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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas beberapa alasan yang melatar belakangi 

dilakukannya peneltian ini mengenani kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Selain itu akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltian, serta sistematika penulisan 

yang akan disajikan sebagai berikut : 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Seorang akuntan publik dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk 

kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan auditan.  

Profesi akuntan publik merupakan kepercayaan masyarakat. Dari profesi 

akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak ada 

kepentingan  yang merugikan masyarakat atas informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangannya. Profesi akuntan publik 

memiliki tanggungjawab untuk menaikkan tingkat  keandalan atas laporan 
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keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh keandalan informasi 

yang disajikan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Kepercayaan masyarakat senantiasa harus dijaga dan didukung oleh suatu 

keahlian audit. Mengingat peran seorang auditor sangat penting dan dibutuhkan 

dalam dunia bisnis, peningkatan kemampuan auditor sangat penting untuk terus 

dilakukan dan auditor harus senantiasa mengikuti perkembangan  yang terjadi 

didunia bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami dan menerapkan 

ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang 

ditetapkan. Profesi akuntan akan menghadapi tantangan yang sangat besar yaitu 

kecurangan akuntansi, kecurangan yang terjadi didunia bisnis berupa kecurangan 

malalui pemalsuan, pencurian, memalsukan form, pemalsuan laporan keuangan 

dan lainnya.   

Banyaknya kasus manipulasi akuntansi yang melibatkan kantor-kantor 

akuntan publik ternama di dunia yang terjadi di beberapa negara termasuk di 

Indonesia telah membuat kepercayaan masyarakat khususnya para pemakai 

laporan auditor independen mulai menurun. Kasus manipulasi pembukuan yang 

terjadi pada Enron Corp. merupakan salah satu kasus yang melibatkan kantor 

akuntan publiknya. Laporan keuangan Enron dinyatakan wajar tanpa 

pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson. Namun, publik 

kemudian dikejutkan oleh kabar kepailitan Enron Corp. pada tanggal 2 Desember 

2001.Salah satu penyebab kepailitan tersebut adalah pihak Arthur Anderson yang 

memberikan dua jasa sekaligus, baik sebagai auditor maupun konsultan bisnis 

perusahaan.   
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Kasus-kasus manipulasi keuangan yang melibatkan auditor eksternal  

terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus mark up yang dilakukan PT. Kimia 

Farma dan kasus laporan keuangan ganda yang dimiliki oleh Bank Lippo. 

Kesalahan auditor dalam kedua kasus ini diduga adalah karena auditor terlambat 

menyadari dan melaporkan ketidakberesan yang telah dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan. Kasus lain yang juga telah terjadi di Indonesia adalah 

kasus pada PT. Telkom, dimana laporan keuangan PT. Telkom yang telah diaudit 

oleh KAP Eddy Pianto dan Rekan tidak diakui oleh SEC dan pihak PT. Telkom 

diminta kembali untuk melakukan audit atas laporan keuangannya oleh KAP 

yang lain. 

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. 

Sebagai pihak ketiga yang independen, seharusnya auditor bertanggung jawab 

untuk memberikan jaminan atas kehandalan dari laporan keuangan yang diaudit. 

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 
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perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk 

meningkatkan pendeteksian kecurangan pada tahap-tahap audit berikutnya. 

Standar profesional menghendaki agar auditor tidak boleh mengasumsikan 

begitu saja bahwa manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak boleh mangasumsikan 

bahwa manajemen sepenuhnya jujur (IAI, 2000). Seorang auditor yang memiliki 

skeptisisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, 

tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan 

konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Auditor harus menyadari 

bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa 

saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan 

untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang 

tepat (Noviyanti, 2008). Skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya keahlian, pengalaman, situasi audit yang dihadapi, 

dan etika (Gusti dan Ali, 2008). Rendahnya tingkat skeptisme profesional dapat 

menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan. Kegagalan ini selain 

merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya 

reputasi masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar 

modal. 

Faktor pengalaman memegang peranan penting agar auditor dapat 

mendeteksi adanya tindak kecurangan, karena pengalaman yang lebih akan 

menghasilkan pengetahuan yang lebih (Christ, 1993 dalam Hilmi, 2011). 

Seseorang yang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kopentensinya akan 

memberikan hasil yang lebih baik  dari pada mereka yang tidak memiliki 
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kompetensi yang cukup atas tugasnya. Libby (1995) dalam Koroy (2005) 

menyatakan bahwa pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan 

keahlian (expertise). Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin 

dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin 

komplek, termasuk dalam mengungkapkan  tindakan kecurangan (fraud) yang 

kerap terjadi dalam perusahaan. 

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sangat dipengaruhi 

oleh pengalaman audit yang telah dimiliki auditor. Tirta dan Sholihin (2004) 

menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor 

dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai kekeliruan dan kecurangan. 

Auditor yang  berpengalaman  adalah  auditor  yang  mampu  mendeteksi,  

memahami  dan  bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-

kecurangan tersebut, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik 

daripada auditor yang tidak berpengalaman (Bawono dan Singgih, 2011) dalam 

Fitriany (2012). 

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. 

Tekanan beban kerja yang sangat berat bagi auditor dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi proses audit, antara lain auditor akan cenderung untuk 

mengurangi beberapa prosedur audit dan auditor akan dengan mudah menerima 

penjelasan yang diberikan oleh klien (DeZoort and Lord, 1997 dalam Lopez dan 
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Peters, 2011). Fitriany (2011) menyatakan bahwa beban kerja auditor 

berhubungan negatif dengan kualitas audit, semakin banyak beban kerja auditor 

maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian-

penelitian tersebut, beban kerja diduga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan kegagalan 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. Tasser (1993) dalam Noviyanti (2008) menyatakan bahwa sikap 

yang memiliki dasar genetik cenderung lebih kuat dibandingkan dengan sikap 

yang tidak memiliki dasar genetik. Jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan tipe 

kepribadian seseorang menjadi dasar atau salah satu faktor yang menentukan 

sikap yang dimiliki oleh individu tersebut, termasuk kemampuan yang terdapat 

pada diri individu tersebut. 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.  

Penelitian  ini mengacu  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh Hanifah 

dan Fitriyani (2012). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitiaan yang dilakukan 

Hanifah dan Fitriyani (2012).   Variabel-variabel   beban kerja, pengalaman 

audit, dan tipe kepribadian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
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skeptisme professional dan peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti merubah variabel skeptisme profesional 

menjadi independen untuk menguji sebagai faktor yang mempengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Perubahan variabel ini 

didasarkan pada penelitian Fullerton dan Durstchi (2010) yang menguji 

pengaruh skeptisme profesional terhadap peningkatan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengangkat judul : “PENGARUH BEBAN KERJA, PENGALAMAN 

AUDIT, TIPE KEPRIBADIAN DAN SKEPTISISME PROFESIONAL 

AUDITOR TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI 

KECURANGAN  (Studi Kasus Pada KAP di Solo dan Yogyakarta)”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas , dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah beban kerja berpengaruh terhdap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhdap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan? 
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3. Apakah tipe kepribadian berpengaruh terhdap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar dalam melakukan penelitian ini tidak kehilangan arah dan 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk :  

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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Adapun manfaatnyaa yaitu : 

1. Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu kantor akuntan publik untuk menentukan  tindakan apa 
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yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Bagi auditor, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai 

hubungan antara beban kerja, pengalaman audit, tipe kepribadian 

dan skpetisme profesional dengan kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengaruh beban kerja, pengalaman 

audit,tipe kepribadian dan skeptisme professional auditor.  

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya 

5. Bagi regulator , semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan 

atau pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan 

kemampuan mendeteksi kecurangan para auditor. 

6. Bagi praktisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai 

beban kerja, pengalaman audit, tipe kepribadian dan skeptisme 

profesional yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 
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mengenai materi yang dibahas tiap-tiap bab. Bab pertama merupakan bab 

Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Skripsi.  

Bab kedua menguraikan Tinjauan Pusataka yang relevan, dalam bab 

ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan 

digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga 

menggambarkan kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Bab yang ketiga mengemukakan Metoda Penelitian, dalam bab ini 

menjelaskan tentang Populasi dan Sampel Penelitian, Jenis dan Sumber 

Pengumpulan Data, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan 

Pengukuran, Metode Analisis.  

Bab yang keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini 

merupakan pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang 

dibuat dan  penyajian dari hasil tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis 

yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.  

Sedangkan bab lima mengenai penutup, dalam bab ini merupakan 

bagian penutup dan akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya, keterbatasana penelitian serta saran yang 

diharapkan digunakan sebagai dasar pertimbangan dan bermanfaat bagi 

penelitian berikutnya maupun pembaca. 

 


