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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor penyebab krisis yang melanda Indonesia saat ini 

adalah pengelolaan perusahaan yang tidak baik. Pengelolaan perusahaan yang 

tidak baik akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri dan pada 

akhirnya juga akan merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan 

perusahaan, seperti pemegang saham, pemerintah serta pihak perbankan 

sebagai kreditur. Fraud (kecurangan), ketidakberesan, korupsi serta berbagai 

tindak penyelewengan lain yang merugikan perusahaan, negara maupun 

masyarakat luas terjadi pada berbagai sektor swasta maupun sektor publik.  

Profesi auditor diakui sebagai suatu keahlian bagi perusahaan. Seorang 

auditor dalam melaksanakan audit bukan semata hanya untuk kepentingan 

klien melainkan juga untuk pihak yang lain yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan dan seorang auditor independen sebagai pihak yang 

memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan yang akhir-akhir ini 

menghadapi tuntutan pertanggungjawaban  yang lebih besar atas berbagai 

praktek yang terjadi dalam perusahaan yang diauditnya. 

Sesuai dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, Seksi 316.02,2001) 

eksternal auditor mempunyai tanggung jawab dalam merencanakan dan 

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan 

keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan 
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dan kecurangan, Hal ini terdapat pada standar auditing pekerjaan lapangan 

pada atndar auditing no.6, yaitu bahwa bukti audit kompeten yang cukup 

harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan permintaan keterangan, dan 

konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit.  

 Hal ini dikuatkan lagi dalam Auditing Standards Board (ASB, 1997)   

yang mengeluarkan Statement on Auditing Standards (SAS No.82) dalam 

Rusmin (2001) tentang Consideration of Fraud in a Financial Statemet Audit 

yang mengungkapkan guna mengklarifikasi tanggung jawab auditor untuk 

mendeteksi dan melaporkan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan. 

Dikeluarkannya SAS No.82 dengan maksud untuk meningkatkan kinerja 

auditor dengan cara menambah dan memperjelas pedoman operasional bagi 

auditor dalam mempertimbangkan kecurangan material yang terjadi pada 

pelaksanaan audit laporan keuangan.  

Fraud auditor berperan untuk mencegah dan mengoreksi kecurangan-

kecurangan dalam dunia bisnis pada umumnya, seperti perbankan, 

penggunaan kartu kredit, pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Sementara, 

definisi kecurangan (Fraud) menurut Black Law Dictionary dalam Ditama 

Binbangkum (2008: 1) adalah: A knowing misrepresentation of the truth or 

concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment, 

is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a 

crime. Definisi di atas dapat diartikan bahwa kecurangan merupakan 

kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan 
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yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, 

biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya 

dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. 

Menurut Libby dan Frederick (1990) dan Tubbs (1992) dalam Sri 

Sularso dan Ainum Na’im (1999) faktor  pengalaman yang dimiliki auditor 

sangat berpengaruh dalam pemeriksaan atas jenis kekeliruan dan 

ketidakberesan. Butt (1988) dalam Sri Sularso dan Ainum Na’im (1999) 

mengungkapkan bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman membuat 

judgment frekuensi relatif  lebih baik dalam tugas-tugas profesional dibanding 

dengan akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman. Seorang auditor juga 

harus melengkapi kemampuan di bidang teknologi serta bidang hukum yang 

berlaku hingga dapat menghasilkan tambah meningkatnya pelayanan terhadap 

klien. 

Dalam proses investigasi kecurangan, seorang auditor harus selalu 

mengembangkan sifat kecurigaan yang bertendensikan positif. Artinya, 

walaupun sudah diketahui pelaku kecurangan dan bukti yang diperlukan, 

auditor harus mencari informasi untuk meyakinkan diri dan dituangkan dalam 

kertas kerja. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab auditor dalam proses 

mengidentifikasi kecurangan dan melaporkan baik kecurangan yang dicurigai 

maupun kecurangan yang telah didokumentasikan. 
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Dengan adanya hasil dari auditor, maka pengguna laporan keuangan 

akan lebih mudah dalam melakukan pengambilan keputusan (decision 

making). Eksistensi profesi dari akuntan publik terletak pada kepercayaan 

masyarakat bisnis terhadap opini yang disampaikan. Salah satu cara untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dalam 

setiap penugasan.  

Dunia pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis untuk 

memupuk nilai-nilai pendidikan, oleh karena itu calon akuntan (mahasiswa) 

perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah profesi seorang 

akuntan. Mencermati hal tersebut, menjadi perlu untuk mengetahui 

pemahaman mahasiswa sebagai calon akuntan terhadap persepsi mereka 

tentang profesi akuntan.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok 

permasalahannya dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang kecakapan yang dimiliki auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan? 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang pengalaman yang dimiliki auditor 

untuk membantu mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan? 

3. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang keterkaitan antara independensi 

dengan profesionalisme auditor? 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada sejauh mana sikap seorang 

auditor bila menemukan kecurangan dalam melakukan audit laporan 

keuangan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan bukti 

empiris tentang persepsi mahasiswa terhadap auditor dalam mendeteksi 

adanya kecurangan dalam laporan keuangan dilihat dari: kecakapan 

profesional yang dimiliki, faktor pengalaman yang dimiliki auditor dan sikap 

independensi auditor.   

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1) Membantu auditor, mahasiswa akuntansi, penulis sendiri, serta pihak-

pihak yang berkepentingan untuk memperdalam pemahaman kecurangan 

dalam auditing. 

2) Mengingatkan kembali kepada auditor untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dalam setiap penugasan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, Skripsi ini akan ditulis dalam lima bab: 

BAB I: Pendahuluan 

Berisi pembahasan secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Tinjuan Pustaka 

Pendeteksian kecurangan dalam audit terdiri dari uraian  tentang 

definisi kecurangan, penyebab terjadinya kecurangan, gejala 

kecurangan, tipologi kecurangan, pendeteksian kecurangan, 

definisi tindakan pelanggaran hukum, hubungan tindakan 

pelanggaran hukum dengan laporan keuangan,  pertimbangan 

auditor atas kemungkinan adanya unsur tindakan pelanggaran 

hukum, informasi spesifik tentang adanya unsur tindakan 

pelanggaran hukum, prosedur audit dalam menanggapi 

kemungkinan adanya unsur tindakan pelanggaran hukum, dampak 

unsur tindakan pelanggaran hukum terhadap laporan auditor, 

skeptisisme profesional, audit pada jenjang manajemen dan audit 

yang mengandung resiko besar. 

BAB III: Metode Penelitian 

Dalam bab ini meliputi enam sub bab yaitu jenis penelitian dan 

obyek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, 
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metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan 

metode analisis data. 

BAB IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menyajikan deskripsi dari hasil penelitian dan pengujian data. 

BAB V: Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan  

keterbatasan. 
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