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BABI 

PENDAHULUAN 

 

I.1.       Latar Belakang Penelitian 

Fraud telah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dan 

umumnya fraud berkaitan dengan korupsi. Rahmawati (2013) menyatakan bahwa 

tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, 

penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk fraud. Fraud merupakan 

bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian 

tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan 

bagi pelaku kecurangan. 

Fraud dalam bidang akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan 

menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Tunggal 

(2012:1) menyebutkan bahwa fraud dapat dikatakan sebagai bentuk penipuan 

yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh 

pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku 

kecurangan. 

Di Indonesia munculnya masalah fraud telah dibuktikan dengan adanya 

kasus-kasus yang melibatkan banyak organisasi dan perusahaan tak terkecuali 

perusahaan milik negara atau BUMN. Peran BUMN dirasakan cukup dominan, 

jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total 

mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata dapat 
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digolongkan strategis. Oleh karena hal itu tidak heran BUMN menjadi sorotan 

masyarakat. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah 

karena tidak adanya transparansi (Rahmawati, 2013)  

Ikhtisar Pemeriksaan BPK (2010) yang dikutip oleh Amrizal (2012) 

menyebutkan salah satu kasus fraud asset misappropriation yang menimpa 

BUMN di Indonesia adalah kasus yang menimpa salah satu BUMN yakni PT 

Barata Indonesia (Persero). Kasus ini dilakukan oleh MH (Direktur Pemberdayaan 

Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia) yang diduga menjual aset negara 

berupa tanah bersama dengan H (Dirut PT Barata Indonesia) dan SS. Penjualan 

aset ini terjadi pada tahun 2003-2005 lalu. Penjualan tersebut dinilai bertentangan 

dengan, di antaranya, UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen 

Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pemindahan Aktiva Tetap BUMN. 

KPK memaparkan, tindak pidana korupsi kasus ini dilakukan dengan dengan cara 

menurunkan Nilai Jual Objek Pajak tanah milik PT Barata yang berlaku tahun 

2004, negara pun dirugikan hingga Rp 22,690 miliar lebih. 

Fraud asset misappropriation juga terjadi pada PT Bank Negara Indonesia 

(BNI) 1946, yang baru terungkap tahun 2013 ini, yaitu terjadinya pembobolan 

pada bank tersebut. Menurut Novatiani, dkk (2014) kejadian ini bermula pada 

tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menempatkan dana sebesar 

Rp 195 milyar di BNI cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. AS selaku Kepala 

Cabang BNI Radio lantas memindahbukukan dana tersebut ke rekening Faisal A 

sebesar Rp 50 milyar dan ke rekening DS sebesar Rp 145 milyar. Akibat 
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perbuatan ketiganya, negara dalam hal ini PT BNI Cabang Radio Dalam, telah 

dirugikan sebesar Rp 50 miliar. 

Kasus di atas merupakan tindakan fraud yang terjadi pada perusahaan-

perusahaan milik pemerintah. Bentuk fraud tersebut semestinya dapat 

didentifikasi lebih awal supaya tidak terjadi atau setidak-tidaknya dapat 

mengurangi adanya tindakan kecurangan. Menurut Sutanto (2013), kegagalan 

pendeteksian fraud di perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak disebabkan 

oleh lemahnya fungsi pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal. Fungsi 

audit internal harus membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian 

internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan 

efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian 

secara berkesinambungan, fungsi audit internal memastikan sejauh mana sasaran 

dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan dijalankan dengan 

sasaran dan tujuan perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPMG in India’s Fraud Survey 2010 

menunjukkan bahwa auditor internal mendapat persentase yang paling tinggi yaitu 

sebesar 47%, sehingga dapat diketahui bahwa audit internal merupakan bagian 

integral di dalam suatu organisasi yang paling efektif untuk mendeteksi 

fraud.Peran auditor internal dalam budaya etis suatu organisasi, yang menekankan 

bahwa auditor internal harus mengambil peran aktif dalam mendukung budaya 

etis organisasi dan dengan cara ini dapat membantu mendeteksi penyalahgunaan 

aset organisasi (IIA, 2004).  
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Mendeteksi fraud merupakan suatu tantangan bagi auditor, hal ini 

disebabkan karena auditor tidak memiliki banyak pengalaman dalam mendeteksi 

fraud atau temuan yang kemungkinan merupakan fraud telah disamarkan oleh 

pihak lain yang sebelumnya telah mengantisipasi bagaimana auditor berpikir dan 

bertindak. Karena pada prinsipnya fraud itu tersembunyi, sehingga para auditor 

harus memiliki kepekaan untuk mengungkap fakta yang tersembunyi dan dalam 

proses pencarian fakta fraud, auditor harus berpikir layaknya seseorang yang 

melakukan fraud tersebut (Lastanti, 2005). 

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud yang 

dapat terjadi dalam auditnya maka auditor perlu didukung oleh sikap independensi 

dan profesionalisme (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara/SKPN (2007).Menurut Lastanti (2005), sikap independensi juga harus 

dimiliki dan dipertahankan oleh auditor. Sikap ini mengharuskan auditor agar 

dalam setiap menjalankan tugasnya, ia tidak dibenarkan memihak kepada 

siapapun. Lastanti (2005) juga mengungkapkan bahwa pada pernyataan standar 

umum kedua dalam SPKN, dinyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan 

dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas 

dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstem, dan organisasi 

yang dapat mempengaruhi independensinya.  

Menurut Lastanti (2005), sikap independensi diperlukan auditor agar ia 

bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat 

mendeteksi ada tidaknya kecurangan pada perusahaan yang di auditnya dengan 

tepat dan setelah fraud tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam 
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mengamankan praktik fraud tersebut. Lastanti (2005) menyebutkan bahwa 

munculnya kasus pembekuan izin usaha kepada akuntan publik (AP) HBM, 

dimana yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena 

belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan 

PT. Samcon tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh terhadap 

Laporan Auditor Independen.  

Sikap penting lainnya yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh auditor 

adalah sikap profesionalisme. Menurut Widiyastuti (2009), sikap profesionalisme 

yakni penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama. 

Oleh karena itu, auditor harus mempunyai dan mempertahankan sikap 

profesionalisme ini karena sikap-sikap ini sangat diperlukan auditor agar ia tidak 

gagal dalam mendeteksi fraud dan setelah fraud tersebut terdeteksi, auditor tidak 

ikut menyembunyikan fraud tersebut. Salah satu contoh kasus yang berhubungan 

dengan profesionalisme auditor yang mendapatsorotan adalah adanya perbedaan 

opini yang dikeluarkan antara BPK -RI dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

saat mengaudit Bank Indonesia pada tahun 2000. Widiyastuti (2009) 

menyebutkan pada saat itu, opini audit yang dikeluarkan BPKRI adalah 

tidakmenyatakan pendapat (disclaimer opinion), sedangkan pendapat PwC adalah 

tidak wajar (adverse opinion). Peryataan tidak memberikan pendapat (disclaimer) 

diberikan karenalingkup audit tidak cukup/dibatasi atau karena adanya 

pembatasan informasi dan data dari audittee sehingga tidak diperoleh bukti yang 

kompeten. Sedangkan opini tidak wajar diberikan apabila laporan keuangan tidak 
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disajikan secara wajar dalam hal semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

Widiyastuti (2009) menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan suatu 

kredibilitas dan profesionalisme pada auditor yang merupakan salah satu kunci 

sukses dalam menjalankan perusahaan. Sikap profesionalisme akan meningkat 

dengan sendirinya seiring dengan perkembangan sikap mental dari auditor itu 

sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya sikap profesionalisme 

auditor yang handal diharapkan dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi 

setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi masa yang akan datang dan 

mengungkapkannya dalam temuan audit.  

Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus fraud yang terjadi 

pada Badan Usaha Milik Negara, baik itu mengenai independensi, 

profesionalisme maupun salah saji dalam pertimbangan materialitas. Terkait 

dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat idenpendensi 

dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud (Widiyastuti, 2009). 

Penelitian mengenai pengaruh independensi, dan profesionalisme terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud dilakukan oleh Widiyastuti (2009) 

yang sebelumnya juga dilakukan oleh Wilopo pada tahun 2006 dengan judul 

Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kecenderungan Fraud: Studi 

Pada Perusahaan Terbuka dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, faktor-

faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo adalah variabel bebas keefektifan 

pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturaan akuntansi, 
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asimetris informasi, moralitas manajemen, serta variabel terikat perilaku tidak etis 

dan kecendrungan kecurangan akuntansi.Dimana pada penelitian Wilopo yang 

dijadikan sampel adalah Perusahaan terbuka dan BUMN diseluruh Indonesia 

dengan metode pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling, yaitu 

mengelompokan perusahaan berdasarkan sembilan sektor usaha. Sehingga peneliti 

melihat adanya kelemahan yaitu ada kemungkinan tidak terambilnya sampel 

secara merata yang mewakili setiap daerah di Indonesia 

Berdasarkan uraian tesebut, maka penelitian ini mengambil judul 

:“Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan 

Auditor dalam Mendeteksi Fraud Pada PT. PLN  (Persero) Bandung” 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sikap independensi dan 

profesionalisme merupakan salah satu elemen penting bagi auditor untuk 

melakukan deteksi fraud.Namun demikian masih banyaknya kasus fraud pada 

badan usaha milik negara menjadi indikasi bahwa sikap independensi dan 

profesionalisme auditor dalam menjalankan tugas auditnya masih dianggap 

lemah. Oleh karena itu, penulis mengemukakan indentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud pada PT. PLN (Persero) Bandung  

2. Seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud pada PT. PLN (Persero) Bandung  
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3. Seberapa besar pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada PT. PLN (Persero) 

Bandung  

 

1.3      Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis: 

1. Besarnya pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud pada PT. PLN (Persero) Bandung  

2. Besarnya pengaruh profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud pada PT. PLN (Persero) Bandung  

3. Besarnya pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada PT. PLN (Persero) 

Bandung  

 

1.4      Kegunaan Penelitian 

   Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang 

akuntansi khususnya akuntansi forensik dengan penelitian empirik di masa 

yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut. 
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1.4.2 Kegunaan Untuk Pemecahan Masalah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan sebagai informasi dan bahan evaluasi atas independensi dan 

profesionalisme auditor serta pendeteksian fraudyang telah dilakukan. 

Selain itu pula bagimasyarakat umum sebagai bahan referensi untuk 

digunakan dalam memecahkan suatu masalah atau hal-hal yang berkaitan 

dengan skripsi ini maupun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat 

laporan ilmiah. 

 

 


