
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kecurangan adalah topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat 

Indonesia. Hal itu terjadi karena sudah menjamurnya tindak kecurangan yang ada 

di Indonesia. Kecurangan merupakan sebuah perilaku yang dilaksanakan oleh 

seorang atau lebih dengan sengaja yang pada satu sisi merugikan suatu entitas atau 

organisasi, dan di sisi lain memberikan keuntungan bagi pelakunya. Maraknya 

kecurangan yang terjadi di Indonesia berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan 

akan jasa profesional akuntan publik. Dalam menjalankan tugasnya saat mengaudit 

suatu perusahaan, seorang auditor bukan hanya memenuhi kepentingan kliennya, 

tetapi juga untuk kepentingan pihak-pihak lain yang menggunakan laporan 

keuangan auditan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang 

berkepentingan sangat mengharapkan penyajian informasi dalam laporan keuangan 

yang dapat diandalkan. Auditor eksternal yang merupakan pihak independen 

memiliki tugas untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen. Sehingga diharapkan, informasi 

yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan merupakan informasi yang 

andal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Namun pada prakteknya, semakin sulit bagi para auditor eksternal untuk 

mendeteksi tanda-tanda kecurangan ataupun kecurangan itu sendiri yang terjadi 
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pada suatu entitas atau perusahaan, terutama ketika ada kolusi di dalamnya. Kolusi 

dapat membuat auditor percaya kalau bukti audit yang ia dapatkan merupakan bukti 

yang meyakinkan, walaupun sebenarnya bukti tersebut palsu. Tidak menutup 

kemungkinan juga ada kelalaian auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan 

atau bahkan dalam memberikan opini audit. Selain itu, terdapat pula risiko tidak 

terdeteksinya salah saji yang material pada laporan keuangan yang disebabkan oleh 

kecurangan. Menurut Hery (2017), risiko tidak terdeteksinya salah saji material 

yang disebabkan oleh kecurangan lebih sering terjadi dibanding risiko salah saji 

yang disebabkan oleh kekeliruan. Hal itu bisa terjadi karena seringkali tindak 

kecurangan yang ada, melibatkan sebuah skenario yang secara sengaja disusun 

untuk menutupi tindak kecurangan yang sedang dilakukan. Seperti kasus Garuda 

berdasarkan cnnindonesia.com (2019), auditor eksternal Garuda mengakui 

pendapatan piutang pada laporan keuangan padahal belum ada pendapatan yang 

diterima oleh perusahaan. Bahkan sebelum itu, dituliskan bahwa laporan keuangan 

dari Garuda Indonesia juga sudah menuai perdebatan yang dipicu oleh penolakan 

penandatanganan persetujuan atas laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris 

Garuda Indonesia. Maka tidak heran apabila Report of Nation 2020 melaporkan 

bahwa hanya 4% dari total tindak kecurangan yang terjadi dapat dideteksi oleh 

auditor eksternal. 

Sebagaimana tertulis pada standar auditing (SA) 240 yang menyatakan 

bahwa auditor yang melakukan penugasan audit memiliki tanggungjawab untuk 

dapat memperoleh keyakinan yang cukup terkait bebas tidaknya laporan keuangan 

dari kesalahan penyajian yang material, baik hal itu diakibatkan karena kecurangan 
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ataupun kekeliruan yang tidak disengaja (SPAP, 2016). Pendeteksian kecurangan 

merupakan serangkaian proses dan analisis untuk memperoleh indikasi awal yang 

memadai terkait suatu tindak kecurangan, serta mempersempit ruang gerak pelaku 

kecurangan. Dalam memperoleh keyakinan dan juga mendeteksi kecurangan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor untuk dapat mendeteksi 

kecurangan yang terjadi. Kemampuan auditor untuk dapat mendeteksi kecurangan 

ditunjang dengan kecakapan auditor dalam mengidentifikasi kecurangan, jenis-

jenis kecurangan yang ada, karakteristiknya, dan juga cara pendeteksiannya. Etika 

Fraud Auditing (EFA) menyatakan bahwa seorang auditor harus memiliki sikap 

independensi, keahlian profesional, tanggungjawab, serta pengalaman yang 

memadai untuk dapat mendeteksi suatu kecurangan yang sudah terjadi maupun 

yang akan terjadi.  

Menurut Sulistyowati (2014), pengalaman menjadi salah satu faktor penting 

yang bisa diyakini oleh masyarakat luas kepada suatu instansi atas suatu tugas yang 

dipenuhinya. Hal dikarenakan makin banyaknya pengalaman yang dimiliki seorang 

auditor maka akan menghasilkan pengetahuan yang lebih juga dalam memenuhi 

penugasan audit yang selanjutnya. Selain itu, Sulistyowati (2014) juga menuliskan 

kalau semakin tinggi jam terbang seorang auditor akan mempengaruhi keahliannya 

secara teknis dan psikis. Pengalaman penugasan audit yang sudah dilalui dapat 

menolong auditor untuk dapat menilai informasi serta bukti yang diterimanya 

dengan lebih baik pula. Auditor dengan pengalaman yang lebih banyak dinilai 

memiliki tingkat kepekaan akan kecurangan yang lebih tinggi pula dibandingkan 

dengan auditor yang belum memiliki pengalaman yang memadai. Selain menolong 
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auditor untuk dapat mendeteksi kecurangan ataupun kekeliruan yang muncul, 

pengalaman seorang auditor juga memampukan auditor dalam memahami 

kecurangan ataupun kekeliruan tersebut, sehingga dapat mencari penyebab 

munculnya kecurangan ataupun kekeliruan itu. 

Seorang auditor juga harus mempunyai sikap skeptisisme profesional 

seperti yang dijelaskan pada Standar Audit (SA) Seksi 200, yaitu sikap seorang 

auditor yang berpikir kritis dalam menjalankan penugasan auditnya dan terhadap 

bukti audit yang diperoleh dengan cara selalu mempertanyakan serta mengevaluasi 

bukti audit tersebut. Skeptisisme profesional ini sangat diperlukan sebagai seorang 

auditor untuk dapat memiliki peluang lebih dalam mendeteksi kecurangan. Seorang 

auditor yang mempunyai skeptisisme tidak akan dengan mudah menerima 

penjelasan dari klien apabila tidak terdapat bukti yang jelas dan dapat dipercaya 

(SPAP, 2016). Hal itu didukung dengan penelitian yang dilakukan Ramadhany 

(2015), menjelaskan bahwa skeptisisme profesional merupakan sikap yang dimiliki 

oleh auditor yang ditunjukkan dengan keraguan, pertanyaan, maupun 

ketidaksetujuan yang kritis akan bukti audit ataupun pernyataan yang diberikan 

oleh klien. Penting bagi auditor agar dapat mengelola sikap skeptis tersebut dengan 

tepat sehingga dapat menolong dalam menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan 

untuk menjalankan penugasan auditnya. 

Selain diperlukan sikap skeptisisme profesional, menurut Sunyoto (2014) 

seorang auditor juga perlu menerapkan etika untuk mempertahankan kepercayaan 

publik kepadanya. Sebagai auditor dituntut untuk mempunyai prinsip dan moral 

yang diaplikasikan pada perilaku etis yang juga sesuai dengan etika profesi yang 
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sudah ditetapkan. Etika profesi tersebut disusun sedemikian rupa supaya dapat 

praktis dan realistis untuk dilakukan namun juga tidak kehilangan sisi idealistis.  

Task specific knowledge  juga menjadi faktor lain yang tidak kalah penting 

untuk menunjang kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal itu 

dikarenakan, untuk dapat mengenali indikasi-indikasi terjadinya kecurangan, 

auditor perlu dibekali dengan pengetahuan akan tugas-tugasnya secara terinci. 

Pengetahuan tersebut didapatkan melalui pengalaman dalam mengerjakan 

penugasan audit serta pelatihan-pelatihan yang diikuti. Libby, 1995 dalam Yusrianti 

(2015) menyimpulkan bahwa task specific knowledge ialah kumpulan informasi 

dan pengalaman yang tersimpan pada ingatan seseorang yang berasal dari teori 

ataupun fakta yang ditemukan ketika melaksanakan penugasan audit. 

Red flags merupakan perilaku yang dapat mengindikasikan bahwa ada 

tindak kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai seorang auditor perlu 

kemampuan untuk mendeteksi peringatan ini sehingga dapat menolong auditor 

dalam menaksir risiko kecurangan. Red flags dijadikan patokan oleh auditor untuk 

menentukan apakah perlu melakukan penyidikan lebih lanjut atau tidak oleh pihak 

manajemen. Dewi (2016) menjelaskan bahwa red flags tidak selalu menjadi tanda 

bahwa ada kecurangan yang muncul pada suatu perusahaan, namun red flags 

umumnya selalu muncul setiap kali ada kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, 

red flags dinilai dapat digunakan menjadi sebuah peringatan ketika terjadi 

kecurangan. Semakin banyak red flags yang dapat didapati oleh auditor maka 

semakin tinggi juga probabilitas auditor tersebut dapat mendeteksi kecurangan yang 

sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. 
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Dalam mendeteksi kecurangan, setiap auditor memiliki kemampuan yang 

berbeda yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pengalaman yang sudah dilalui, 

perbedaan tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki, dan kualitas pengetahuan 

yang dikuasai. Selain itu, faktor beban kerja yang dijumpai oleh auditor juga 

mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi 

tingkat beban kerja seorang auditor karena bertambahnya tugas yang harus 

dikerjakan akan menyebabkan munculnya dysfunctional audit behavior. Auditor 

akan cenderung mengurangi prosedur audit yang harus dilakukan dan menerima 

tanpa mengevaluasi lebih dalam setiap informasi yang disampaikan oleh klien. Hal 

itu akan mempersulit auditor dalam mengevaluasi informasi yang ia terima dan 

berpengaruh pada menurunnya kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. 

Nasution & Fitriany (2012) menuliskan dalam penelitiannya bahwa beban kerja 

yang dijumpai auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang dapat 

tertangani dalam kurun waktu yang terbatas untuk melaksanakan proses audit. 

Semakin tinggi beban kerja yang dihadapi oleh auditor, maka semakin rendah pula 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti 

(2015) yang menyebutkan bahwa pengalaman audit, beban kerja, dan task specific 

knowledge berpengaruh positif terhadap pendeteksian auditor atas fraud laporan 

keuangan, dan peneliti menambahkan variabel skeptisisme profesional, penerapan 

aturan etika, serta red flags. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah 

diuraikan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pengalaman, Skeptisisme Profesional, Penerapan Aturan Etika, Task Specific 
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Knowledge, Red Flags, dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Semarang)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah yang ini diteliti, yaitu: 

1. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

3. Apakah penerapan aturan etika berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah task specific knowledge berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

5. Apakah red flags berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

6. Apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian ini, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aturan etika terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh task specific knowledge terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh red flags terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teori 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait 

pengaruh pengalaman, skeptisisme profesional, penerapan aturan etika, task 

specific knowledge, red flags, serta beban kerja terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

2. Manfaat Riset 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memeriksa atau mengkaji 

ulang perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dengan cara melakukan riset 

ulang. Selain itu juga untuk memberikan insights baru sebagai referensi bagi 
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peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian yang mengangkat 

topik yang sama dari sudut pandang berbeda. 

3. Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi kantor akuntan 

publik dalam memahami lebih lanjut pengaruh pengalaman, skeptisisme 

profesional, penerapan aturan etika, task specific knowledge, red flags, serta 

beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk peningkatan 

kualitas auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini berguna untuk memberi gambaran 

tentang variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. 

Pada penelitian ini, kemampuan auditor mendeteksi kecurangan menjadi variabel 

dependen atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel independen atau 

variabel yang menjadi sebab dari perubahan yang terjadi pada variabel dependen 

adalah pengalaman, skeptisisme profesional, penerapan aturan etika, task specific 

knowledge, red flags, dan beban kerja. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima 

bab yang menyediakan informasi saling berkaitan antar babnya, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini, peneliti menguraikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penelitian, kerangka 

pikir, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Pada bagian ini, peneliti menguraikan mengenai tinjauan pustaka 

yang didalamnya membahas teori-teori pendukung serta 

pengembangan hipotesis yang didasarkan pada teori dan hasil 
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penelitian terdahulu untuk mendukung hipotesis peneliti yang 

digunakan pada penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini, peneliti menguraikan mengenai populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian, serta teknis analisis data untuk 

pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini, peneliti menguraikan mengenai hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti serta pembahasan dan argumen dari 

analisis data yang didapatkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian ini, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dan 

keterbatasan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran  yang 

ditujukan bagi pembaca. 
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