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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, kecurangan pada pengelolaan keuangan negara 

sangat banyak terjadi. kasus-kasus kecurangan seperti penggelapan aset, 

manipulasi, dan korupsi dapat terjadi di pemerintahan ataupun perusahaan yang 

ada di Indonesia. kecurangan akan bersinggungan dengan uang baik pengutilan, 

penggelapan, untuk mengambil yang bukan haknya. Kesimpulannya yaitu sumber 

terbesar terjadinya kecurangan adalah uang (Didi & Kusuma, 2018) 

Kecurangan dan kekeliruan memiliki istilah yang berbeda, kecurangan 

merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa memikirkan pihak 

yang dirugikan. Sedangkan kekeliruan merupakan tindakan yang tidak sengaja 

dilakukan. Pelaku yang melakukan kecurangan selalu menyembunyikan bukti 

yang dapat membuat tindakan yang dilakukannya terdeteksi oleh auditor yang 

memeriksa laporan keuangan (Widiyanturi & Pamudji, 2009) 

Kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan dapat dimanfaatkan 

oleh orang jahat yang tidak seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan 

sendiri dan merugikan pihak lain. Tindakan kecurangan dilakukan untuk 

kepentingan sekelompok orang atau untuk kepentingan pribadi. 

www.transparency.org merupakan situs dari pengamat korupsi dunia yang 

bernama Transparency International, situs ini memperkuat data pada tahun 2017. 

Data tersebut menunjukkan Indonesia memegang urutan ke-89 dari 180 negara 

dengan skor 37 dari skor tertinggi yaitu 100, hal ini menunjukkan Indonesia 

memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi (www.trasparency.org/cpi2017). 
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Tingkat korupsi di Indonesia yang cukup tinggi mengharuskan auditor di 

Indonesia meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Auditor 

yang mendapatkan penugasan memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan 

harus mampu menemukan tanda-tanda dari tindakan kecurangan dan menemukan 

penyebab dari kecurangan (Simanjuntak, 2015). Pada saat melakukan tugas 

pendeteksian kecurangan, auditor dapat didukung oleh sikap seperti skeptisisme, 

independensi, dan pengalaman yang dapat mempermudah auditor menemukan 

tanda kecurangan. 

Dalam mendeteksi kecurangan auditor harus memiliki sikap kritis yang 

terhadap informasi yang didapatkan, dengan memiliki sikap skeptisisme 

profesional auditor dengan mudah menyelesaikan tugas audit. Laporan yang 

relevan dapat mendukung auditor dalam mengeluarkan opini audit atas pekerjaan 

yang telah diselesaikan. Auditor dengan sikap skeptisisme tinggi lebih mudah 

dalam membuat keputusan dan dapat medeteksi kecurangan karena informasi 

yang lengkap. Hal ini membuat auditor yang memiliki tingkat skeptisisme 

profesional yang tinggi akan lebih tepat dalam mendeteksi kecurangan karena 

memiliki informasi yang lengkap (Noviyanti, 2014).  

Selain sikap skeptisisme profesional, auditor harus memiliki 

independensi untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan. Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa sikap independensi merupakan sikap 

yang sudah tertanam pada diri seorang auditor yang profesional, sehingga 

keputusan auditor tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Auditor bebas 

menyampaikan pendapat terhadap penemuan audit setelah tugas terselesaikan 

tanpa pengaruh dari manajemen perusahaan.  
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Selain sikap skeptisisme profesional dan independensi pada auditor, 

pengalaman sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penugasan pendeteksian 

kecurangan. Suraida (2005) menyatakan seorang auditor berpengalaman akan 

lebih selektif untuk mendapatkan  informasi. Oleh karena itu seseorang auditor 

yang berpengalaman akan lebih tepat dalam memeriksa laporan keuangan. Libby 

dan Frederick (1990) dalam Suraida (2005) menemukan semakin berpengalaman 

seorang auditor maka akan dapat menghasilkan menjelaskan opini audit. 

Pengalaman yang dimiliki oleh audior didapatkan dari banyaknya penugasan yang 

telah diselesaikan oleh auditor. 

Berdasarkan latar belakang masalah di awal bab, maka penelitian ini 

diberi judul “Pengaruh Gender, Skeptisisme Profesional, Independensi, Beban 

Kerja, dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor di Batam dalam 

Mendeteksi Kecurangan”. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor 

Akuntan Publik yang terdapat di pemerintah kota Batam. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor kota Batam dan dalam 

meningkatkan kinerja memeriksa laporan keuangan.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Auditor memiliki peran penting saat melakukan pendeteksian 

kecurangan, sehingga pendeteksian yang dilakukan oleh auditor dapat tercapai. 

Auditor memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi, diantaranya audit 

dilaksanakan oleh petugas yang memiliki keahlian yang diperlukan. Auditor harus 

mempunyai kemampuan dalam mengungkap kecurangan khususnya tidak dapat 

dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman (Sartika, 2012). 
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Kasus skandal akuntansi yang pernah terjadi memberikan bukti tentang 

kegagalan audit yang memberikan akibat buruk bagi perusahaan. Kasus yang 

pernah terjadi seperti Global Crossing  Enron, dan Wold.com di Amerika Serikat 

yang mengacaukan pasar modal. Indonesia pernah memiliki kasus yang sama 

seperti pada PT Kimia Farma. Tahun 2002 pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Bapepam menemukan ketidakwajaran pada laba bersih usaha tersebut,  laporan 

pada laba rugi yang diperiksa ditemukan salah saji dengen melebihsajikan 

(overstatement). Ada Rp32,7 miliar atau 2,3% dari penjualan 24,7% dari laba 

bersih yang disalahsajikan pada laporan keuangan untuk 31 Desember 2001. 

Kecurangan yang terjadi pada perusahaan ini yaitu menggelembungkan atau 

menaikan harga telah diotorisasi oleh Direktur Produksi dalam menentukan nilai 

persediaan. Tindakan kecurangan dengan membuat laporan salah saji ini 

dilakukan pada laporan 3 unit usaha dan menggandakan pencatatan penjualan 

pada 2 unit usaha pada 31 Desember 2001. Kecurangan pencatatan pada tiap unit 

usaha ini tidak disampling oleh auditor eksternal (Koroy, 2008). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dirumusakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah gender berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan? 

2. Apakah skepetisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan? 
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3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

5. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh : 

1. Gender terhadap kemampuan auditor di Batam dalam mendeteksi  

kecurangan. 

2. Skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor di Batam dalam 

mendeteksi kecurangan. 

3. Independensi terhadap kemampuan auditor di Batam dalam mendeteksi  

kecurangan. 

4. Beban kerja terhadap kemampuan auditor di Batam dalam mendeteksi 

kecurangan. 

5. Pengalaman terhadap kemampuan auditor di Batam dalam 

mendeteksikkecurangan. 

1.4.2 Manfaat 

1.  Dapat menambah wawasan dan pengetahuan Akuntan dalam mendeteksi 

kecurangan laporan keuangan. 
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2. Memberikan masukan mengenai hubungan gender, skeptisisme profesional, 

independensi, beban kerja, dan pengalaman dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Memberikan masukan untuk penelitian berikutnya khususnya faktor faktor 

yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan mengenai isi dari setiap bab dituangkan dalam sistematika 

pembahasan berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Sistematika pembahasan pada awal bab penelitian ini terdiri dari latar 

belakang yang membahas alasan pengambilan judul. Bab 1 pada 

penelitian ini dibagi menjadi 5 sub yaitu latar belakang, permasalah 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pembahasan pada bab ini yaitu membahas kerangaka teoritis dan 

perumusan hipotesis penelitian. Bab ini membahas penelitian 

sebelumnya yang pernah diuji oleh peneliti terdahulu, menjelaskan 

hubungan antar variabel yang diteliti, dan menjelaskan model penelitian 

yang diteliti.   

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan dan membahas objek penelitian, pengertian 

operasional dari variabel dependen dan indepnden yang diteliti, cara 
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bagaimana mendapatkan datan atau mengumpulkan data, dan metode 

yang digunakan dalam mendapatkan data untuk diolah dan diuji. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini pada penelitian ini menuangkan seluruh aktivitas penelitian. 

Membahas informasi yang berkaitan dengan hasil penelitan yang 

didapatkan dari data dan menjelaskan hasil hipotesis pada penelitian. 

BAB V KESIMPULAN,  KETERBATASAN DAN SARAN 

Menuliskan kesimpulan pada observasi, keterbatasan yang dihadapi pada 

saat mengumpulkan informasi, dan memberikan rekomendasi yang dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. 
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