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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menganalisis pengaruh beban 

kerja, pengalaman audit, tipe kepribadian dan skeptisme profesional terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada 

auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Solo dan Yogyakarta. Metode 

pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling. Uji yang 

digunakan adalah regresi berganda.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja, pengalaman audit dan tipe 

kepribadian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dengan tingkat signifikansi beban kerja sebesar 

0,053, pengalaman audit sebesar 0,436 dan tipe kepribadian sebesar 0,367. 

Sedangkan skeptisme profesional berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional 

yang dimiliki auditor semakin meningkat kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan jika dihadapkan terhadap gejala-gejala kecurangan. 

 

Kata kunci: beban kerja, pengalaman audit, tipe keribadian, skeptisme 

profesional, dan kemampuan mendeteksi kecurangan 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai 

pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat 

diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Kasus-kasus manipulasi yang telah 

terjadi membuat profesi akuntan menjadi sorotan masyarakat dan para pembuat 

kebijakan. Masyarakat mulai mempertanyakan mengapa auditor terlibat pada 

kasus-kasus manipulasi tersebut. Penelitian Beasley et al., (2001) yang 

didasarkan pada AAERs (Accounting and Auditing Releases) yang telah dikutip 

oleh Noviyanti (2008) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisme profesional 

yang dimiliki oleh auditor. Pernyataan ini didukung oleh Carpenter, Durtschi dan 

Gaynor (2002) dalam Fitriany (2012) yang mengungkapkan bahwa jika auditor 

lebih skeptis, mereka akan mampu lebih menaksir keberadaan kecurangan pada 

tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk 

meningkatkan pendeteksian kecurangan pada tahap-tahap audit berikutnya. 

Tirta dan Sholihin (2004) menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki 

auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuannya 

mengenai kekeliruan dan kecurangan. Lopez dan Peters (2011) menyatakan 

bahwa ketika berada pada busy season yaitu pada periode kuartal pertama awal 

tahun, auditor diminta untuk menyelesaikan beberapa kasus pemeriksaan yang 



mengakibatkan auditor kelelahan dan menurunnya kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Tipe kepribadian seseorang diduga juga 

mempengaruhi kemampuan mendeteksi kecurangan. Lykken et al. dalam 

Noviyanti (2008) mengakui bahwa sikap mempunyai dasar genetik. Dengan 

kata lain perbedaan karakteristik individual yang melekat dalam diri seseorang 

akan mempengaruhi sikap seseorang. Auditor yang memiliki kemampuan 

mendeteksi kecurangan yang tinggi biasanya memiliki ciri-ciri kepribadian yang 

logis dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada bila dihadapkan 

dengan gejala-gejala kecurangan.  

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

2. Untuk menguji pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Untuk menguji pengaruh tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

4. Untuk menguji pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kecurangan (Fraud) 

Fraud memiliki beberapa definisi yang bersifat ambigu, dan dapat 

dikategorikan dalam berbagai bentuk. Istilah fraud (Inggris) atau fraude (Belanda) 

sering diterjemahkan sebagai kecurangan (Tuanakotta, 2007:93). Standar Perikatan 

Audit (SPA) 240 tentang “Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan 

dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan” yang diterbitkan Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) menjelaskan, kecurangan adalah suatu tindakan yang didasari 

kesengajaan atau ketidaksengajaan oleh individu atau lebih dalam manajemen atau 

pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga, yang 

melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak 

adil dan melawan hukum. 

Secara skematis, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2012: 

4) menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini 

menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting 

dan anak rantingnya. 

1. Korupsi (Corruption) 

Istilah “corruption” disini serupa tapi tidaksama dengan istilah 

korupsi dalam ketentuan perundang-undangan kita. Corruption disini 

memiliki 4 bentuk yang di gambarkan dalam ranting-ranting: conflict of 

interst, bribery, illegal gratuities, economic extortion. 



2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Dalam tindakan asset misappropriation atau “pengambilan” aset 

secara ilegal seseorang mencuri atau menyalah gunakan sumber daya 

organisasi (perusahaan), terdapat 3 skema modus operandinya seperti yang 

di gambarkan dalam Fraud Three. (1) Cash larceny yaitu pencurian atau 

penjarahan dimana uang tersebut secara fisik telah masuk ke perusahaan dan 

telah di catat, (2) Skimming yaitu merupakan skema pencurian atau 

penjarahan dimana sebelum uang yang di curi dari suatu perusahaan secara 

fisik masuk ke perusahaan dan dicatat dalam pembukuan. (3) Fraudulent 

disbursement yaitu pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah. 

3. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

Fraudulent financial statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintahan untuk 

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa 

keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh 

keuntungan.. Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan fiktif 

(fictitious revenues), (2) mencatat pendapatan (revenue) dan/atau beban 

(expense) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban 

dan beban (conceled liabilities and expenses), (4) menghilangkan informasi 

atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas 



laporan keuangan (improper disclosures), atau (5) menilai aset dengan tidak 

tepat (improper asset valuation). 

Ada 3 hal yang mendorong/memicu terjadinya kecurangan, yaitu pressure 

(dorongan) yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (fraud) untuk 

melakukan kecurangan (fraud), opportunity (peluang) yang mendukung pelaku 

untuk melakukan kecurangan (fraud) , dan rationalization (rasionalisasi) yaitu 

pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang 

melakukan tindakan kecurangan tersebut. 

B. Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari 

seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang 

disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan 

(fraud) tersebut (Sucipto,2007 dalam Fitriany,2012:7). Fullerton dan Durtschi 

(2004:8) dalam literaturnya menyatakan bahwa gejala fraud dapat dikategorikan 

menjadi (1) Gejala kecurangan yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan 

dan (2) Gejala yang terkait dengan catatan keuangan dan praktik akuntansi. 

C. Skeptisme Profesional 

Dalam literatur filsafat, Kurtz (1992) yang dikutip oleh Quadackers 

(2009:11) meringkaskan: 

“…skeptikos means „to consider, examine‟; skepsis means „inquiry‟ An a 

„doubt‟…Skeptics always bid those overwhelmed by Absolute Truth bor Special 

Virtue to pause. They ask, “Whatdo you mean?” – seeking clarification and 

definition – and “Why do you believe what youdo?” demanding reasons, evidence, 



justification, or proof… They say, “Showme”…Skepticks wish to examine all sides 

of a question; and for every argument in favor of athesis, they can usually find one 

or Moore arguments opposed to it.” 

Menurut definisi SA Seksi 230 PSA No. 04 (paragraph 6 s.d 8) dan dalam 

AU Section 230 SAS No. 82 (paragraph 7 s.d 9) mendefinisikan skeptisme 

profesional sebagai suatu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan 

evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor tidak boleh menganggap bahwa 

manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran 

manajemen tidak dipertanyakan lagi.  

Hurt (2010:152) telah mengembangkan enam karakteristik skeptisme 

profesional yang pertama terdiri dari tiga karakteristik yang berhubungan dengan 

auditor memeriksa bukti yaitu questioning mind, suspension of judgment, search 

for knowledge. Karakteristik keempat terkait dengan pertimbangan aspek manusia 

ketika mengevaluasi bukti audit yaitu interpersonal understanding. Dua 

karakteristik terakhir yaitu autonomi dan self esteem berkenaan dengan keberanian 

profesional auditor. 

D. Beban Kerja  

Beban kerja (workload) merupakan beban pekerjaan yang dihadapi oleh 

seorang auditor dalam kegiatannya dalam jangka waktu tertentu. Fitriany (2012:2) 

menyatakan bahwa tingginya beban kerja dapat menyebabkan kelelahan dan 

munculnya dysfunctional audit behavior sehingga dapat menurunkan kemampuan 

auditor untuk menemukan kesalahan atau melaporkan penyimpangan. Lopez dan 

Peters (2012:140) mengartikan beban kerja sebagai “busy season” yang terjadi pada 

kuartal pertama awal tahun karena banyak perusahaan memiliki tahun fiskal yang 



berakhir pada bulan Desember. Lopez dan Peters (2012:162) menyatakan bahwa 

proses audit yang dilakukan dalam kondisi adanya tekanan workload akan 

menghasilkan kualitas audit yang rendah dibandingkan dengan tidak adanya 

tekanan beban kerja. 

E. Pengalaman Audit 

Definisi pengalaman berdasarkan Webster’s Ninth New Collegiate 

Dictionary dalam Nasution dan Fitriany (2012:9) adalah pengetahuan atau keahlian 

yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung ataupun 

berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Penelitian yang dilakukan Libby dan 

Frederick, 1990) dalam Nasution dan Fitriany (2012:9) menemukan bahwa auditor 

yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan 

untuk menemukan kekeliruan (error) atau kecurangan (fraud) yang tidak lazim 

yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat 

memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut 

dibandingkan dengan auditor yang masih sedikit pengalaman. 

F. Tipe Kepribadian 

Kepribadian (personality) didefinisikan oleh Salvator Maddi dalam 

Noviyanti (2008:108) sebagai karakteristik dan kecenderungan seseorang yang 

bersifat konsisten yang menentukan perilaku psikologis sesorang seperti cara 

berpikir, berperasaan, dan bertindak. Auditor dengan tipe kepribadian ST (Sensing 

and Thinking) dan NT (Intuition and Thinking) bedasarkan teori Myers Briggs 

adalah auditor yang cenderung akan berpikir logis dalam membuat keputusan serta 



akan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ada untuk mendukung 

keputusannya. Dalam penelitian ini, tipe kepribadian dikelompokkan berdasarkan 

Myers-Briggs. Dalam MBTI, tipe kepribadian manusia dibedakan menjadi 4 pasang 

preferensi yaitu Extraversion dan Introversion (E dan I), Sensing dan Intuition (S 

dan N), Thinking dan Feeling (T dan F) dan Judging dan Perceiving (J dan P). 

METODE DAN HASIL PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dimana peneliti 

menggunakan populasi dan sampel tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh beban kerja, pengalaman audit, tipe kepribadian dan skeptisme 

profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Populasi 

dari penelitian ini adalah akuntan publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

di wilayah Kota Solo dan Yogyakarta. 

B. Metode Pengumpulan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience 

sampling. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, 

menggunakan dua cara, (1) kepustakaan dan (2) Penelitian lapangan dengan 

menggunakan kuesioner, kuesioner disampaikan secara langsung kepada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang ada di Solo dan Yogyakarta. 



D. Metode Analisis Data 

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan 

menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows 

21.0. 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Pengujian validitas ini menggunakan Total Correlation 

(Corrected Item). Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 

0,05. Hasil uji menunjukan bahwa r-hitung > r-tabel (0,3044) 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s 

Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, 

hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian 

adalah reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 



Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai 

tolerance dan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada 

atau tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Dari hasil 

pengujian diperoleh nilai tolerance angka > 0,10 dan nilai VIF 

menunjukkan < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikoleniaritas pada model regresi.   

b. Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian 

Kolmogorof-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai 

signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Gleyser sebagai indikator 

terjadinya heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai 

signifikansi (Sig) > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model regresi yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

variable independent terhadap variable dependent. Dari hasil pengujian 

dapat dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut: 



 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Hasil uji statistik F didapat nilai Fhitung sebesar 3,267 > F tabel 

sebesar 2,61 dengan probabilitas sebesar 0,022 < 0,05. Hasil ini 

menunjukan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan atau variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik T). 

Hasil uji pertama menunjukkan bahwa beban kerja mempunyai nilai 

thitung sebesar 1,998 < dari nilai ttabel sebesar 2,021 dengan probabilitas 

signifikansi 0,053 > 0,05. Hal ini berarti menolak Ha1 sehingga dapat 

dikatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.. 

Hasil uji kedua menunjukkan bahwa pengalaman audit mempunyai 

nilai thitung sebesar 0,787 < dari nilai ttabel sebesar 2,021 dengan probabilitas 

signifikansi 0,436 > 0,05. Hal ini berarti menolak Ha2 sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengalaman audit 

mempunyai nilai thitung sebesar 0,913 < dari nilai ttabel sebesar 2,021 dengan 

probabilitas signifikansi 0,367 > 0,05. Hal ini berarti menolak Ha3 sehingga 



dapat dikatakan bahwa tipe kepribadian dengan kombinasi ST dan NT tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

Hasil uji keempat menunjukkan bahwa skeptisme profesional 

mempunyai nilai thitung sebesar 3,278 > dari nilai ttabel sebesar 2,021 dengan 

probabilitas signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini berarti menerima Ha4 

sehingga dapat dikatakan  bahwa skeptisme profesional berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil dari Adjusted R Square sebesar 0,181 atau 18,1%, ini 

menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

yang dapat dijelaskan oleh beban kerja, pengalaman audit, tipe kepribadian 

dan skeptisme profesional adalah sebesar 18,1% sedangkan sisanya sebesar 

0,819 atau 81,9% (1-0,181) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

penelitian ini. 

E. Simpulan  

1. Variabel beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa beban 

kerja yang diberikan kepada auditor dan tenggat waktu  untuk 

menyelesaikan audit tidak memberikan dampak yang menyebabkan 

kelelahan, munculnya dysfunctional audit behavior dan audit capacity 



stress yang dapat menurunkan kemampuan auditor untuk menemukan 

kesalahan atau melaporkan penyimapangan yang dilakukan oleh klien. 

2. Variabel pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Karena pendeteksian 

kecurangan bergantung pula pada kecanggihan pelaku fraud, frekuensi dari 

manipulasi, tingkat kolusi dan ukuran senioritas yang dilibatkan.  

3. Variabel tipe kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa baik auditor dengan tipe kepribadian kombinasi ST dan NT dan 

auditor dengan tipe kepribadian lainnya memiliki kemampuan mendeteksi 

kecurangan bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. 

4. Variabel skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa skeptisme profesional akan mengarahkan untuk menanyakkan setiap 

bukti audit dan isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya 

kecurangan (fraud) dan mampu meningkatkan auditor dalam mendeteksi 

setiap gejala kecurangan yang timbul. 

5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara beban kerja, pengalaman audit, 

tipe kerpibadian, dan skeptisme profesional secara simultan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

F. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, adalah 

sebagai berikut :  



1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian 

seperti wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data 

yang berkualitas. 

2. Penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah sampel penelitian. 

3. Peneltian selanjutnya lebih memperhatikan waktu penelitian yang tepat saat 

menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner. 

4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 

bervariasi dengan menambah variabel lainnya yang juga memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena 

terindikasi masih banyak faktor-faktor yang mampu mempengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ketika dihadapkan 

dengan gejala-gejala kecurangan. 
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