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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1   Latar Belakang 

Beberapa Negara berkembang termasuk  Indonesia pada saat ini mengalami 

peningkatan kecurangan secara terus menerus baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas untuk setiap tahunnya. Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dan 

semakin terbukanya peluang usaha, maka menyebabkan risiko terjadinya 

kecurangan pada perusahaan atau suatu organisasi juga semakin tinggi.  

Mayangsari dan Hidayatullah (2012) mengatakan baru-baru ini melihat 

adanya penekanan yang signifikan pada peningkatan kepercayaan investor dan 

kepercayaan publik dalam laporan keuangan. Dilaporkan skandal keuangan telah 

mengurangi kepercayaan investor dan membuat akuntansi forensik kesempatan 

karir yang menarik bagi akuntan untuk memerangi penipuan. Akuntansi forensik 

didefinisikan sebagai praktik pengumpulan data yang ketat dan analisis di bidang 

konsultasi dukungan litigasi, kesaksian ahli, dan penipuan examination. 

Kasus yang terjadi di Jambi yang diberitakan oleh Lucky Pransiska di dalam 

Kompas.com, bahwa seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan 

perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar 

dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit 

macet. Fitri Susanti kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang 

terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan bahwa setelah kliennya diperiksa 

dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat 
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keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Fenomena 

tersebut memunculkan pertanyaan apakah auditor telah melakukan kode etiknya 

dengan baik atau tidak, tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu 

melakukan kode etik yang berlaku maka inti permasalahannya adalah independensi 

dan tingkat pemahaman serta pengetahuan auditor tersebut dalam menjalankan 

prosedur audit.  

Kualitas audit yang dihasilkan dari prosedur pelaksanaan audit oleh akuntan 

publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat luas yakni seperti kasus yang 

diberitakan oleh Marlina dan Sopyan dalam Tempo.com yaitu kasus yang menimpa 

akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan 

dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional,Tbk. Kasus 

tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang 

menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan aset hingga 

ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan 

perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang, 

sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan 

publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka, oleh 

karena itu Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah 

membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 

berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great 

River tahun 2003.  
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Konteks skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-

trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit 

laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru 

ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut, tentu saja jika yang terjadi adalah 

auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang 

menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut, 

namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa 

tersebut, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut.  

Pengusutan tindak pidana kecurangan yang dilakukan di luar bidang hukum 

pengadilan dapat juga dibantu oleh seseorang yang ahli yang dapat membantu 

pengusutan, diantaranya adalah dengan bantuan auditor. Bantuan yang dapat 

diberikan oleh auditor berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah dengan 

melakukan audit investigatif. Audit Investigasi berhubungan dengan pengujian dan 

analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi 

dan teknik-teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan, 

oleh karena itu pada auditor investigasi diperlukan kualitas keterampilan dan 

keahlian khusus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor 

penyelidik kriminal (Karyono, 2013).  

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. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada 

tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit 
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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). 

Audit investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan 

juga untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya 

hingga kini. Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakan supremasi 

hukum terkait fraud yang muncul dengan metode investigasi. Di sektor publik 

bidang ini dicetuskan sebagai upaya untuk memerangi kecurangan atau korupsi. 

(Tuanakotta, 2012)  

Istilah Audit Investigatif dalam 1,5 tahun belakangan ini sudah banyak 

didengar dan dibaca dalam berbagai media di ruang publik masyarakat Indonesia, 

setelah adanya permintaan dari DPR/lembaga legislatif ke Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI sebagai upaya tindak lanjut hasil audit 

investigatif/pemeriksaan khusus yang dilaksanakan sebelumnya terhadap kasus 

Bailout Bank Century. Fraud merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus 

secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi 

forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang 

berlaku. (Baso, 2012)   

Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan 

setiap audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah 

bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung 

jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan kecurangan diatur dalam SAS No 

82, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Banyak sekali auditor 
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yang memiliki sedikit pengalaman dan kompetensi yang kurang memadai serta 

independensi yang rendah tetapi melakukan suatu audit investigasi,  padahal untuk 

menjadi seorang auditor investigatif yang menjalankan suatu prosedur audit yang 

baik diperlukan kompetensi yang memadai, pengetahuan yang tinggi serta 

menjunjung tinggi independensi agar semua kebutuhan yang diperlukan oleh suatu 

perusahaan atau entitas dalam menghadapi kecurangan bisa diatasi. (Novianti, 

2014) 

Penelitian dari Knapp dan Knapp (2001) yang menyatakan bahwa prosedur 

analitis merupakan salah satu cara prosedur audit yang digunakan dalam 

mendeteksi kecurangan, pengalaman yang merupakan salah satu indikator 

kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prosedur analitis dalam 

mendeteksi kecurangan. Penelitian Fitriyani (2012) dan Zulaiha (2008) juga 

diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan auditor bermanfaat terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktikan kecurangan. Dalam penelitian ini 

terdapat perbedaan dalam hal auditor investigasi yang dijadikan sampel penelitian 

yaitu auditor pada Kantor Akuntan Publik, selain itu praktek-praktek tindak korupsi 

atau kecurangan yang marak terjadi akhir-akhir ini berbeda dengan yang terjadi di 

tahun-tahun sebelumnya sehingga indikator dari setiap variabel tidak menggunakan 

indikator yang sama dengan penelitian sebelumnya.  

Terkait dengan konteks inilah muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat 

kemampuan auditor saat ini dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap prosedur 

pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : 
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“PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS 

PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF DALAM 

PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD).”  

 

1.2  Identifikasi Masalah   

Dari judul di atas, penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:  

1. Bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam pendeteksian 

kecurangan 

2. Bagaimana pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi 

kecurangan  

3. Bagaimana pengaruh kemampuan auditor terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara 

menyeluruh tentang pelaksanaan prosedur audit investigatif yang dilakukan oleh 

auditor dalam pendeteksian adanya kecurangan, serta untuk mengetahui 

kemampuan yang dimiliki seorang auditor untuk dapat melakukan audit investigatif 

yang efektif. Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasikan, tujuan penelitian 

adalah, untuk mengetahui : 

1. Kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam pendeteksian kecurangan 

2. Pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan  
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3. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih 

menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing. 

2. Memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai audit investigatif.   

3. Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang 

ada di dalam dunia kerja.  

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Data yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian pada beberapa Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota Bandung dengan cara menyebarkan kuesioner 

yang telah disusun untuk mengukur variabel yang diteliti. Kuesioner ditujukan kepada 

Akuntan Publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung, dengan 

waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan selesai. 
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