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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan merupakan sebuah dokumen yang memiliki 

sifat penting bagi sebuah perusahaan untuk menyatakan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, laporan keuangan juga merupakan suatu gambaran dimana 

kinerja suatu perusahaan atau suatu instansi dapat dilihat didalam suatu 

laporan keuangan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi krusial dan 

penting terlebih jika suatu perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

go public sehingga perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan 

untuk setiap periodenya, dengan dibuatnya laporan keuangan maka banyak 

yang dapat disimpulkan dan juga banyak hal yang dapat dilakukan setelah 

diketahui atau terbitnya laporan keuangan suatu perusahaan misalnya seperti 

menilai kondisi perusahaan pada suatu periode dan nantinya akan menjadi 

suatu dasar guna manajemen perusahaan tersebut untuk mengambil suatu 

keputusan, guna lain dari laporan keuangan yang tak kalah penting adalah 

adalah sebagai acuan investor,pemengang saham dan kreditor agar supaya 

investor dapat menilai kinerja perusahaan melalui sebuah laporan keuangan 

sehingga dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil dari 

diketahuinya laporan keuangan suatu perusahaan.   

 Laporan keuangan yang sudah melalui tahap audit oleh Akuntan 

publik menjamin bahwa laporan keuangan tersebut sudah utuh fungsi dan 

tujuannya sehingga dapat digunakan dengan baik bagi manajemen dalam 

mengambil langkah penting bagi perusahaan dan juga dapat digunakan oleh 

para pengguna (Sinaga, 2014). Laporan keuangan agar dapat memiliki 

kualitas dan kuantitas sehingga dapat digunakan oleh pihak yang 

menggunakan laporan keuangan sedianya akan dilakukan pengauditan yang 

dilakukan oleh auditor eksternal, pengauditan yang dilakukan oleh auditor 

eksternal bertujuan agar laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut dapat 
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dipertanggungjawabkan dan dalam penyajiannya terdapat aspek ketepatan 

dan keterpercayaan hal ini dilakukan oleh auditor internal agar tidak ada 

informasi yang bias dan informasi yang tidak benar sehingga nantinya dapat 

menimbulkan keresahan didalam penggunaan laporan keuangan tersebut. 

 Dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor, seorang auditor 

dituntut untuk agar dapat bekerja profesional sehingga didalam pengerjaanya 

yang profesional auditor dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan 

yang sudah diaudit sehingga laporan keuangan tersebut dapat tersampaikan 

kepada penggunanya data yang akurat dan tidak bias sesuai diharapkan oleh 

pengguna laporan keuangan tersebut. Dari pengauditan yang dilakukan oleh 

auditor dapat diambil keputusan auditor atau pertimbangan auditor setelah 

dilakukan pengauditan keputusan atau pertimbangan auditor tersebut 

merupakan saran yang diberikan oleh auditor untuk pemilik laporan keuangan 

atau perusahaan yang diaudit atas dasar temuan auditor setelah laporan 

keuangan diaudit, saran dan keputusan auditor tersebut dapat menjadi 

masukan bagi pemilik laporan keuangan. Auditor memiliki tujuan agar 

laporan keuangan keseluruhan terbebas dari kesalahan penyajian material, 

baik disengaja maupun tidak disengaja oleh karena itu auditor dituntut agar 

penyusunan laporan keuangan disajikan dengan keadaan nyata terbebas dari 

kesalahan (SPAP, SA 200). Pendeteksian kecurangan yang dilakukan auditor 

dalam mengaudit laporan keuangan harus didasari dengan pemahaman 

frekuensi, sifat dan kemampuan yang dimiliki auditor, sehingga auditor dapat 

menggali dan menemukan kecurangan ataupun kesalahan yang terdapat 

didalam suatu laporan keuangan diharapkan auditor tidak berpuas diri dengan 

adanya laporan keuangan sebelum diaudit jika terdapat tantangan atau 

halangan itu merupakan sebuah konsekuensi profesi seorang auditor (Koroy, 

2008). 

 Beberapa masalah yang terjadi menunjukan jika auditor telah gagal 

melakukan tugasnya dalam membuat pertimbangan atas temuan kecurangan 

yang ditemukan saat dilakukan pengauditan. Masalah kecurangan yang 



14 

 

terungkap pada tahun 2020 dimana PT.Asuransi Jiwasraya (Tbk) mengalami 

situasi gagal bayar polis asuransi JS saving plan karena terjadinya suatu 

kecurangan yang terjadi sudah lama  terjadi  pada perusahaan PT.Asuransi 

Jiwasraya. Terdapat peran akuntan dalam merekayasa laporan keuangan 

jiwasraya secara berkesinambungan. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh 

BPK, jiwasraya telah membukukan laba semu yang diketahui sejak tahun 

2006.  Direktur Riset Core Indonesia dan Peneliti Senior, Piter Abdullah 

Redjalam memberi pernyataan bahwa kasus yang terjadi pada jiwasraya harus 

dituntaskan sampai ke akar kasusnya dengan begitu peran akuntan dalam 

kecurangan akan terungkap dengan bantuan dan keterbukaan pemerintah 

guna mengungkap rekayasa laporan keuangan jiwasraya dimana terdapat 

kecurangan oknum tertentu pada akuntan dan perlu adanya data dan fakta 

guna mengungkap rekayasa kecurangan berskala besar ini. Piter Abdullah 

Rejalam juga memberikan saran terhadap pemerintah agar mengambil 

langkah tegas apabila terdapat akuintan atau akuntan publik yang memiliki 

skala internasional (BigFour) yakni EY, Pwc, Delloite, dan KPMG dimana 

kebanyakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan jasa KAP 

tersebut karena beberapa akuntan publik tersebut sempat memiliki kasus salah 

audit ataupun kasus gagal bayar. Pada kasus sebelumnya Jiwasraya 

mengalami gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan karena jika 

dilihat dari laporan keuangan Jiwasraya tergolong bagus dalam beberapa 

tahun belakangan. Setelah dilakukan audit berlanjut maka ditemukan 

kecurangan pada sisi investasi dimana Jiwasraya sering berinvestasi pada 

saham gorengan dimana saham itu bisa saja dimanipulasi dan telah dibukukan 

menjadi laba semu sejak tahun 2006. Bahkan pada tahun 2017 pada laporan 

keuangan Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar padahal saat itu Jiwasraya 

telah membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar dimana opini tidak wajar 

jiwasraya itu diperoleh akibat kurangnya pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun 

(https://money.kompas.com/read/2020/01/09/135638726/kasus-jiwasraya-

beberkan-juga-peran-akuntan?page=all). 

https://money.kompas.com/read/2020/01/09/135638726/kasus-jiwasraya-beberkan-juga-peran-akuntan?page=all
https://money.kompas.com/read/2020/01/09/135638726/kasus-jiwasraya-beberkan-juga-peran-akuntan?page=all
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 Dari kasus diatas diketahui bahwa profesi auditor hakikatnya 

diperlukan pertimbangan profesional (proffesional judgement) sebab auditor 

hanya mencari nilai kewajaran (fairness) dari sebuah laporan keuangan. 

Kasus diatas juga menunjukan bahwa pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan adalah langkah yang penting untuk dilakukan, karena 

jika pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan mengalami sebuah 

masalah maka akan terjadi kegagalan didalam menemukan kecurangan. 

Karena apabila pemakai laporan keuangan eksternal tergantung kepada 

laporan keuangan maka langkah tepat guna mengurangi resiko audit, jika 

laporan keuangan yang diandalkan sangat mungkin akan terjadi kerugian 

apabila terjadi salah saji signifikan didalam laporan keuangan jika tidak 

terdeteksi (Arens, dkk, 2015).   Dalam pengerjaan auditnya auditor perlu 

membutuhkan bukti – bukti transaksi agar dapat menyatakan  validitasnya 

dan ketepatan perlakuan akuntansi pada suatu kejadian atau suatu transaksi. 

Resiko informasi merupakan kemungkinan yang dapat menyebabkan suatu 

informasi menjadi tidak akurat sehingga dapat mempengaruhi kesalahan 

pengambilan keputusan . Para pembuat keputusan mendapatkan informasi 

dari organisasi yang ingin melakukan suatu bisnis atau ingin memperoleh 

pinjaman dengan membeli (menjual) saham yang dikeluarkan, Oleh karena 

itu auditor berfungsi sebagai pihak yang dapat meminimalisir adanya suatu 

konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat terjadi antara penyedia 

informasi dengan pengguna informasi suatu entitas. Pihak auditor juga 

berfungsi sebagai penengah yang melaksanakan fungsi dan tugasnya agar apa 

yang disampaikan oleh penyedia informasi dapat dipastikan validitas dan 

kredibilitas dari informasi tersebut (Sumiyana, 2008). 

 Dalam profesi audit seorang auditor dituntut untuk dapat 

menemukan data yang tidak valid atau memberikan opini pada hasil kerja 

berupa laporan keuangan  yang diaudit oleh auditor bertujuan agar pengguna 

laporan keuangan menerima laporan yang valid dan kredibel, tak jarang 

dalam laporan keuangan yang dibuat oleh entitas mencerminkan keadaan 

yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak valid. Profesi auditor 
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memiliki suatu metode dengan memberikan peringatan dini (early warning 

signal) atau pendeteksian dini dengan demikian maka dapat mengurangi 

resiko tidak terdeteksinya suatu kecurangan oleh auditor (Rustiarini dan 

Novitasari, 2014). Semakin tinggi tingkatan pendeteksian dini yang diberikan 

auditor untuk tugas auditnya maka semakin tinggi pula  kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan yang dimiliki oleh auditor (Sari dan 

Adnantara, 2019) 

 Auditor diharuskan supaya dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan sikap skeptisisme profesionalnya agar 

memungkingkan auditor secara objektif dapat merumuskan simpulan opini 

tanpa terpengaruhi oleh hal yang dapat mengganggu sikap profesionalisme 

auditor ( SPAP, SA 240). Sikap skeptisisme auditor tidak terpengaruhi oleh 

tinggi rendahnya tingkat penaksiran resiko kecurangan , auditor tetap akan 

mempertahankan sikap skeptis sesuai dengan ketentuan, norma dan tingkat 

kepercayaan terhadap klien ( Noviyanti, 2008). 

 Bhattacharjee, dan Moreno (2002) mengatakan auditor didalam 

tugasnya mengaudit sebuah laporan keuangan tentunya akan menerima dua 

buah tipe informasi yang akan diuji validitasnya oleh auditor, dua tipe 

informasi itu adalah informasi afektif dan non afektif. Informasi afektif 

didasari dari sikap afeksi auditor terhadap klien (suka atau tidak suka) 

seorang auditor terhadap klien secara personal. Informasi tersebut merupakan 

informasi yang tidak berhubungan atau tidak relevan. Akan tetapi penelitian 

yang dilakukan oleh Schafer (2007) menyatakan bahwa interaksi yang terjadi 

antara informasi afektif dan kompetensi klien dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh auditor tentang keusangan 

persediaan. Atas dasar penjelasan diatas mengenai informasi afektif 

ditengarai  dapat mempengaruhi auditor dalam membuat pertimbangan atas 

kecurangan. 

 Auditor dalam pengerjaan tugasnya penting untuk memiliki rasa 

tanggung jawab atas hasil temuan audit dan opini audit yang sudah diberikan 
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kepada entitas guna kebaikan pengguna dan penyusun laporan keuangan. 

Auditor yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi (akuntabilitas) 

mencurahkan usaha yang besar dibanding dengan orang yang memiliki 

tanggung jawab yang rendah ketika auditor mengerjakan pekerjaanya 

(Bustami, 2013). Rasa tanggungjawab (akuntabilitas) yang dimiliki auditor 

dalam menyelesaikan tugasnya juga mempengaruhi keputusan, tindakan dan 

respon auditor terhadap suatu masalah (Mardisar dan Nelly, 2007). Dengan 

adanya rasa tanggung jawab yang tinggi didalam diri auditor maka auditor 

memiliki akuntabilitas dalam pengerjaan tugasnya. Maka diduga faktor 

akuntabilitas dapat mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

 Auditor dalam menyelesaikan tugasnya dan memberikan opini dan 

penilaian akan lebih baik jika auditor tersebut miliki pengetahuan yang baik 

dan luas, sebaliknya jika auditor memili pengetahuan yang sempit maka juga 

akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang telah dilakukan seorang 

auditor (Mariana, 2012). Pengetahuan sangat penting dimiliki oleh auditor 

terlebih pengetahuan dalam bidang akuntansi dan audit, pengetahuan auditor 

dalam bidang audit dan akuntansi juga  dapat didapatkan oleh auditor melalui 

frekuensi yang dilakukan seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya 

dalam proses pengauditan laporan keuangan terebih didalam menentukan 

keputusan terhadap audit terutama didalam mendeteksi kecurangan (Salsabila 

dan Prayudiawan, 2011). Sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan auditor 

dapat memperngaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 Faktor yang juga dapat mempengaruhi pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan terhadap pelaporan keuangan adalah pengalaman 

auditor. Pengalaman audit adalah pengalaman seorang auditor dalam 

melaksanakan audit laporan keuangan suatu entitas, Semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki auditor maka semakin mumpuni auditor dalam 

menghasilkan kinerja yang baik dalam pengerjaan tugasnya yang kompleks 

termasuk dalam melakukan pemeriksaan audit (Setiawan, 2015). Pengalaman 
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juga dapat mempengaruhi kemampuan yang dimiliki auditor dalam 

mendeteksi kecurangan yang terjadi pada suatu entitas, dari pengalaman juga 

auditor dapat mempalajari bagaimana cara yang tepat memperlakukan suatu 

penilaian atau judgment (Mariana, 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman dapat mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan.  

 Penelitian Prasetyo (2015) mengatakan bahwa pendeteksian dini 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 

semakin tinggi tingkat pendeteksian dini yang ditemukan seorang auditor 

maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

.Penelitian Schafer (2007) yang mengemukakan bahwa auditor yang memiliki 

akuntabilitas tinggi dan pengalaman tidak terpengaruh akan adanya informasi 

afektif sehingga di dalam menentukan pertimbangan terhadap kecurangan 

tidak bias. Penelitian Fullerton dan Rosemary (2011)Sikap skeptis harus 

memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menghargai 

pengetahuan yang dimiliki sendiri dan menantang asumsi orang lain sehingga 

dapat menangkis kekeliruan yang diajukan oleh orang lain. Penelitian 

Mariana (2012) membuktikan bahwa tekanan anggaran waktu, kompleksitas 

tugas dan tekanan ketaan berpengaruh negatif terhadap pertimbangan auditor 

sedangkan pengalaman dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor.  

 Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini memiliki judul 

”Pengaruh Pendeteksian dini, Skeptisisme Profesional, Informasi 

Afektif, Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman terhadap 

Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan yang telah dituliskan dalam latar belakang diatas, yang 

menjadi masalahpada penelitian ini adalah: 
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1. Apakah pendeteksian dini berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

3. Apakah informasi afektif berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

5. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

6. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka riset ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh pendeteksian dini 

terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

sehingga dengan tingginya tingkat pendeteksian dini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor akan bertambah akurat. 

2. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh skeptisisme 

profesional terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan sehingga dengan kuatnya skeptisisme profesional 

auditor dapat mempengaruhi pertimbangan auditor akan 

bertambah akurat. 
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3. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh informasi afektif 

terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

sehingga dengan berpengaruhnya auditor dengan informasi afektif 

dapat mempengaruhi pertimbangan auditor akan bertambah 

akurat. 

4. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh akuntabilitas 

terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

sehingga dengan tingginya tingkat akuntabilitas auditor dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor akan bertambah akurat. 

5. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh pengetahuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga dengan luasnya 

pengetahuan auditor dapat mempengaruhi pertimbangan auditor 

akan bertambah akurat. 

6. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh pengalaman auditor 

dalam mendeteksi kecurangan sehingga dengan banyaknya 

pengalaman dapat mempengaruhi pertimbangan auditor akan 

bertambah akurat. 

7. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh pendeteksian dini, 

skeptisisme profesional, informasi afektif, akuntabilitas, 

pengetahuan dan pengalaman terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi masalah. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai 

berikut: 

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

memberikan pengetahuan dan wawasan perihal pengaruh 

pendeteksian dini, skeptisisme profesional, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman terhadap 

pertimbangan auditor didalam mendeteksi kecurangan. 

Penelitian ini juga menambahkan referensi dalam bidang audit 

yaitu pendeteksian dini. 

2. Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi pertimbangan dan masukan akan pentingnya 

pendeteksian dini, skeptisisme auditor dan akuntabilitas, dan 

juga hal yang tak kalah pentingnya adalah memiliki pengalaman 

dan pengetahuan dalam bidang audit agar pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi masalah dapat lebih tepat sehingga kualitas 

audit yang dikeluarkan dapat menjadi lebih tepat dan 

berkualitas. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu 

menjadi masukan bagi auditor agar dalam pertimbangannya 

mendeteksi masalah tidak terpengaruh oleh adanya informasi 

afektif. 

3. Bagi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan akan pentingnya variabel 
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pendeteksian dini, skeptisisme profesional, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengalaman dan pengetahuan auditor dalam 

pertimbangan auditor terhadap kecurangan. Sehingga dapat 

menjadi pertimbangan auditor guna mengembangkan kualitas 

auditor dalam bidang pendeteksian dini, skeptisisme profesional, 

akuntabilitas, informasi afektif, pengalaman, dan pengetahuan. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Keputusan auditor dalam memodifikasi prosedur audit dan penilaian 

resiko kecurangan merupakan pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan (Hammersley, 2011). Dalam pertimbangannya mendeteksi 

kecurangan kesadaran auditor  akan pendeteksian dini karena  dengan adanya 

peringatan dini (Novitasari, 2014), auditor mampu memodifikasi prosedur 

audit lebih baik dan melakukan penilaian resiko dengan lebih tepat. 

 Dalam pertimbangannya mendeteksi kecurangan auditor diharap 

mampu mempertahankan sikap skeptis sesuai dengan ketentuan, tingkat 

kepercayaan dan norma terhadap klien dan tidak terpengaruh akan tinggi 

rendahnya tingkat penaksiran resiko kecurangan ( Noviyanti, 2008). Dengan 

kuatnya sikap skeptis auditor akan tingkat penaksiran resiko kecurangan lebih 

akurat dan memodifikasi prosedur audit dengan lebih baik. 

 Terdapat dua tipe informasi yang diuji validitasnya oleh auditor, 

dua tipe informasi itu ialah informasi afektif dan non afektif yang sebenarnya 

informasi tersebut dikatakan tidak relevan dan terkait  (Bhattacharjee dan 

Moreno, 2002). Auditor yang terpengaruh informasi afektif positif tentang 

klien akan lebih rendah dalam penilaian resiko dan tidak memodifikasi 

prosedur audit yang sudah ditetapkan. 

 Rasa tanggung jawab auditor yang tinggi (akuntabilitas) 

mengerahkan usaha besar dibanding dengan orang yang memiliki tanggung 

jawab yang rendah ketika auditor mengerjakan pekerjaanya (Bustami, 2013). 

Auditor dengan rasa tanggung jawab (akuntabilitas) yang tinggi cenderung 

melakukan tugasnya dalam mengaudit dengan lebih berhati-hati. 

 Pengetahuan yang dimiliki seorang auditor dituntut agar lebih luas 

dan lebih mendalam terutama dalam bidang akuntansi dan audit sehingga 

auditor dalam pelaksanaannya dapat bekerja dengan baik sehingga 

menghasilkan keputusan yang berkualitas dan didalam mendeteksi 

kecurangan auditor dapat bekerja dengan optimal (Salsabila dan 
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Prayudiawan, 2011). Dengan luasnya pengetahuan auditor dibidang akuntan 

dan audit dengan begitu auditor dapat menentukan pertimbangan atas 

kecurangan lebih akurat.  

 Auditor dalam mendeteksi kecurangan faktor yang tidak kalah 

penting adalah pengalaman karena mempengaruhi kemampuan  auditor dalam 

mendeteksi kecurangan , pengalaman juga membentuk auditor bagaimana 

cara tepat memperlakukan suatu penilaian atau judgment ( Mariana, 2012). 

Auditor dengan pengalaman yang banyak mempengaruhi keputusan audit 

dalam pertimbangan auditor sehingga dapat mendeteksi kecurangan lebih 

akurat. 

 Hubungan antara pendeteksian dini, skeptisisme proferional, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan dan juga pengalaman dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan . 

Menurut teori diatas, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 


	HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian

	1.4 Kerangka Pemikiran


	BAB II
	TINJUAN PUSTAKA
	2.1 Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	2.2 Pendeteksian dini
	2.3 Skeptisisme Profesional
	2.4 Informasi Afektif
	2.5 Akuntabilitas
	2.6 Pengetahuan
	2.7 Pengalaman
	2.8 Pengembangan Hipotesis
	2.8.1 Pendeteksian dini dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	2.8.2 Skeptisisme profesional dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	2.8.3 Informasi Afektif dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	2.8.4 Akuntabilitas dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	2.8.5 Pengetahuan dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	2.8.6 Pengalaman dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan



	BAB III
	METEDOLOGI PENELITIAN
	3.1 Populasi dan Sampel
	3.2 Metode Pengumpulan Data
	3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	3.3.1 Variabel Dependen (Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan)
	3.3.2 Variabel Independen

	3.4 Metode Analisis Data
	3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif
	3.4.2 Uji Kualitas Data
	3.4.3 Uji Asumsi Klasik
	3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda
	3.4.5 Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit’s)
	3.4.6 Uji Hipotesis (Uji statistik t)



	BAB IV
	PEMBAHASAN
	4.1 Deskripsi Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang
	4.2  Hasil Analisis
	4.2.1 Uji Kualitas Data
	4.2.2 Statistik Deskriptif
	4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda
	4.2.4 Uji Asumsi Klasik
	4.2.5 Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit)
	4.2.6 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

	4.3 Pembahasan
	4.3.1 Pengaruh Pendeteksian dini terhadap Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	4.3.2 Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	4.3.3 Pengaruh Informasi Afektif terhadap Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	4.3.5 Pengaruh Pengetahuan terhadap Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
	4.3.6 Pengaruh Pengalaman terhadap Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan



	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Implikasi Penelitian
	5.3 Saran


	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

