkan menurut Siregar (2013), profesionalisme adalah 

atribut individual yang mencakup kualitas personal dan kepemilikan memadai 

atas sejumlah keahlian yang didapat dari serangkaian pembinaan berkelanjutan 

yang didominasi oleh pembinaan intelektual. 

Task specific knowledge disisi lain, sangatlah penting dan harus dikuasai 

oleh seorang auditor, karena hal ini terkait dengan pemahaman auditor tersebut 

akan pengetahuan mengenai tugas tertentu yang akan dilaksanakan oleh si 

auditor. Menurut Libby (1995) (dalam Yusrianti, 2015), Task specific 

knowledge merupakan informasi yang disimpan dalam ingatan; baik itu dari 

pengalaman dari fakta (praktis) maupun konsep (teoritis), lebih khusus lagi 

yaitu yang berhubungan dengan kinerja dalam tugas yang menggunakan 

judgement (pertimbangan) audit baik itu pengetahuan yang umum maupun 

khusus. 

Penerapan aturan etika diperlukan agar seorang auditor dapat mengasah 

moralnya dan dengan hal tersebut, auditor tersebut dapat lebih mudah dalam 

menemukan suatu kecurangan dalam sebuah fenomena ataupun laporan 
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keuangan. Menurut Hasanah (2010) menyatakan bahwa etika ialah studi tentang 

tindakan moral atau sistem atau kode berperilaku yang mengikutinya. 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah peneliti menambahkan 

variabel baru yang belum pernah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya 

yaitu penerapan aturan etika. Selain itu, dikarenakan kinerja KAP yang terus 

membaik, maka peneliti memutuskan untuk meneliti hal ini dengan harapan 

KAP dapat menjadi panutan bagi sesama KAP lainnya. 

Berdasarkan pada masalah-masalah yang ada diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Skeptisisme 

Profesional, Independensi, Kompetensi, Profesionalisme, Task Specific 

Knowledge dan Penerapan Aturan Etika Terhadap Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada KAP di Kota 

Semarang).” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah independensi berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 
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4. Apakah profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

5. Apakah task specific knowledge berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

6. Apakah penerapan aturan etika berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif skeptisisme 

profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif independensi 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif kompetensi 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif profesionalisme 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

5. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif task specific 

knowledge terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

6. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif penerapan aturan 

etika terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi institusi pendidikan 

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi bagi para 

pengajar maupun mahasiswa. Sebagai perluasan wawasan dan sebagai 

pembanding bagi peneliti lain. 

Bagi KAP 

Dengan adanya penelitian ini, semoga para auditor di KAP dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk peningkatan mutu dan 

pelayanan kepada para pengguna laporan keuangan. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Variabel Independen               Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada kerangka penelitian diatas, bisa dilihat bahwa hubungan 

dari tiap variabel independen terhadap variabel dependennya adalah variabel 

yang pertama, skeptisisme profesional berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian 

X1   :Skeptisisme profesional (+) 

X2   :Independensi (+) 

X3   :Kompetensi (+) 

X4   :Profesionalisme (+) 

Kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan 

(Y) 

X5   :Task specific knowledge (+) 

X6   :Penerapan aturan etika (+) 
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variabel yang kedua, independensi berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel 

kompetensi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Variabel profesionalisme berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Variabel task specific knowledge berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. dan variabel yang terakhir 

yakni penerapan aturan etika berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca maka disusunlah sistematika penulisan 

dalam 3 bab yang saling terkait. Penyusunan sistematika penulisan ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai isi dari tiap bab. Maka dari itu peneliti 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir, serta sistematika 

penulisan penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi mengenai 

berbagai macam konsep dan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian saat ini beserta dengan pengembangan hipotesis yang berisi 
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mengenai bagaimana hipotesis atas tiap variabel yang dikembangkan 

berpengaruh terhadap variabel dependennya. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai metode yang akan peneliti 

gunakan, diantaranya yakni, penentuan populasi dan sampel penelitian, 

jenis data dan sumber data yang diperoleh, definisi dan bagaimana tiap 

variabel akan diukur serta alat analisis data yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


