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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah media yang berfungsi untuk menyampaikan 

informasi keuangan dari sebuah perusahaan dan organisasi. Laporan keuangan 

digunakan tidak hanya oleh pihak perusahaan, namun digunakan juga oleh kreditor, 

investor, lembaga keuangan, pemerintah, dan ublicion umum kegunaannya berbeda – 

beda sesuai dengan kepentingan berbeda – beda pada informasi yang ada didalam 

laporan keuangan. 

Auditor eksternal adalah pihak ketiga yang independen, bertugas untuk 

menjamin dengan memberikan keyakinan kepada pihak yang menggunakan laporan 

keuangan. Auditor dituntut supaya tidak menyimpang dari Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK), dan menjunjung kaidah moral agar kualitas audit dan citra akuntan 

public terjaga (Zein et al., 2010). Kecurangan (fraud) berbeda dengan kekeliruan 

(errors) dibedakan dengan tindakan yang mendasarinya, jika dilakukan dengan 

sengaja maka akan disebut kecurangan (fraud) dan jika dilakukan dengan tidak 

sengaja maka akan disebut dengan kekeliruan (errors). Menurut Standar Profesi 

Akuntan Publik SA 240, kecurangan adalah tindakan disengaja baik dari individu 

maupun kelompok dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab, dengan 

menggunakan tipu muslihat demi mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau 

melanggar hukum.  



 

2 

 

Contoh kasus kecurangan yang pernah terjadi di Indonesia yakni di tahun 2018 

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) beserta dengan auditor melakukan 

kekeliruan yakni dengan menganggap keuangan yang ada di PT SNP mendapatkan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah peringkat tertinggi dalam 

istilah laporan keuangan dengan menyatakan perusahaan tidak memiliki masalah 

dalam finansial. Padahal berdasarkan pemerikasaan OJK, PT SNP telah menyajikan 

laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang pastinya 

merugikan banyak pihak. Hal ini dilakukan untuk mengajukan pinjaman terhadap 14 

perbankan dengan nilai Rp 14 Triliun. OJK menilai AP dan KAP telah melakukan 

pelanggaran yang melanggar peraturan OJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan 

Jasa Akuntan Publik dan KAP. Pertimbangan yang menyatakan terjadi pelanggaran 

yakni, telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan 

sesungguhnya, yang kedua ketidaksesuaian opini laporan keuangan menyebabkan 

kerugian ublici jasa keuangan dan juga Masyarakat, yang ketiga mengakibatkan 

turunnya rasa percaya Masyarakat terhadap ublici jasa keuangan. Kesalahan audit ini 

dapat terjadi karena daftar piutang PT SNP yang dijadikan jaminan dalam kredit 

dengan perbankan. Namun data piutang tersebut sebenarnya fiktif sehingga tidak 

dapat melakukan penagihan untuk melunasi pinjaman. Kasus ini juga menyangkut 

sikap skeptisme auditor KAP dengan klien yang sudah bekerja bersama selama 8 

tahun yang menyebabkan ada kedekatan psikologis yang mengakibatkan skeptisme 

auditor berkurang. Auditor tidak meneliti dengan benar karena sudah percaya dengan 

data yang telah diberikan oleh klien sehingga terjadilah kekeliruan dalam kasus PT 
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SNP. Sanksi yang diterima oleh kedua Akuntan Publik yakni pembatasan pemberian 

jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 1 tahun. Sementara itu KAP 

dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur sistem 

pengendalian mutu KAP dan wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur 

dimaksud (https://www.cnnindonesia.com).  

Contoh kasus diatas membuktikan bahwa auditor internal maupun pihak 

eksternal harus memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan yang baik dalam 

melaksanakan tugas nya yakni mengaudit laporan keuangan. Auditor dituntut agar 

bisa mendeteksi berbagai bentuk kecurangan dengan integritas yang tinggi dan 

menjaga objektivitas profesionalitasnya. Kelalaian auditor dalam mendeteksi 

kecurangan akan sangat memberikan dampak yang besar untuk pengguna informasi 

laporan keuangan dan mengakibatkan kepercayaan ublic menjadi hilang. Kemampuan 

setiap auditor dalam mendeteksi kecurangan berbeda – beda dikarenakan berbagai 

faktor. 

Fraud atau kecurangan terus berkembang dengan berbagai cara dan terjadi di 

banyak perusahaan. Oleh karena itu auditor harus semakin berkembang dengan 

meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan dalam menjalankan 

pekerjaan mereka. Di sisi lain, auditor tetap memiliki keterbatasan dalam mendeteksi 

kecurangan. Adanya keterbatasan inilah yang mengakibatkan lolosnya salah saji yang 

ada didalam laporan keuangan, dengan demikian informasi yang ada didalam laporan 

keuangan yang telah diaudit tidak dapat diandalkan.  
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Sikap skeptisisme profesional dipertimbangkan penting bagi auditor dalam 

menilai bukti audit. Skeptisisme adalah sikap kritis yang dalam menilai keandalan 

pernyataan atau bukti diperoleh, sehingga dalam menjalankan prosesnya mengaudit 

auditor memiliki keyakinan itu cukup tinggi atas pernyataan atau bukti telah 

diperoleh dan juga dipertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. 

Selain skeptisisme profesional auditor, Auditor juga harus independen dari masing-

masing kewajiban atau kepemilikan independen kepentingan dalam entitas yang 

diaudit. Di Selain itu, auditor tidak hanya diwajibkan mempertahankan sikap mental 

yang mandiri dia juga harus menghindari keadaan yang sama dapat menyebabkan 

keraguan masyarakat. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar 

independen, dia masih juga harus menghasilkan persepsi di antara (Pangestika, dkk, 

2014). 

Salah satu penyebab kegagalan auditor mendeteksi kecurangan yakni lemahnya 

tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Sikap skeptisme profesional 

adalah sikap tidak mudah percaya, yang membuat auditor selalu ingin mengevaluasi 

secara dalam bukti – bukti audit dengan kritis (Budianto, 2017). Semakin tinggi sikap 

skeptisme profesional seorang auditor maka kemampuan mendeteksi kecurangan 

dalam melaksanakan tugasnya semakin tepat, sehingga tingkat kebenarannya akan 

semakin tinggi.  Perbedaan tingkat kemampuan skeptisme auditor dapat 

menyebabkan masalah karena tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan 

adalah sama. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yakni komitmen organisasi. Menurut Farkhatin (2015) komitmen 

karyawan pada perusahaan dapat menjadi salah satu jaminan untuk menjaga 

kelangsungan hidup sebuah perusahaan, karena komitmen karyawan berpengaruh 

pada produktivitas perusahaan. Auditor dengan tingkat komitmen organisasi tinggi 

akan memberikan kontribusi yang besar kepada organisasi sedangkan auditor yang 

memiliki tingkat komitmen organisasi rendah akan bersifat tidak peduli terhadap 

organisasinya sehingga tidak memberikan kontribusinya dengan baik. Dengan 

tingginya komitmen organisasi yang dimiliki auditor akan berpengaruh pada 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yakni kompetensi. Auditor dengan kompetensi yang baik merupakan 

auditor dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai dan melakukan audit 

dengan objektif, teliti, dan cermat. Kompetensi berpengaruh juga pada kepekaan 

auditor saat menganalisa laporan keuangan maka akan berdampak pada kemampuan 

dalam mendeteksi kecurangan yang ada didalam laporan keuangan. Menurut 

Widiyastuti dan pamudji (2009), Farkhatin (2015) dan (Kaawoan, 2016) semakin 

tinggi kompetensi maka akan berpengaruh pada kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

Suryandari dan Endiana (2019) mengatakan bahwa whistleblowing adalah 

pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan 

oleh anggota organisasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Whistleblowing 
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menurut KNKG dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah 

pengungkapan pelanggaran atau tindakan yang melawan hukum, tidak etis dan 

tindakan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang 

dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan dari organisasi 

atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. 

Persepsi tentang whistleblowing sangat berguna untuk auditor dalam 

menjalankan tugasnya karena dengan adanya whistleblowing, akan dapat 

mempermudah auditor dalam menjalankan tugasnya yakni untuk mendeteksi dan 

menemukan bukti – bukti untuk membuktikan kecurangan yang nantinya akan 

diungkapkan oleh whistleblower. Menurut Jubb (2000) auditor bertugas untuk 

melacak atau mendeteksi serta mencari bukti untuk membuktikan kecurigaan yang 

diungkapkan oleh whistleblower. Dengan persepsi tentang whistleblowing yang 

dimiliki auditor akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan karena dengan persepsi tersebut auditor akan bekerja dengan kompeten 

sesuai dengan tugasnya yakni melacak serta menemukan bukti untuk membuktikan 

kecurigaan. Semakin baik whistleblowing system yang dihadapi oleh auditor maka 

akan membuat kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan semakin 

meningkat. Ketika sesuatu hal dicurigai dan ditetapkan sebagai salah satu indikasi, 

maka indikasi ini dapat membantu auditor untuk lebih memfokuskan kinerja mereka 

dalam melakukan penaksiran risiko kecurangan yang terjadi. 

Ada satu teori yang memaparkan seseorang melakukan fraud adalah 

Inkremental Teori. Teori inkremental kecerdasan mengusulkan bahwa kecerdasan dan 
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kemampuan adalah sifat-sifat lunak yang dapat ditingkatkan melalui usaha dan kerja 

keras. Untuk ahli teori tambahan, ada kemungkinan penguasaan yang dirasakan 

bahkan ketika kemampuan awal untuk melakukan tugas rendah. Mereka yang 

menganut teori kecerdasan ini tidak serta merta percaya bahwa siapa pun bisa 

menjadi Einstein atau Mozart, tetapi mereka memahami bahkan Einstein dan Mozart 

harus berusaha bertahun-tahun untuk menjadi diri mereka sendiri. Kemungkinan 

penguasaan ini berkontribusi sebagian pada motivasi intrinsik individu untuk 

melakukan tugas, karena ada potensi yang dirasakan untuk sukses dalam tugas 

tersebut (Carol, 2007). 

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini yakni untuk membuktikan apakah persepsi 

tentang whistleblowing, skeptisme professional, komitmen organisasi, dan 

kompetensi, dan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Penelitian ini akan menggabungkan penelitan yang dilakukan Jubb 

(2000) yang menunjukkan bahwa seorang auditor tidak dapat menjadi whistleblower 

karena auditor memiliki tugas yaitu sebagai pelacak. Dengan ini peneliti ingin 

menguji bagaimana persepsi tentang whistleblowing auditor terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan, penelitian ini yakni untuk membuktikan apakah persepsi 

tentang whistleblowing, skeptisme professional, komitmen organisasi, dan 

kompetensi, dan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan.   

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianto (2017) dan (Sanjaya, 

2016) skeptisme profesional dan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap 
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kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, namun menurut Nasution dan 

Ftiriany (2012) dan Yovita (2016) skeptisme memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Menurut Widiyastuti dan pamudji 

(2009), Farkhatin (2015), dan Kaawoan (2016) kompetensi memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian 

Farkhatin (2015) komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan fenomena gap dan riset gap yang ada 

tersebut, maka penelitian ini akan mengganti objek penelitian dan menggabungkan 

berbagai variabel pada penelitian terdahulu tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai “Pengaruh Persepsi tentang Whistleblowing, Skeptisme 

Profesional, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi terhadap Kemampuan 

Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi tentang whistleblowing berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah skeptisme professional berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan?  

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan? 
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4. Apakah kompetensi yang dimiliki auditor berpengaruh positif terhadap 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan? 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang whistleblowing terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme ublicional terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi yang dimiliki auditor terhadap 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja KAP secara 

menyeluruh dengan meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan 

dalam pengauditan laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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digunakan sebagai referensi untuk KAP untuk meningkatkan kemampuan 

auditornya dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Bagi akademis 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai skeptisme 

professional, komitmen organisasi, kompetensi, dan whistleblowing dan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga 

dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara skeptisme 

professional, komitmen organisasi, kompetensi, dan whistleblowing 

terhadap kemampuan auditor. 

3. Bagi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

memberikan pelatihan mengenai faktor yang mempengaruhi kemampuan 

dalam mendeteksi kecurangan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

auditor dan menghasilkan audit yang berkualitas. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian di masa yang akan datang mengenai sistem whistleblowing, 

Skeptisme, Komitmen Organisasi dan Kompetensi. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh persepsi tentang whistleblowing, 

skeptisme profesional, komitmen organisasi dan kompetensi terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

Penelitian diakukan dengan menyebarkan kuesioner pada sebanyak 56 orang auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang. 

Fraud atau kecurangan terus berkembang dengan berbagai cara dan terjadi di banyak 
perusahaan. Oleh karena itu auditor harus semakin berkembang dengan meningkatkan 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan dalam menjalankan pekerjaan mereka. 

Pada 2018, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) beserta dengan auditor melakukan 

kekeliruan yakni dengan menganggap keuangan yang ada di PT SNP mendapatkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian. 

Kasus yang terjadi pada SNP juga menyangkut sikap skeptisme auditor KAP yang sudah 

bekerja bersama dengan SNP selama 8 tahun yang menyebabkan ada kedekatan 
psikologis sehingga mengakibatkan skeptisme auditor berkurang. Auditor tidak meneliti 

dengan benar karena sudah percaya dengan data yang telah diberikan oleh klien sehingga 

terjadilah kecurangan dalam laporan keuangan. 
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Gambar 1.4. Kerangka Pikir 

Dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

Persepsi tentang whistleblowing sangat penting untuk auditor, dengan persepsi yang 

dimiliki auditor tentang adanya whistleblowing auditor akan sangat terbantu sehingga 

auditor dapat mendeteksi kecurangan dengan lebih cepat. Sikap skeptisme 

professional merupakan hal yang harus dimiliki auditor, dengan sikap yang penuh 

dengan kewaspadaan maka auditor dapat memperoleh bukti audit yang relevan dalam 

mendeteksi kecurangan. Komitmen organisasi yang tinggi akan mempengaruhi 

auditor dalam bekerja karena auditor akan memiliki loyalitas yang tinggi dan tidak 

ingin organisasinya memiliki pandangan yang buruk oleh pihak luar sehingga auditor 

akan bekerja dengan maksimal untuk mencari bukti – bukti audit. Sikap kompetensi 

sangat dibutuhkan oleh auditor agar dapat mendeteksi kecurangan dengan cepat dan 
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tepat serta cara – cara rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan 

tersebut. Kompetensi auditor yakni auditor yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang memadai agar dapat melakukan audit dengan objektif. Semakin 

tinggi tingkat kompetensi auditor maka akan lebih baik dalam mendeteksi 

kecurangan.  

 1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

 BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, 

rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

piker, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang menjadi dasar 

diadakannya penelitian ini dan pengembangan hipotesis. 

 BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai jenis dan sumber data penelitian, pengukuran 

variabel, dan teknik analisis dari data penelitian. 

 BAB IV : Hasil dan Analisis 

Bab ini berisi mengenai hasil dari pengujian hipotesis atas objek 

penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 
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 BAB V : Penutup  

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitaian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.  


