
 8  Universitas Internasional Batam 

BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan 

Auditing adalah proses pengumpulan bukti untuk memperoleh informasi 

yang akan dievaluasi dan informasi yang diperoleh akan disesuaikan dengan 

kriteria dan standar. Proses audit harus dikerjakan oleh yang berkompeten dan 

berindependensi tinggi terhadap tugas (Agoes, 2012). Auditor yang melakukan 

kegiatan audit harus mengumpulkan bukti yang valid proses audit dapat berjalan 

sesuai dengan standar audit. Bukti yang dikumpulkan akan mempermudah auditor 

dalam melakukan tugas pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan suatu 

perusahaan. 

Tujuan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh auditor adalah 

untuk memastikan bahwa laporan keuangan manajemen dan kinerja pada periode 

tertentu yang diterbitkan manajemen perusahaan telah sesuai dengan standar audit 

umum.  Laporan keuangan yang sudah berhasil diaudit akan diberi penilaian atau 

opini audit sebagai tanda pengesahan atas laporan keuangan yang sudang 

diperiksa (Agoes, 2012). 

Gagalnya auditor pada saat melakukan pendeteksian kecurangan karena 

kurangnya keahlian yang mendukung pelaksanaan pendeteksian, oleh sebab itu 

keterampilan dan kapabilitas seorang auditor saat mencari dan menemukan 

kecurangan harus ada pada diri seorang auditor yang profesional (Nasution & 

Fitriany, 2013). Kemampuan seorang auditor pada saat melakukan tugas 

pendeteksian kecurangan dan menjelaskan ketidakwajaran pada laporan disajikan 

merupakan kualitas seorang saat memeriksa dan membuktikan tindakan 
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kecurangan (Nasution & Fitriany, 2013). Kecurangan pada laporan keuangan 

merupakan tindakan yang melanggar hukum (illegal act) perbutan penyimpangan 

dilakukan dengan tujuan tertentu dengan sengaja, seperti memberikan laporan 

keliru (mislead) atau membohongi pihak-pihak lain (Karyono, 2013). 

Auditor yang melakukan tugas audit diharuskan mencari bukti yang tepat 

untuk mendukung tugas audit yang dilakukan. Saat melaksanakan tugas audit, 

auditor mesti berpikir kritis saat memahani dan pengumpulan bukti yang akan 

digunakan. Fullerton dan Durtschi (2004) berpendapat, auditor dengan sikap 

skeptisisme yang tinggi dapat membuat keahlian auditor dalam mendeteksi 

meningkat dengan mencari informasi tambahan ketika berhadapan dengan gejala 

tindakan kecurangan.  

Saat melakukan kegiatan audit, auditor harus bersikap independensi dan 

profesional. independensi merupakan sikap bebas dan tidak terikat oleh orang lain 

dan tidak dalam kendali oleh pihak lain. Karena tidak memiliki ikatan atau tidak 

berada dalam tekanan, seorang auditor yang memiliki sikap independensi 

membuat auditor lebih objektif dalam mempertimbangkan dan menyampaikan 

opini audit (Idawati & Gunawan, 2015). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan kemampuan auditor pada saat melakukan 

tugas audit sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pramana dan 

Irianto (2016) melakukan penelitian tentang “The influence of profesional 

skepticis, experience and auditors independence on the ability to detect fraud”. 

Variabel independen yang digunakan adalah professional skepticism, experience 
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Mendeteksi Kecurangan 

 

and auditors andependence, sedangkan variabel dependennya adalah fraud.  Hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Irianto (2016) menyimpulkan 

bahwa skeptisisme profesional, pengalaman dan independen berpengaruh positif 

terhadap pendeteksian kecurangan.  

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian the influence of professional skepticis, experience and 

auditors independence on the ability to detect fraud (Pramana & Irianto, 2016) 

Noviyanti (2014) membuat penelitian tentang skeptisme profesional 

dalam pendeteksian kecurangan, variabel yang diteliti adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi skeptisme profesional dari auditor. Hasil dari observasi yang 

dilakukan oleh Noviyanti (2014) menjelaskan skeptisisme profesional, 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.  

 

 

Gambar 2 Model penelitian skeptisme profesional dalam mendeteksi kecurangan 

(Noviyanti, 2014) 

Kartikarini dan Sugiarto (2016) melakukan penelitian tentang “pengaruh 

gender, keahlian dan skeptisisme professional terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan (studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

gender, keahlian, dan skeptisisme profesional, sedangkan variabel dependen 

penelitiannya adalah mendeteksi kecurangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
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menjelaskan bahwa gender, keahlian, dan skeptisisme profesional berpengaruh 

positif terhadap pendetesian kecurangan.  

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh gender, keahlian dan skeptisisme 

professional terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Kartikarini & 

Sugiarto, 2016) 

 Wiguna dan Hapsari (2015) melakukan penelitian tentang “pengaruh 

skeptisisme profesional dan independensi auditor terhadap pendeteksian 

kecurangan (Survei pada auditor KAP di Malang)”. Variable yang digunakan 

peneliti adalah skeptisisme profesional dan independensi auditor, variabel 

dependennya adalah pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hasil uji hipotesis, 

kesimpulan yang didapatkan dari hasil observasi ini skeptisisme profesional 

auditor dan independensi berpengaruh atau memiliki hubungan terhadap 

pendeteksian kecurangan.  

 

 

 

Gambar 4 Model penelitian pengaruh skeptisisme profesional dan independensi 

terhadap pendeteksian kecurangan (Wiguna & Hapsari, 2015) 

Widiyanturi dan Pamudji (2009) melakukan penelitian tentang “pengaruh 

kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor 

Skeptisisme Professional 

Independensi
Pendeteksian Kecurangan 

Gender 

Keahlian

Skeptisisme Profesional 

Kemampuan auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan 

Yolanda Vista Utama, Pengaruh Gender, Skeptisisme Professional, Independensi, Beban Kerja, dan Pengalaman 
Terhadap Kemampuan Auditor di Batam dalam Mendeteksi Kecurangan, 2019 
UIB Repository©2019 



12 

 

                                     Universitas Internasional Batam 

dalam mendeteksi kecurangan”. Variabel independen yang digunakan adalah 

kompetensi, independensi, dan profesionalisme, sedangkan variabel dependennya 

adalah pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kompetensi, independensi, dan profesionalisme memiliki hubungan atau 

berpengaruh dalam mendeteksian kecurangan.  

 

 

 

Gambar 5 Model penelitian pengaruh kompetensi, independensi, dan 

profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan 

(Widiyanturi & Pamudji, 2009) 

Anggriawan (2014) melakukan penelitian tentang “pengaruh pengalaman 

kerja, skeptisme profesional dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud”. Variabel independen yang digunakan adalah 

pengalaman kerja, skeptisme profesional dan tekanan waktu, sedangkan variabel 

dependennya adalah pendeteksian fraud.  Hasill penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pengalaman kerja, skeptisme profesional dan tekanan waktu berpengaruh 

positif terhadap kemampuan lauditor dalam mendeteksi fraud.  

 

 

 

Gambar 6 Model penelitian pengaruh Pengalaman kerja, skeptisisme professional, 

dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

(Anggriawan, 2014) 
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Arsendy (2017) membuat penelitian tentang “pengaruh pengalaman 

audit, skeptisisme profesional, red flags, dan tekanan anggaran waktu terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan”. Variable independen yang 

digunakan adalah pengalaman, skeptisismel profesional, red flags, dan tekanan 

anggaran waktu, sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa pengalaman audit, skeptisisme profesional, red flags, dan 

tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

 

 

 

 

Gambar 7 Model penelitian pengaruh pengalaman audit, skeptisisme professional, 

red flags, dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan (Arsendy, 2017) 

Trinanda (2016) melakukan observasi tentang “pengaruh skeptisisme 

professional, independensi, dan kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan”. Variable independen yang digunakan adalah skeptisisme 

profesional, independensi, dan kompetensi, sedangkan variabel dependennya 

adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan skeptisisme profesional, independensi, dan kompetensi 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  
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Gambar 8 Model penelitian pengaruh skeptisisme professional, independensi, dan 

kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

(Trinanda, 2016) 

Suryanto, Indriyani, dan Sofyani (2017) melakukan observasi tentang 

“Determinan Kemampuan auditor dalam mendeteksi Kecurangan”. Variable 

independen yang digunakan adalah beban kerja, pengalaman, skeptisisme 

profesional, dan kepribadian NT, sedangkan variabel dependennya adalah 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kesimpulan yang dihasilkan 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa beban kerja memiliki pengaruh negatif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman dan 

kepribadian NT memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan, skeptisisme professional tidak memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

 

 

 

 

 

Gambar 9 Model penelitian Determinan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan (Suryanto et al., 2017) 
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Hutabarat (2015) melakukan observasi tentang “pengaruh pengalaman, 

independensi, kompetensi, dan tanggungjawab terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan”. Variabel independen yang digunakan adalah 

independensi, kompetensi, dan tanggungjawab, sedangkan variabel dependennya 

adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kesimpulan yang 

dihasilkan dari penelitian ini menjelaskan bahwa independensi, kompetensi, dan 

tanggungjawab berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan.  

 

 

 

 

Gambar 10 Model penelitian Pengaruh Pengalaman, Independensi, Kompetensi, 

dan Tanggungjawab terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan (Hutabarat, 2015)  

Karamoy dan Wokas (2006) melakukan penelitian tentang “pengaruh 

independensi dan profesionalisme dalam deteksi fraud pada auditor internal 

Provinsi Sulawesi Utara”. Variabel independen yang digunakan adalah 

independensi dan profesionalisme, sedangkan variabel dependennya adalah 

mendeteksi fraud. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi dan 

profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap deteksi fraud. 
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Gambar 11 Model penelitian Pengaruh Independensi dan Profeionalisme dalam 

Deteksi Fraud pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara (Karamoy & 

Wokas,2006)  

Muchlis (2015) melakukan penelitian tentang “pengaruh komponen 

keahilan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada 

auditor BPKP Sumatera Barat”. Variabel independen yang digunakan adalah 

pengetahuan, pengalaman, strategi penentuan keputusan, kemampuan berpikir, 

sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan, pengalaman, 

strategi penentuan keputusan, kemampuan berpikir berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

 

 

 

Gambar 12 Model penelitian pengaruh komponen keahilan terhadap kemampuan 

auditor dalam pendeteksian kecurangan pada auditor BPKP Sumatera Barat 

(Muchlis, 2015). 

Nasution dan Fitriany (2013) melakukan penelitian tentang “pengaruh 

beban kerja, pengalaman, dan tipe kepribadian terhadap skeptisisme profesional 

dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan”. Variabel independen 
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variabel dependennya adalah skeptisisme professional dan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan.  

 

 

 

Gambar 13 Model penelitian Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman, dan Tipe 

Kepribadian terhadap Skeptisisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan (Nasution & Fitriany, 2013) 

 

2.3 Hubungan Variabel Independen dan Dependen 

2.3.1 Gender terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Gender adalah karakteristik yang ada pada diri seseorang yang membawa 

persepsi diri. Gender androgini lebih bebas dan fleksibel dari pembatasan gender 

dan lebih leluasa dalam menempatkann diri (Kartikarini & Sugiarto, 2016). 

Persepsi diri seorang auditor akan lebih baik jika seorang auditor memiliki gender 

yang seimbang, sehingga auditor tersebut dapat membuat kesimpulan terhadap 

gejala kecurangan yang terjadi di sekitarnya. 
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penalaran etika yang dimilliki auditor dapat mempengaruhi kesadaran terhadap 

red flags yang terjadi. Seorang auditor yang miliki tingkat penalaran yang tinggi, 

maka akan semakin peka atau sensitif terhadap gejala kecurangan yang 

dihadapinya. Menurut observasi dari Kartikarini dan Sugiarto (2016) dan Yuniarti 
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(2018) menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel gender terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

2.3.2 Skeptisisime Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Sikap skeptisisme auditor dapat membantu auditor saat melakukan 

pendeteksian kecurangan saat menemui tindakan yang sewajarnya pada laporan 

keuangan. Dalam mengenali dan mendeteksi red flags yang terjadi, auditor 

memiliki skeptisisme professional yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi 

dan mengenali hal tersebut. Tingginya skeptisisme dari auditor, akan membuat 

auditor makin kritis dan peka seorang auditor tersebut terhadap bukti yang 

diberikan, sehingga semakin baik juga kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan (Kartikarini & Sugiarto, 2016). 

 Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) skeptisisme tinggi yang dimiliki 

oleh seorang auditor mampu meningkatkan kemampuan seorang auditor pada saat 

melakukan pendeteksian kecurangan dengan meningkatkan informasi yang 

dimiliki. Informasi benar dan banyak yang temukan oleh auditor maka auditor 

akan dapat memberi bukti yang valid dan tindakan kecurangan tersebut. Menurut 

penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2015), Kartikarini dan Sugiarto 

(2016), Wiguna dan Hapsari (2015), Adnyani et al. (2014) dan Noviyanti (2014) 

menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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2.3.3 Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Sikap independensi yang ada pada diri seorang auditor akan mendukung 

perkerjaan auditor saat mendeteksi kecurangan. Seorang auditor dapat 

menyampaikan opini audit secara bebas tanpa mendapat tekanan atau terikat 

dengan pihak manapun, sehingga mempermudah proses mendeteksi kecurangan 

jika memiliki sikap independensi dalam melakukan penugasan auditnya, sehingga 

mudah dalam proses mendeteksi kecurangan (Agustina & Poerwati, 2013).  

Independensi merupakan komponen karakter yang harus dijaga dalam 

diri auditor. Auditor yang berindependensi tidak akan menguntung sebelah pihak 

dan mengakibatkan pihak lain rugi. Auditor yang berindependensi merupakan 

auditor yang memiliki sikap jujur terhadap pekerjaannya, tidak dapat dikendalikan 

oleh pihak lain, karena auditor melakukan perkejaannya untuk umum. Hasil kerja 

dari auditor dipergunakan oleh pihak umum untuk mengambil keputusan ekonomi 

pada instansi atau perusahaan (Biksa & Wiratmaja, 2016) 

Independensi pada diri auditor sangat diperlukan, agar terbebas dari 

tekanan dan ikatan pihak manapun, sehingga kecurangan yang terjadi pada 

perusahaan dapat dideteksi pada saat melakukan audit, dan terdapat kecurangan 

yang terdeteksi setelah audit, auditor tidak ikut dalam menyembunyikan praktik 

kecurangan pada perusaah yang sedang diaudit (Widiyanturi & Pamudji, 2009). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Widiyastuti (2009), Trinanda 

(2016), Ramadhany (2015), Biksa dan Wiratmaja (2016), dan Sartika (2012) 

menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel independensi terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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2.3.4 Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Kelebihan perkerjaan yang dihadapi oleh auditor dapat menurutkan 

kinerja seorang auditor pada saat melaksakan penugasan (Nasution & Fitriany 

,2013). Setiawan dan Fitriany (2011) berpendapat kualitas audit yang dikeuarkan 

oleh auditor dapat dipengaruhi oleh beban kerja yang dihadapi auditor. 

Meningkatnya beban kerja yang dihadapi seorang auditor menurunkan 

kemampuan auditor pada saat mendeteksi kecurangan pada suatu perusahaan yang 

melibatkan kualitas audit yang dihasilkan menjadi rendah.  

Auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan atau melakukan tugas audit 

pada saat memiliki beban kerja dan banyaknya penugasan yang tinggi pada saat 

menyelesaikan tugasnya. Beban kerja tinggi yang dimiliki auditor akan 

menyebabkan kelelahan dan dapat mengurangi konsentrasi seorang auditor, 

sehingga kemampuan pada saat melakukan pendeteksian kecurangan akan 

menurun (Setiawan & Fitriany, 2011). Menurut penelitian yang telah dilakukan 

oleh Faradina (2016), Nasution dan Fitriany (2013), Noviyanti (2014) 

menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel beban kerja terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

2.3.5 Pengalaman terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Auditor yang berpengalaman memiliki keahlian menemukan kecurangan 

yang dilakukan oleh perusahaan dan miliki kemampuan dalam memberikan opini 

audit yang valid dibandingkan auditor yang hanya memiliki pengalaman sedikit 

atau kurang berpengalaman dalam melakukan pendeteksian kecurangan. auditor 

Yolanda Vista Utama, Pengaruh Gender, Skeptisisme Professional, Independensi, Beban Kerja, dan Pengalaman 
Terhadap Kemampuan Auditor di Batam dalam Mendeteksi Kecurangan, 2019 
UIB Repository©2019 



21 

 

                                     Universitas Internasional Batam 

yang berpengalaman akan lebih teliti dan tepat dalam melaksanakan penugasan 

pemeriksaan. Pengalaman yang dimiliki auditor dapat mendukung dan 

mempermudah proses kerja auditor, sehingga tingkat kekeliruan atau kecurangan 

akan mudah terdeteksi ( Anggriawan, 2014). 

Pengalaman bukan hanya ukuran keahlian yang diperlukan dalam 

membuat atau mengambil keputusan, ada unsur lain seperti pengetahuan yang 

harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan yang baik. Pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugas pendeteksian 

kecurangan dan kekeliruan memiliki tingkatan yang beda (Ramadhany, 2015). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Biksa dan Wiratmaja, (2016), 

Suraida (2005), Ramadhany (2015), Usman dan Rahmawati (2014), pengalaman 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berikut model penelitian yang menghubungkan antar variable penelitian:  

 

 

 

 

Gambar 14  Model pengaruh gender, skeptisisme profesional, independensi, 

beban kerja, dan pengalaman terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan, sumber: Data diolah, 2018 

Hipotesis 1:  gender  berpengaruh signifikan positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 
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Hipotesis 2: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Hipotesis 3: Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

Hipotesis 4: Beban kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

Hipotesis 5: Pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 
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