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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1.      Independensi Auditor  

 Mulyadi (2005:87) menjelaskan definisi independensi adalah sebagai 

berikut : 

”Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya”.  

 

Menurut Suhayati dan Rahayu (2009:58) menjelaskan bahwa independensi 

adalah:  “Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.  

Independensi menurut Arens, dkk. (2008:111) dapat diartikan mengambil 

sudut pandang yang tidak bias.  

Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) IAI melalui SPAP 

(2001:220.1) menyatakan bahwa :  

“Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak 

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor 

intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada 

kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis 

yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat 

penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya”.  

 

Dari definisi di atas, maka jelaslah bahwa independensi adalah sikap 

seorang auditor yang tidak mudah dipengaruhi netral dan tidak berpihak.  Dalam 
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Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia, Pasal 1  

ayat 2 menyatakan bahwa : 

“Setiap anggota harus  mamatuhi peraturan perundang-undangan dan 

peraturan kedinasan yang berlaku, mengutamakan kepentingan Negara di 

atas kepentingan pribadi atau golongan, menjunjung tinggi 

ndependensinya, intergritas dan profesionalitas, juga menjunjung tinggi 

martabat, kehormatan citra dan kredibilitas BPK”. 

 

Menurut. Arens yang dialihbahasakan oleh Wibowo (2008:60) ada 

beberapa jenis independensi, yaitu :   

1. Independence infact (independensi senyatanya)  

2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan)   

3. Independence in competence (independensi dari keahlian)  

Jenis-jenis independensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Independence infact (independensi senyatanya)   

Auditor benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam 

perusahaan yang dilihat dari keadaan yang sebenarnya, misalnya apakah ia 

sebagai direksi, komisaris, persero, atau mempunyai hubungan keluarga 

dengan pihak itu semua.   

2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan)   

Kebebasan yang dituntut bukan saja dari fakta yang ada, tetapi juga  harus 

bebas dari kepentingan yang kelihatannya cenderung dimilikanya dalam 

perusahaan tersebut.   

3. Independence in competence (independensi dari keahlian atau 

kompetensinya)  
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Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensi 

atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

tugasnya. 

Mautz dan Sharaf dalam Widiatuty dan Febriyanto (2010:51), 

independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu : 

1. Independensi Program Audit  

2. Independensi Investigatif  

3. Independensi Pelaporan  

Penjelasan dari ketiga dimensi di atas adalah sebagai berikut :  

1. Independensi Program Audit  

Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam 

pemilihan teknik dan prosedur audit. Ini mensyaratkan bahwa auditor 

memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik 

dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah 

pekerjaan yang harus dilakukan, dalam batas-batas perikatan. 

Karakteristik dari independensi program audit dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a) Bebas dari campur tangan manajerial dalam menentukan, 

mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam 

audit.   

b) Bebas dari campur tangan pihak lain untuk menyusun prosedur 

yang dipilih.  
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c) Penyusunan program audit bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk 

menentukan subjek pemeriksaan.   

2. Independensi Investigatif  

Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam 

pemilihan daerah, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan 

manajerial untuk diperiksa. Ini mensyaratkan tidak ada sumber yang 

sah dari informasi ditutupi untuk auditor. Karakteristik dari 

independensi investigatif tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Dapat langsung dan bebas mengakses informasi yang berhubungan 

dengan kegiatan, kewajiban, sumber-sumber bisnis auditee.  

b) Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses 

pemeriksaan.  

c) Bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan 

kegiatan apa saja yang akan diperiksa.  

d) Bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat 

membatasi kegiatan pemeriksaan.  

3. Independensi Pelaporan  

Bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dalam menyatakan fakta-

fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan 

rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan. Hubungan 

dari pelaporan hingga pemeriksaan telah dinyatakan rapi dengan 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Karakteristik dari 

independensi pelaporan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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a) Bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi pengaruh 

fakta-fakta yang dilaporkan.    

b) Pelaporan hasil audit bebas dari bahasa yang dapat menimbulkan 

multi tafsir.  

c) Tidak ada usaha pihak lain yang dapat mempengaruhi  

pertimbangan pemeriksaan terhadap isi laporan.   

d) Menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang 

penting dalam laporan formal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa independensi 

merupakan sikap seorang auditor yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak 

manapun, netral dan tidak berpihak. Indepedensi auditor dapat dilihat dari 

pendapat yang diuangkapkan Mautz dan Sharaf dalam Widiatuty dan Febriyanto 

(2010:51) bahwa independensi auditor dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu :  

1. Independensi program audit, yang dapat diukur melalui indikator sebagai 

berikut : 

a) Bebas dari campur tangan manajerial dalam menentukan, mengeliminasi 

atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit.   

b) Bebas dari campur tangan pihak lain untuk menyusun prosedur yang 

dipilih.  

c) Penyusunan program audit bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk 

menentukan subjek pemeriksaan  

2. Independensi investigatif yang dapat diukur melalui indikator sebagai berikut : 

a) Kebebasan mengakses informasi  
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b) Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pemeriksaan.  

c) Bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan apa 

saja yang akan diperiksa 

d) Bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat membatasi 

kegiatan pemeriksa 

3. Independensi pelaporan yang dapat diukur melalui indikator sebagai berikut : 

a) Bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi fakta-fakta yang 

dilaporkan 

b) Bebas dari bahasa yang dapat menimbulkan multi tafsir.  

c) Tidak ada usaha pihak lain yang dapat mempengaruhi  pertimbangan 

pemeriksaan terhadap isi laporan 

d) Menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang penting 

dalam laporan formal 

 

2.2. Profesionalisme Auditor 

Profesionalisme pada audit menurut Arens et al (2008:74) adalah :  

“Profesionlisme means aresponsibility for conduct that extended beyond 

satisfying inividual responsibilities and beyond the requirement of our 

society law and regulation”.   

(Profesionalisme merupakan tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih 

dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan 

lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat).  
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Tugiman (2011: 27) menyatakan bahwa seorang auditor internal harus 

mencerminkan keahlian dan kemampuan professional. Kemampuan profesional 

itu sndiri menurut Tugiman (2011: 27) adalah : 

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal 

dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap 

pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau 

keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin 

ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan 

pantas”.  

 

Menurut Lekatompessy  dalam Herawati dan Susanto (2009:3), seseorang 

dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu: 

1. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

bidangnya 

2. Melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standard 

baku di bidang profesi yang bersangkutan dan  

3. Menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang 

telah ditetapkan.  

 

Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya 

terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk 

untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. 

Seorang auditor dapat dikatakan professional apabila telah memenuhi dan 

mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2006:28): 

1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari 

perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi 

filosofi. 
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2) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang 

ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu 

keharusan. 

3) Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para 

praktisi harus memahaminya. 

4) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus 

tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses 

auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya. 

Menurut Tugiman (2011:16) kemampuan profesional auditor internal 

meliputi : 

1.  Unit Audit Internal 

a) Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang 

pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan 

b) Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan internal di awasi dengan baik. 

2.  Auditor Internal 

c) Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi 

standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan 

d) Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting 

dalam pelaksanaan pemeriksaan 
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e) Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus 

memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikai 

secara efektif 

f) Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan 

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan 

g) Ketelitian profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan 

ketelitian profesional yang seharusnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa bagian audit 

internal haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian yang penting bagi 

pelaksanaan praktik profesi di dalam organisasi yang mencakup sifat-sifat 

kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik 

pemeriksaan. 

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall  banyak digunakan 

oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang 

tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall (1968) dalam Herawati dan 

Susanto (2009:4) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu: 

1. Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 

Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik 

kurang. Sikap ini adalah ekspresi diri pencurahan diri yang total terhadap 

pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat 

untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga 
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kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, 

baru kemudian materi. 

2. Kewajiban sosial (Social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya 

peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh 

profesional karena adanya pekerjaan tersebut.  

3. Kemandirian (autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa seorang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 

yang lain. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan 

kemandirian secara profesioanal.  

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), yaitu suatu 

keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah 

rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi 

dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

5. Hubungan dengan sesama profesi (Professional community affiliation), 

diartikan dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di 

dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama 

dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesioanal membangun 

kesadaran profesional. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

profesionalisme auditor merupakan tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih 

dari sekedar memenuhi tanggung jawab dalam audit yang dibebankan kepadanya. 

Dimensi audit professional dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Hall (1968) dalam Herawati dan Susanto (2009:4) yakni :  
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1. Pengabdian pada profesi (dedication), yang diukur melalui beberapa 

indikator sebagai berikut : 

a) Penggunaan pengetahuan, kemampuandalam proses audit 

b) Pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan 

c) Keteguhan pada profesi sebagai auditor 

d) Kepuasan batin dengan berprofesi sebagai auditor 

e) Loyalitas pada pada pekerjaan dan organisasi 

2. Kewajiban sosial (Social obligation), yang diukur melalui beberapa indikator 

sebagai berikut : 

a) Kemampuan menjaga kekayaan negara atau masyarakat 

b) Kepercayaan masyarakat terhadap pengelola kekayaan negara 

c) Terciptanya transparansi dalam masyarakat 

3. Kemandirian (autonomy demands), yang diukur melalui beberapa indikator 

sebagai berikut : 

a) Merencanakan dan memutuskan hasil audit secara mandiri 

b) Bebas dari tekanan manajemen 

c) Kebebasan menentukan pendapat 

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation) yang diukur 

melalui beberapa indikator sebagai berikut : 

a) Keyakinan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan 

keuangan 

b) Memiliki cara yang dapat diandalkan untuk menilai kompetensi auditor 

lain 
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c) Mempunyai cara dan kekuatan untuk pelaksanaan standar untuk auditor 

5. Hubungan dengan sesama profesi (Professional community affiliation) yang 

diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut : 

a) Komitmen pada organisasi 

b) Partisipasi dalam organisasi 

 

2.3       Fraud  

 Menurut Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Akbar (2006:554) 

menjelaskan bahwa:  

“Fraud adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan 

penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan”. 

  Menurut Wells yang dikutip oleh Agoes (2012:8) menyatakan bahwa: 

“Dalam pengertian luas, fraud dapat meliputi segala macam bentuk 

kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus 

operandinya”. 

Tunggal (2012:169) mengartikan fraud adalah sebagai berikut:  

“Fraud is a generic term embarcing all the multifarious means which 

human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to 

get an advantage over another by false representation.”  

 
(Yang bisa diartikan bahwa kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup 

berbagai ragam alat yang kecerdikan (akal bulus) manusia dapat 

merencanakan, dilakukan oleh seorang individual, untuk memperoleh manfaat 

terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu). 

 

Pengertian Fraud dalam (KUHP) dalam kutipan Astuti dan Rahayu 

(2010:61):  
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a. Mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara maelawan hukum.  

b. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memeberikan barang 

sesutau, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, atau 

supaya membuat utang maupun piutang terhapus.  

c. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang 

lain tapi dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan  

d. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakan 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya 

memberi utang maupun menghapus piutangnya.  

e. Merugikan pemberi piutang dalam keadaan palit.  

 

Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam Sinaga (2008:21) 

memberikan definisi fraud sebagai berikut : 

 “Those illegal acts which are characterized by deceit, concealment, or 

violation of trust and which are not dependent upon the application of 

threat of physical force or violence. Individuals and organizations commit 

these acts to obtain money, property or service; to avoid the payment or 

loss of money or services; or to secure personal or business advantage”.  

 

(Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, 

penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan yang mana tidak 

tergantung pada penerapan ancaman kekerasan fisik atau kekerasan. 

Individu dan organisasi melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk 

mendapatkan uang, properti atau layanan, untuk menghindari pembayaran 

atau kehilangan uang atau jasa, atau untuk mengamankan keuntungan 

pribadi atau bisnis).  

 

Berdasarkan definisi di atas, maka secara luas fraud meliputi segala 

macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus 

operandinya. Termasuk tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu.  

 Fraud yang terjadi pada perusahaan atau korporasi dipengaruhi oleh 

unsur-unsur pendukung terjadinya fraud. Oka (2004:3) menyatakan bahwa: 

“Unsur-unsur fraud adalah sebagai berikut: 

1. Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation) dari suatu masa 

lampau (past) atau sekarang (present) 
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2. Fakta bersifat material (material fact) 

3. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make knowingly or 

recklessly) 

4. Dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi 

5. Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah pernyataan 

tersebut (misrepresentation) yang merugikan (detriment)”. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi unsur-unsur 

fraud adalah harus mencakup adanya salah pernyataan dari suatu nasa lampau 

atau sekarang mengenai fakta material, yang dilakukan secara sengaja atau tanpa 

perhitungan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang menyebabkan orang 

lain dirugikan. 

Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Akbar (2006”340) menjelaskan bahwa 

unsur-unsur kecurangan legal, ataupun penipuan seperti yang dikenal menurut 

hukum secara umum adalah: 

1. Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam 

beberapa kasus tertentu 

2. Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki 

cukup pengetahuan atas subjek untuk dapat memberikan sebuah 

representasi (sering dikenal sebagai scienter) 

3. Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut 

4. Sehingga menimbulkan kerugian baginya”. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur fraud legal 

ataupun penipuan yang dikenal menurut hukum secara umum adalah adanya 

representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa 

kasus tertentu. Yang dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa 

memiliki cukup pengetahuan untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering 

dikenal sebagai scienter) bagi seseorang yang bertindak atas representasi tersebut, 

sehingga menimbulkan kerugian baginya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat disimpulkan bahwa fraud 

terjadi apabila memenuhi syarat-syarat terjadinya fraud. Artinya Fraud tidak akan 

terjadi apabila tidak adanya unsur-unsur yang mendukungnya yaitu suatu 

representasi yang salah atas fakta material yang dilakukan dengan sengaja atas 

dasar pengetahuan sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian 

material yang sangat besar. Suatu kejadian fraud harus mencakup salah 

pernyataan dari suatu fakta yang bersifat material, yang mana kejadian tersebut 

adalah kejadian yang disengaja. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang 

disengaja, maka dalam hal ini tidak dapat diakatakan sebagai suatu tindakan 

fraud. 

 Seperti yang telah disampaikan sebelumnya mengenai macam-macan 

fraud, brikut disampaikan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa fraud 

diklasifikasikan kedalam beberapa golongan. Oka menyatakan bahwa ACFE 

(2004:4) membagi fraud dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu: 

a. Penyimpangan atas aset 

b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan 

c. Korupsi 

Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Akbar (2006:343) menjelaskan bahwa: 

a. Kecurangan oleh karyawan 

b. Kecurangan oleh organisasi atau manajemen 

c. Kejahatan komputer 

  Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penggelapan aktiva, sering 

kali disebut sebagai defalkasi atau kecurangan oleh karyawan. Sedangkan 
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kecurangan laporan keuangan lebih dikenal sebagai kecurangan yang sering 

dilakukan oleh manajemen. 

 Pada dasarnya fraud itu terjadi karena adanya faktor pendukung seseorang 

untuk melakukan curang. Menurut Arens at. al yang diterjemahkan oleh Tim 

Djacarta (2008:432) menyatakan bahwa yang dapat mendorong terjadinya fraud 

adalah: 

a. Insentif atau tekanan 

b. Kesempatan 

c. Sikap atau rasionalisasi 

 Sedangkan menurut Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Akbar (2006:357)  

bahwa terdapat tiga kondisi yang ada bagi terjadinya fraud, yaitu: 

a. Situasi akan kebutuhan 

b. Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan 

c. Karakteristik perilaku seseorang. 

Maksud dari situasi disini adalah dimana situasi ini dapat disebabkan oleh 

intensif atau tekanan dengan alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian 

uang lainnya yang dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari 

individu tersebut. Artinya kebutuhan ini bersifat psikologis, karena adanya 

keinginan untuk hidup berlebih. Kemudian, yang menjadi faktor penyebab fraud 

yang kedua adalah lingkungan yang mengundang terjadimya pemggelapan. Hal 

ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol atau dimana kontrol 

internnya lemah, atau keadaan dimana terdapat kontrol namun tidak berfungsi. 

Faktor penyebab fraud yang ketiga adalah karakteristik perilaku seseorang. 
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Kondisi ini dapat terjadi karena adanya kedua kondisi di atas, dimana kasus-kasus 

ekstrem dan faktor pertama di atas kemudian ditambah dengan situasi kontrol 

yang lemah dari unsur yang kedua, jelas dapat menguasai moral dasar seseorang 

untuk melakukan penyelewengan. 

Indikasi adanya fraud biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala-

gejala (symptons). Gejala-gejala tersebut tercermin melalui timbulnya 

karakteristik tertentu baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan 

maupun perilaku seseorang (red flags). Oka (2004:8) menyatakan bahwa: 

“Adapun gejala-gejala tersebut adalah Gejala fraud pada Manajemen dan 

Gejala fraud pada Karyawan”. 

Fraud yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan 

dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu 

diketahui gejala-gejala yang menunjukkan fraud tersebut. Oka (2004:8) 

menyatakan bahwa:gejala-gejala tersebut adalah : 

1. Gejala fraud pada Manajemen 

a. Ketidakcocokan diantara manajemen puncak 

b. Moral dan motivasi karyawan yang rendah 

c. Departemen akuntansi kekurangan staf 

d. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari 

pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas 

e. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi 

f. Penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang 

meningkat  

g. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu 

yang lama 

h. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan 

i. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 

buku 

2. Gejala fraud pada Karyawan 

a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa 

perincian atau penjelasan pendukung 

b. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung 
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c. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar 

d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung 

pembayaran 

e. Kekurangan barang yang diterima 

f. Kemahalan barang yang dibeli 

g. Faktur ganda  

h. Penggantian mutu barang 

 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemahaman 

analisis lebih lanjut terhadap red flag dapat membantu langkah auditor internal 

untuk memperoleh bukti awal untuk mendeteksi adanya fraud. 

Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong 

terjadinya fraud adalah sebagai berikut: 

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan 

“celah” risiko. 

2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (common business 

sense) yang berlaku. 

3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi 

business process. 

4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku. 

 

Simanjuntak (2008:4) dalam Asiah (2012:14) menyatakan terdapat empat 

faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud, yang disebut juga dengan 

teori GONE, yaitu: 

a. Greed (keserakahan). 

b. Opportunity (kesempatan). 

c. Need (kebutuhan). 

d. Exposure (pengungkapan). 

 

Greed dan need termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal 

bersifat sangat personal dan diluar kendali Perusahaan sehingga sulit sekali dapat 

dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan 

kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah 

seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan. 
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Opportunity dan Exposure disebut sebagai faktor genetik karena 

merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban 

perbuatan fraud. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong 

seseorang untuk berbuat fraud kerena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi 

ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara exposure berkaitan dengan proses 

pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku fraud 

tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila 

melakukan fraud. 

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan fraud 

adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung 

dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku fraud 

sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku fraud. 

Pada dasarnya tindak fraud dapat dibongkar oleh audit karena adanya 

indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu 

mengenai tindak fraud yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi 

yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang riskan (rawan) terjadi 

fraud. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:  

“Mendeteksi fraud adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang 

cukup mengenai tindak fraud, sekaligus mempersempit ruang gerak para 

pelaku fraud (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, 

maka sudah terlambat untuk berkelit)”.  

 

Sedangkan menurut PUSDIKLATWAS BPKP (2008:45) pendeteksian 

fraud oleh internal auditor merupakan:  
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“Pendeteksian fraud oleh internal auditor merupakan pengidentifikasian 

indikator-indikator fraud yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan 

pengujian”.  

Dari beberapa definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian fraud 

merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak fraud dapat 

dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan 

pengujian.  

Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu relatif cepat, tetapi 

terkadang harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Menurut 

Kumaat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian 

bergantung pada:  

1. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuannya menyiasati sistem atau 

menutup celah dari praktek fraud nya, sehingga menentukan tingkat 

kerumitan suatu tindak fraud.  

2. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu 

kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (risk based audit) 

dan membangun jaringan informan (audit intelligence) dengan tetap 

bersikap hati-hati.  

 

 Berdasarkan pendapat dari Kumaat (2011:156) yang menyebutkan bahwa 

cepat atau lambatnya pendeteksian salah satunya bergantung pada kapasitas 

auditor sendiri, yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (risk 

based audit) dan membangun jaringan informan (audit intelligence) dengan tetap 

bersikap hati-hati. Kedua aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit) untuk Deteksi Fraud  

Kumaat (2011:157) menyatakan bahwa audit berbasis risiko dalam 

konteks mendeteksi tindak fraud adalah:  
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“Rangkaian aktivitas pengawasan yang terencana, terpadu, dan 

berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, 

dan menganalisis semua titik-titik kritis risiko (critical risk points) yang 

berpotensi menimbulkan tindak fraud.”  

 

Pemetaan (Mapping) di sini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik 

kritis risiko terjadinya tindak fraud. Peta risiko dapat dibuat langsung melalui 

kriteria keuangan, masukan (khususnya keluhan) dari berbagai pihak, hingga 

riwayat kasus yang pernah terjadi.  

Pengamatan (Observing) bertujuan untuk memperdalam semua titik risiko 

berdasarkan situasi aktual di lapangan. Hal itu termasuk mewawancarai pihak-

pihak terkait guna mengetahui berbagai kendala/masalah aktual serta 

kebutuhan/ekspektasi para pelaksana dilapangan. Namun, rencana pengamatan 

oleh auditor sering kali berbenturan dengan sikap yang kurang welcome di 

lapangan. Resistensi yang dijumpai memang bisa jadi mengindikasikan adanya 

praktek fraud pada objek yang diamati. Namun, terlalu dini untuk mengambil 

kesimpulan. Jika terjadi resistensi, membangun jaringan informan (Audit 

Intellegence) merupakan hal yang sangat penting.  

Verifikasi Transaksi dan Analisis Data (Verifying & Analyzing) bertujuan 

untuk mempertegas kesimpulan bahwa tindak fraud mungkin ada atau rawan 

terjadi. Hasil verifikasi dan analisis ini akan menyempurnakan hasil pemetaan + 

pengamatan untuk menyimpulkan adanya „bahaya‟ terkait ada tidaknya tindak 

fraud.  

Kumaat (2011: 157) menyatakan bahwa setidaknya ada 3 objek yang bisa 

menjadi materi uji awal untuk menggambarkan berbagai titik krisis risisko 

(critical risk point), yaitu:  
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1) Transparansi Sistem.  

2) Konsentrasi Aset dan Biaya.  

3) Integritas SDM dan Kesinambungan  

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas 

bagi pelaku fraud. Pelaku fraud banyak “bermain” pada lingkup sistem (unit 

kerja) yang dianggap „basah‟ yang dapat menghasilkan keuntungan pribadi baik 

langsung maupun tidak langsung, seperti:  

1) Pembelian barang atau jasa.  

2) Pengeluaran uang (kas & bank) dan biaya rutin.  

3) Pengeluaran berbasis proyek/event.  

4) Penagihan kewajiban dari pelanggan, khususnya yang kurang lancar 

(bermasalah atau bad debt).  

5) Pengeluaran aset fisik (inventory atau aktiva tetap).  

 

Kumaat (2011:159) berpendapat bahwa konsentrasi Aset/Biaya yang besar 

ini dapat dijabarkan dalam beberapa pengertian berikut:  

1) Jumlah fisik aset yang relatif banyak, sehingga memberi kemudahan untuk 

melakukan pengutilan tanpa segera dapat diketahui.  

2) Alokasi anggaran biaya yang relatif besar, sehingga terbuka peluang untuk 

melakukan manipulasi (mark-up) biaya.  

3) Nilai barang yang relatif tinggi, yang bila berhasil memiliki dan 

menjualnya di bawah harga pasar tetap bisa memberi keuntungan yang 

fantastik.  

 

Integritas SDM dan kesinambungan ini adalah bagian yang mungkin 

mudah dinilai, tetapi bisa juga menjadi faktor yang luput dari perkiraan ketika kita 

harus mengukur potensi risiko terjadinya tindak fraud. Yang jelas dalam suatu 

kasus fraud, apapun alasan rasional yang dikemukakan para pelaku, dapat kita 

katakan bahwa mereka punya masalah integritas pribadi. 
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2. Pengembangan Jaringan Informan (Audit Intellegence) untuk Deteksi Fraud  

Kumaat (2011:161) menyatakan bahwa yang disebut dengan audit 

intellegence adalah:  

“Strategi atau upaya berkesinambungan membangun sebuah jaringan 

informasi aktual bagi tim audit dalam rangka menunjang aktivitas audit 

berbasis risiko (risk-based audit), khususnya untuk mengantisipasi risiko 

yang berdampak negatif terhadap organisasi serta untuk melakukan cegah-

tangkal atas praktek tindak fraud ”.  

 

Selain itu Kumaat (2011:161) berpendapat bahwa aktivitas spionase 

memang bisa dianggap sebagai bagian dari audit intellegence. Namun, hal itu 

dapat mengundang perdebatan di kalangan internal, khususnya dari aspek etika 

organisasi dan tujuan strategis (yaitu mendorong Good Corporate Governance di 

tengah Perusahaan). Spionase tidak mendapat hambatan bila dilakukan dengan 

sasaran pihak eksternal yang memiliki kepentingan langsung dengan Perusahaan 

(stakeholders seperti para suppliers dan customers), di mana metoda dan hasilnya 

tetap dirahasiakan, tidak dikemukakan dalam konfirmasi maupun laporan resmi 

Audit Internal.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fraud 

merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau 

orang atau manajemen organisasi suatu perusahaan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. 

Dimensi dari fraud dalam penelitian ini mengacu pada pendapat dari Kumaat 

(2011:156) yang menyebutkan bahwa pendeteksian fraud bergantung pada 

kapasitas auditor sendiri, yaitu : 
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1. Kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (risk based audit) 

dengan indikator sebagai berikut : 

a) Pemetaan (Mapping)  

b) Pengamatan (Observing)  

c) Verifikasi Transaksi dan Analisis Data (Verifying & Analyzing)  

2. Membangun jaringan informan (audit intelligence) dengan tetap bersikap hati-

hati dengan indikator sebagai berikut : 

a) Komunikasi informal audit dengan pihak internal dimana komunikasi 

dalam suasana formal merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi korp 

audit, baik secara verbal maupun tertulis 

b) Media audit untuk menerima masukan/pengaduan dimana strategi audit 

centre ini merupakan pelengkap dari pengembangan informasi informal. 

 

2.4       Kerangka Pemikiran  

2.4.1 Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Fraud 

Mulyadi (2005:44) menyatakan bahwa : 

“Hubungan antara independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor 

untuk mendeteksi fraud laporan keuangan adalah ditinjau dari aspek-aspek 

independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya. 

Aspek ini disebut dengan independensi dalam kenyataan atau 

independence in fact, artinya seorang auditor harus mengungkapkan 

tentang temuan apa yang didapat dari laporan keuangan yang disusun oleh 

manajemen apakah laporan keuangan terjadi suatu kesalahan atau 

ketidakberesan sesuai dengan temuan atau fakta yang ada. Independensi 

merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor jadi dalam 

menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah 

dipengaruhi oleh pihak manapun”.  



34 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian Pristiyanti (2012), menunjukkan bahwa 

independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud. Pendapat yang 

sama diungkapkan oleh hasil penelitian dari Widiyastuti dan Pamudji (2009) yang 

juga menyebutkan adanya pengaruh signifikan dan positif dari independensi 

terhadap pendeteksian fraud. 

 

2.4.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Fraud 

Profesionalisme merupakan faktor penting berkaitan dengan kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Tim 

Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) menyatakan 

bahwa: 

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

secara cermat dan seksama. Hal ini berarti auditor dituntut untuk memiliki 

keterampilan umum yang dimiliki auditor pada umumnya dan 

merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan 

dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penggunaan 

kemahiran professional dengan cermat dan seksama, memungkinkan 

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan 

bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 

maupun kecurangan”. 

 

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Herawaty, dkk (2008) yang 

menyatakan bahwa 

“Profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, dan 

etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pendeteksian fraud 

laporan keuangan”. 
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Berdasarkan hasil penelitian Aprijana (2014) menunjukkan bahwa 

keahlian profesional berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian 

fraud penyajian laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Matondang (2010) membuktikan bahwa keahlian profesional berpengaruh secara 

signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian fraud penyajian laporan 

keuangan. Hasil penelitian dari Widiyastuti dan Pamudji (2009) juga 

menyebutkan bahwa independensi dan profesionalisme berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 

 

2.4.3  Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan 

Auditor dalam Mendeteksi Fraud 

Hasil penelitian dari Widiyastuti dan Pamudji (2009) yang menyebutkan 

bahwa independensi dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Penelitian lainnya yang dilakukan 

oleh Matondang (2010) membuktikan bahwa independensi, dan keahlian 

profesional berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian 

fraud penyajian laporan keuangan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa independensi 

dan profesionalisme merupakan determinan penting yang dapat mempengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Dengan demikian hubungan 

fungsional antara independensi dan profesionalisme dengan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud dapat digambarkan sebagai berikut : 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

2.5       Hipotesis Penelitian 

     Bertitik tolak pada pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

fraud  

2. Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud  

3. Independensi dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud  

Profesionalisme  

 
Hall (1968) dalam 

Herawati dan Susanto 

(2009:4) 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Fraud 

 
Valery G Kumaat (2011:156) 

Independensi 

 
Mautz dan Sharaf dalam 

Widiatuty dan Febriyanto 

(2010:51) 


