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PENDAHULUAN 

Pada perekonomian saat ini, banyak kecurangan laporan keuangan sering 

terjadi yang mengakibatkan ketidakpercayaan investor terhadap pasar atau pun 

opini publik kepada perusahaan. Auditor dituntut agar tidak menyimpang dari 

standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit 

dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga. Penilaian laporan keuangan yang 

diterbitkan merupakan tanggung jawab seorang auditor untuk perusahaan nya, 

auditor harus dapat menemukan  penilaian risiko fraud di hadapan kedua informasi 

yang relevant dan informasi yang tidak relevan. Akuntabilitas kepada atasan 

digunakan untuk menghasilkan penilaian risiko fraud yang lebih konservatif. Tidak 

hanya akuntabilitas kepada atasan kurangnya skeptisisme profesional dalam 

pemilihan prosedur audit agar tidak langsung percaya pada bukti  sebagai masalah 

serius bagi auditor dalam pengambilan keputusan penipuan.  

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh 

kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Auditor yang 

tidak berpengalaman akan cenderung mempengaruhi dalam putusan penipuan, 

sedangkan auditor yang berpengalaman sebagai efek dari akuntabilitas tidak akan 

mudah terpengaruh dalam melakukan penilaian terhadap penipuan. Akuntabilitas 

penting sebagai bentuk kewajiban sosial yang dapat dilakukan oleh akuntan publik 

dalam menjaga kualitas bukti audit yang dikeluarkan. Menurut Tectlock dalam 

Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan 

psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua 

tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Dalam pengaturan 

akuntansi akuntabilitas dapat menyebabkan auditor yang berpengalaman untuk 

mailto:232013203@student.uksw.edu


2 
 

memanfaatkan pengetahuan mereka tentang pengambilan putusan bahwa bukti 

audit tenyata terkena penipuan.  

Kurangnya skeptisme profesional dianggap sebagai masalah serius dalam 

penipuan laporan keuangan dan telah menyatakan bahwa pengujian audit dalam 

menanggapi risiko penipuan telah gagal untuk memenuhi standar audit. Tidak 

kompetennya sebuah bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan bisa 

berakibat salah deteksi. Oleh karena itu, sikap skeptis akan tepat digunakan untuk 

bukti yang tidak kompeten. Dalam pendeteksian suatu kecurangan diperlukan sikap 

skeptisme profesional seorang auditor, dimana auditor tidak akan menerima begitu 

saja penjelasan dari klien. Tetapi auditor skeptisme profesional akan mengajukan 

pertannyaan untuk memperoleh sebuah alasan, bukti dan informasi atas obyek yang 

dipegangnya. Penelitian Beasley et al. (2001) yang didasarkan pada AAERs 

(Accounting and Auditing Releases) dari SEC selama 11 periode (Januari 1987 - 

Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisme profesional audit. 

Penelitian ini terbukti karena dari 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 

kasus (60%) diantaranya terjadi kecurangan karena tidak menerapkan skeptisme 

profesional yang memadai (Beasley et al, 2001).  

Pada dasarnya penerbitan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan. 

Pelaporan keuangan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Oleh karena itu 

pelaku bisnis harus dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan serta 

terbebas dari adanya kecurangan (fraud) yang akan sangat menyesatkan para 

pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Skandal keuangan bukan satu-satunya penyebab krisis kepercayaan yang 

berlaku dalam dunia bisnis. Momok nyata yang mempengaruhi perekonomian tidak 

diragukan lagi "Kecurangan". Kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan secara disengaja untuk tujuan sendiri maupun pihak orang lain dan tentu 
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nya akan merugikan pihak lainnya. Terjadinya kecurangan sebenarnya berbeda 

dengan kekeliruan. Menurut Loebbecke et al. (1989), kecurangan lebih sulit untuk 

dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian (concealment). 

Penyembunyian itu terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang 

berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan 

atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Skandal kecurangan laporan 

keuangan yang terjadi pada tingkat perusahaan telah terjadi dimana-mana. Di 

Amerika Serikat, pelaku pasar modal dan masyarakat pada umumnya sempat 

digemparkan oleh skandal kecurangan akuntansi yang melibatkan banyak 

perusahaan besar seperti Enron Corporation, WorldCom, Xerox, Tyco, Qwest, dan 

lain-lain. Kasus Enron Corporation melakukan kecurangan dengan mendongkrak 

laba dan menyembunyikan utang lebih dari $1 miliar dengan menggunakan 

perusahaan di luar pembukuan (off-the-books partnership), memanipulasi 3 pasar 

listrik dan energi di Texas dan California. Skandal ini telah menyebabkan kerugian 

kapitalisasi pasar sebesar $70 miliar yang menghancurkan sejumlah besar investor, 

karyawan, maupun para pensiunan.  

Di Indonesia sendiri kecurangan akuntansi ini juga banyak terjadi dalam 

perusahaan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah seperti kasus PT. Kimia 

Farma (2001), PT. Pakuwon Jati Tbk (2004), PT. Sari Husada (2005) dan lain-lain. 

Kasus PT. Kimia Farma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian 

BUMN dan pemeriksa Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji 

dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (overstatement) laba bersih 

untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang 

merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi 

dengan cara melebihsajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan 

dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh 

Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT Kimia 

Farma per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT Kimia Farma melakukan 

pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda dilakukan 

pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasikan pengaruh skeptisme 

profesional dan akuntabilitas terhadap auditor fraud judgement dalam mengatasi 

keputusan kecurangan audit. Manfaat dari penelitian ini, bagi Kantor Akuntan 

Publik (KAP) untuk Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh 

antara variabel skeptisme profesional auditor dan akuntabilitas terhadap keputusan 

kecurangan. Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk 

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan 

terjadinya praktik kecurangan dalam proses audit. Bagi Institut Akuntan Publik 

Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya skeptisme profesional dan 

akuntabilitas yang dapat digunakan auditor dalam mencegah kecurangan. Bagi 

Auditor untuk memberikan masukan kepada auditor dalam hal meningkatkan 

kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesionalismenya yang 

berpengaruh terhadap sikap skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor 

terhadap tanggung jawab auditor yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi 

sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar 

dan jujur. Dan juga bagi akademik untuk memberi masukan dan menambah 

wawasan mengenai apa saja yang melatarbelakangi sikap putusan kecurangan audit 

serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian sebelumnya Vicky dan 

James (1997) telah membuktikan bahwa fraud judgments dipengaruhi oleh adanya 

efek dari akuntabilitas yang mengandung efek dilusi dan juga konservatisme. 

Sedangkan penelitian dari Noviyanti (2008) membuktikan bahwa skeptisme 

profesional dipengaruhi karena adanya Trust (kepercayaan), Fraud Risk Assessment 

(penaksiran risiko kecurangan), dan juga tipe kepribadian yang akan mempengaruhi 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan begitu dipenelitian ini akan 

membahas tentang fraud jugment yang akan dipengaruhi akuntabilitas dan 

skeptisisme profesional. 

Dengan latar belakang diatas kita dapat menyimpulkan masih kurang 

pemahaman profesional skeptisme dan juga akuntabilitas sebuah laporan keuangan 

akan menyebabkan putusan sebuah auditor untuk pendeteksian kecurangan jadi 

sangatlah sulit. Dimana sikap untuk tidak langsung percaya terhadap bukti audit 
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yang dilaporkan klien sangatlah masih dibutuhkan oleh auditor. Oleh karena itu, 

penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah skeptisisme yang masih sangat 

kurang atau akuntabilitas akan mempengaruhi terhadap putusan kecurangan yang 

dicantumkan oleh auditor dan untuk menganalisis skeptisme profesional dan 

akuntabilitas auditor terhadap pengambilan keputusan penipuan. Berdasarkan latar 

belakang dan tujuan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai skeptisme profesional dan akuntabilitas terhadap putusan audit. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Kecurangan 

Kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh suatu 

pihak yang akan merugikan pihak lainnya, berbeda dengan kekeliruan, merupakan 

tindakan yang tidak disengaja oleh suatu pihak ke pihak lain dan dapat ditoleransi. 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan adalah 

tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang 

mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat 

yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Ernst & Young, 2009). 

Sedangkan menurut Alison (2006) kecurangan diartikan sebagai bentuk penipuan 

yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak 

yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.  

Dalam tidak kecurangan atas laporan keuangan mencakup perbuatan yang 

disengaja atas kesalahan atas nilai keuangan tertentu untuk menghasilkan suatu 

keuntungan dengan guna mengelabui atau mengecoh pemegang saham maupun 

kreditor. Pada dasarnya kecurangan dalam laporan keuangan menyebabkan 

informasi menjadi tidak valid dan tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan. 

Dalam kecurangan fraud triangel biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menilai resiko kecurangan. Fraud triangel terdiri dari tiga komponen, yaitu 

tekanan, peluang, dan juga rasionalisasi. Cressey dalam Gagola (2011) 

menyimpulkan bahwa, Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan 

ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan 

yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara 
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diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai 

pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-hari 

memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang 

yang biasa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan. 

Dalam mambuat keputusan mengenai penilaian auditor atas risiko kecurangan, 

seorang auditor harus mengerti bahwa ada tiga hal yang dapat memicu terjadinya 

kecurangan. Ketiga hal ini disebut sebagai segitiga kecurangan (Fraud Triangel) 

(Hall dan Singleton, 2007:264), yaitu: 

a. Kesempatan (Opportunity) 

Kesempatan merupakan faktor utama dalam seseorang melakukan 

tindakan kecurangan (fraud). Risiko adanya kesempatan bagi pegawai 

untuk dapat melakukan tindak kecurangan dapat diperkecil dengan 

adanya pengendalian internal yang tinggi dan terus meningkatkan 

pengawasan atas pengendalian internal tersebut. 

b. Tekanan Situasional/Motivasi (Situational Pressure/Motivation) 

Tekanan situasional merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 

terjadinya kecurangan. Dalam tekanan situasional kebutuhan finansial 

merupakan hal yang menyebabkan orang untuk melakukan kecurangan. 

c. Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasionalisasi merupaka suatu tindakan pembenaran atas tindakan 

kecurangan yang dilakukan. Contohnya, pelaku tindak kecurangan 

mungkin akan bekerja lebig giat atau membayar dikemudian hari untuk 

membayar tindak kecurangan yang telah mereka lakukan tersebut.  

a. Jenis-Jenis Kecurangan 

Menurut Hall dan Singleton, 2007:285), kecurangan (fraud) dapat 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

1. Kecurangan Dalam Laporan Keuangan (fraudulent statement) 

Kecurangan ini meliputi suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat atau petinggi pada suatu perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk menutupi suatu kondisi keuangan yang 
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sebenarnya dengan manaruh atau melakukan rekayasa keuangan 

dalam laporan guna memperoleh keuntungan. 

2. Korupsi (corruption) 

Kecurangan ini salat lah sulit untuk dideteksi dikarenakan 

sudah menyangkut kerja sama dengan pihak yang lain seperti 

suap. Kecurangan jenis ini tidak dapat dideteksi karena para 

pihak sudah bekerja sama untuk menyepakati guna untuk 

mencari keuntungan. Korupsi bisa diartikan sebagai penyuapan, 

pemberian tanda yang tidak sah, dan pemerasan ekonomi. 

3. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Penyalahgunaan Aset meliputi penyalahgunaan atau harta 

perusahaan atau pihak lain. Jenis kecurangan ini yang paling 

mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur taua bisa dihitung. 

b. Teknik Dalam Mencegah Tindakan Kecurangan 

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas, menurut Trijayanti maka 

tindakan kecurangan dapat dicegah dengan : 

1. Membina, memelihara dan menjaga mental atau moral pegawai agar 

senantiasa bersifat jujur, disiplin, setia, beretika dan berdedikasi. 

2. Membangun mekasnisme sistem pengendalian intern yang efisien dan 

efektif. 

Jadi, untuk dapat mencegah adanya tindakan kecurangan ada 2 

sektor utama yang harus dibenahi oleh pihak manajemen, yaitu 

pembinaan mental dan moral setiap pegawai dan pembangunan sistem 

internal yang memadai agar kecurangan dapat semakin diperkecil. 

c. Tindakan Pencegahan Dalam Meminimalisasi Kecurangan 

Ibaratkan menangani penyakit, lebih baik mencegah dari pada 

mengobati, itu seperti ungkapan untuk mengatasi kecurangan (Fraud) ini. 

Demana menurut Donald R. Cressey mengungkapkan fraud by need, by 

greed, and by opportunity. Jika kita mau mencegah ada nya fraud, 

hilangkanlah atau tekan sedapat mungkin penyebabnya. Dengan 

menghilangkan atau menekan need and greed yang mengawali terjadinya 
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fraud dilakukan sejak menerima seorang (recruitment process), meskipun 

tau bahwa proses itu bukan jaminan penuh. Karena itu pencegahan fraud 

dapat dimulai dari pengendalian intern. Pengendalian intern atau internal 

control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan prakteknya. Karena 

salah satu tujuan adanya pengendalian intern adalah salah satunya umtuk 

mengawasi kinerja manajemen beserta karyawan agar tingkat kecurangan 

bisa ditekan (Metteo Wahyana, 2008:14). 

 

Auditor Fraud Judgement 

Penilaian terhadap bukti audit hal yang harus diperhatikan oleh auditor, 

dengan kasus yang spesifik untuk dapat mengevaluasi laporan keuangan auditor 

harus bisa mengatasi berbagai situasi audit. Mempengaruhi yang telah terbukti 

sangat berdampak pada penilaian dan keputusan dalam akuntansi konteks termasuk 

keputusan keuangan (Kida, Modeno, dan Smith, 2001). Auditor Fraud Judgment 

atau bisa dibilang penilaian atau keputusan auditor terhadap kecurangan merupakan 

hal yang paling rentan dalam mempengaruhi kecurangan keuangan. Auditor 

profesional melakukan percobaan untuk menguji, apakah auditor klien terkait 

mempengaruhi bias penilaian penipuan mereka secara keseluruhan dan sifat 

mempengaruhi ini pengaruh pada laporan bukti individu. Membuat putusan 

kecurangan audit harus memerluan tindak lanjut auditor untuk melakukan 

investigasi pada bukti tersebut dengan melakukan ivestigasi akan mampu mencari 

laporan yang terkena dengan kecurangan. Begitu pula dengan kecedasan dan 

oengamatan itu merupakan yang diperlukan auditor untuk dapat menentukan 

seberapa besar laporan terkena kecurangan. Ramayana (2008:4) mengatakan bahwa 

pengambilan putusan kecurangan bukanlah tugas yang mudah dilaksanakan 

auditor. Berhasil atau tidaknya pengeluaran keputusan yang dilakukan oleh klien 

ditumjukkan dari jawaban mereka mengenai contoh kasus dalam pengambilan 

keputusan kecurangan yang menanyakan tindakan responden saat menghadapi 

adanya indikasi kecurangan. 
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Skeptisme Profesional 

Sikap skeptisme profesional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit agar 

diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian sebuah 

opini audit (SPAP, SA seksi 230). Skeptisme profesional auditor merupakan sikap 

(attitude) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup 

pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap 

bukti audit (Noviyanti, 2007). Secara khusus dalam audit, Standar Profesional 

Akuntan Publik (IAPI, 2011) menjelaskan bahwa skeptisme profesional adalah 

sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara 

kritis. Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam 

melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.  

Dalam pengertian-pengertian diatas auditor haruslah dapat menemukan 

salah saji material kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud) dalam laporan 

keuangan klien. Skeptisme profesional auditor digunakan untuk mendeteksi 

terjadinya kekeliruan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang yang material 

dalam perusahaan klien dengan cara menunjukkan sikap skeptis profesionalnya 

terhadap suatu bukti audit, tidak langsung percaya dengan informasi atau penjelasan 

dari pernyataan yang dberikan oleh klien melainkan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada klien apa alasan atas pernyataannya merupakan sikap skeptis 

profesional yang baik untuk auditor. Skeptisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu 

banyak mengkritik atau melakukan penghinaan (Noviyanti, 2007). 

Dengan menerapkan sikap skeptisme profesional pada saat mengajukan 

pertanyaan dan menjalankan prosedur audit, auditor akan tidak cepat puas dengan 

bukti audit yang kurang persuasif yang hanya dipercayakan bahwa manajemen atau 

pihak terkait selalu memiliki pikiran kritis, profesional, bersikap jujur, dan 

mempunyai sikap percaya diri. Skeptisisme profesional berarti auditor membuat 

penaksiran yang kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan terhadap 

validitas dan bukti audit yang diperoleh, waspada terhadap bukti audit yang bersifat 

kontradiksi atau menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan realibilitas dan 
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dokumen, dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaanpertanyaan dan 

informasi lain yang diperoleh dan manajemen, serta pihak terkait. Faktanya, 

skeptisisme profesional dalam auditing adalah penting karena : 

1. Skeptisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor 

yang tercantum dalam standar audit (SPAP). 

2. Perusahaan-perusahaan audit internasional mensyaratkan penerapan 

skeptisisme profesional dalam metodologi audit mereka.  

3. Skeptisisme profesional merupakan bagian dari pendidikan dan 

pelatihan auditor. 

4. Literatur akademik dan profesional di bidang auditing menekankan 

pentingnya skeptisisme profesional. 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas sering disebut juga dengan istilah Accountability. Dalam hal 

ini akuntabilitas dihubungkan dengan kekuasaan, wewenang dan otoritas yang 

diterima manajemen, dimana manajemen memiliki kewajiban dalam memberikan 

informasi yang sebenarnya kepada pemberi amanat manajemen. Akuntabilitas 

penting sebagai bentuk kewajiban sosial yang dapat dilakukan oleh akuntan publik 

dalam menjaga kualitas bukti audit yang dikeluarkan. Nugrahaningsih (2005) 

mengatakan bahwa akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku 

etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka berlindung, profesi mereka, 

masyarakat dan pribadi mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung 

jawab menjadi kompeten dan berusaha menjaga integritas dan obyektivitas mereka 

(dalam Alim dkk., 2007). Akuntabilitas secara umum artinya permintaan 

pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. 

Tetclock (1984) dalam Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas 

sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha 

mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada 

lingkungannnya. Pamungkas (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

penyediaan informasi seperti, pertama adalah tanggugjawab atas kebijakan, 

tindakan dan transaksi. Akuntabilitas secara umum artinya permintaan 
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pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. 

Kedua yaitu kewajiban untuk melaporkan dan menyediakan jawaban atas dampak 

dan konsekuensi dari penerapan kebijakan, tindakan dan keputusan yang telah 

diterapkan. Pada penelitian Alvita (2010:55) terdapat enam faktor yang 

mempengaruhi sikap akuntabilitas individu sebagai berikut:   

1. Latar belakang (background factors), seperti usia, jenis kelamin, suku,  

status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan 

mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal. 

2. Keyakinan merupakan suatu hal yang akan diyakini oleh individu 

dengan sebuah perilaku yang positif ataupun dengan negatif, sikap 

terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara efektif 

terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka. 

3. Keyakinan normatif merupakan keyakin yang berkaitan langsung 

dengan lingkungan khususnya berpengaruh terhadap kehidupan 

individu yang akan mempengaruhi keputusan individu. 

4. Norma subjektif merupakan sejauh mana seseorang mempunyai 

motivasi untuk memandang perilaku seseorang dan apa yang akan orang 

itu lakukan. 

5. Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan merupakan 

melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun 

akan dapat melaksanakannya. 

6. Perilaku kemampuan mengontrol merupakan keyakinan bahwa individu 

sudah pernah melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki 

fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan Feny dan Yohanes (2012) terdapat dua 

indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu dengan motivasi dan 

kewajiban sosial. Motivasi satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi 

berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam 

kehidupan. Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional 
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karena adanya pekerjaan tersebut. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa 

besar perannya bagi masyarakat dan profesinya, maka ia akan memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesi tersebut. 

 

Hubungan Antar Variabel 

a. Skeptisme Profesional Terhadap Auditor Fraud Judgement 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2007) dalam 

penelitiannya mengenai skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. hasilnya menunjukan bahwa Auditor dengan tingkat kepercayaan 

berbasis identifikasi jika diberi penaksiran resiko kecurangan yang tinggi 

berpengaruh secara signifikan, tipe kepribadian mempengaruhi sikap 

skeptisme professional audit berpengaruh secara signifikan. Hasil dari 

penelitian lain oleh Aulia (2013) yang menemukan adanya hubungan positif 

antara skeptisme profesional dalam menentukan adanya kecurangan. Aulia 

(2013), menyatakan bahwa pengalaman, independensi dan skeptisme 

profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian 

kecurangan. Penelitian lain yang dilakukan Carpenter and Reimers (2013) 

menyatakan bahwa model skeptisme profesional yang mengandung risk fraud 

jugment dan risk auditor dapat mempengaruhi auditor fraud judgement. 

Standar profesional akuntan publik menyatakan skeptisme profesional 

sebagai sikap auditor mencangkup pikiran yang akan mempertanyakan dan 

selalu melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti, auditor yang memiliki 

sifat skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi 

auditor skeptis akan mengajukan pertanyaan atas alasan bukti audit dan 

mengkonfirmasi objek yang dipermasalahkan, tanpa adanya skeptisme 

profesional aditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh 

kekeliruan-kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang 

disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan 

disembunyikan oleh pelakunya (Novianti, 2007). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
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H1: Tingkat skeptisme profesional akan berpengaruh positif pada auditor 

fraud judgment. 

 

b. Akuntabilitas Terhadap Auditor Fraud Judgement 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hoffman and Patton (1997) 

membuktikan bahwa auditor fraud judgment berpengauh negatif  oleh adanya 

efek dilusi pada akuntabilitas dan juga konservatisme. Dimana secara 

signifikan akuntabilitas akan berpengaruh terhadap penilaian atas 

kecurangan. Hasil penelitian lain oleh Yudanto (2015), menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dominan dalam mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tipe 

memimpin dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

untuk menekan tindak kecenderungan kecurangan. Dengan begitu 

kecenderungan kecurangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas. Hasil 

dari penelitian lain oleh Schafer (2007), menyatakan memberikan bukti 

empiris yang mempengaruhi (Disukai dari klien) termasuk dalam 

penghakiman penipuan kemungkinan keseluruhan untuk berpengalaman 

akuntabilitas auditor, dan usaha berbasis tidak menghilangkan disukai klien 

di berpengalaman pertimbangan. Atau bisa dikatakan bahwa Akuntabilitas 

akan mengurangi dampak likeability pada kemungkinan keseluruhan 

penipuan penghakiman hanya untuk auditor yang berpengalaman. 

Tindak kecurangan yang terjadi pada perusahaan tentu akan 

mengurangi akuntabilitas perusahaan dikarenakan laporan yang dihasilkan 

perusahaan tidak akan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Pradnyani (2014) 

menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat kecurangan yang terjadi akan 

semakin tingginya juga akuntabilitas pada bukti audit. Namun, akuntabilitas 

tidak dapat menghapus penggunaan informasi yang relevan, seperti yang 

disukai klien jika auditor tidak berpengalaman atau kurangnya pengetahuan 

tugas pengalaman untuk mengenali dan menghilangkan informasi tidak akan 

relevan (Kennedy 1995). Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian 

ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
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H2 : Tingkat akuntabilitas akan berpengaruh positif pada pada auditor fraud 

judgment. 

 

Kerangka Pemikiran 

Model hubungan antar variabel untuk penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2003). Penelitian ini merupakan 

penelitian auditor fraud judgement, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan serta pengaruh antara satu variable atau lebih. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu skeptisme profesional 

dan akuntabilitas terhadap variabel dependen yaitu auditor fraud judgement. 

Populasi dari penelitian ini adalah auditor senior atau junior yang berada pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Semarang (Jawa Tengah) dan DKI 

Jakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik 

convenience sampling.  Kuesioner pada penelitian ini merupakan pengambilan dari 

penelitian terdahulu serta pertanyaan yang terdapat dalam buku dengan mengubah 
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seperlunya yang dimiliki oleh Merleni (2012), Alifzuda (2016) dan Muhammad 

Iqbal (2010). 

Berikut ini nama-nama Kantor Akuntan Publik yang berada di Semarang dan 

DKI Jakarta yang menjadi populasi pada penelitian ini : 

Tabel 1 

Kantor Akuntan Publik di Semarang dan DKI Jakarta 

Nama Kantor Akuntan Publik Alamat 

Riza dan Adi Jl. Taman Durian. No. 2. Srondol 

Wetan, Banyumanik, Semarang 

Sodikin dan Harijanto Wisma Dharmaputra Lt.1, jl. 

Pamularsih Raya No. 16, Semarang 

Benny, Frans, dan Tony Jl. Puri Aniasmoro Blok DD 1/3, 

Semarang 

Tri Bowo Yulianti Jl. M.T. Haryono No. 548, Semarang 

Arman Hendiyanto Jl. Casablanca Raya Kav.88 88 Office 

Tower Kasblanka, Jakarta Selatan 

12870. 

Tjahjo, Machdjud Modopuro dan 

Rekan 

Jl. Cempaka Putih Barat 13, No G-10, 

Jakarta 10520 

Data demografi responden yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, posisi 

pekerjaan dan tingkat pendidikan terakhir. Tingkat jabatan auditor pada KAP di 

Indonesia adalah partner atau rekanan, manajer atau supervisor, senior auditor, dan 

junior auditor.  

 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Pengukuran skeptisme profesional, akuntabilitas, dan auditor fraud 

judgement dilakukan dengan menjumlahkan skor tiap pertanyaan yang diukur 

dengan skala interval dan responden diminta untuk melakukan ranking preferensi 

dari setiap pertanyaan. Setiap pertanyaan diberikan lima kemungkinan jawaban 

dengan skala terendah 1 = Sangat Tidak Setuju dan skala tertinggi 5 = Sangat Setuju 

Sekali.   
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Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengujian dan 

menambahkan satu variabel independen untuk mendapatkan pemahaman antara  

pengaruh dua faktor atau lebih. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

auditor fraud judgement. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah skeptisme profesional dan akuntabilitas. Konsep-konsep yang diukur dalam 

penelitian ini adalah skeptisme profesional, akuntabilitas, dan auditor fraud 

judgement. 

 

 Variabel Skeptisme Profesional 

Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam 

melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit 

(Noviyanti, 2007). Menurut HEP (Hurt, Eining, Plumlee, 2003) variabel skeptisme 

profesional dapat di ukur melalui 6 karakteristik indikatornya yang akan terkait 

dengan pembuktian bukti audit: a questioning mind, the suspension judgement, a 

search for knowledge. Karakteristik yang keempat terkait dengan pemahaman bukti 

audit yaitu interpersonal understanding. Karakteristik yang ke 5 dan 6 terkait 

dengan inisiatif auditor untuk bersikap skeptis yaitu: self-confidence dan self-

determination. Indikator a questioning mind mencakup pertanyaan no. 1-3, the 

suspension judgement pada pertanyaan no. 4-8, a search for knowledge terdapat 

pada pertanyaan no. 9-14,  interpersonal understanding terdapat pada pertanyaan 

no. 15-19, sedangkan self-confidence pada pertanyaan no. 20-24, dan yang terakhir 

self-determination pada pertanyaan no. 25-30.  

 

Variabel Akuntabilitas 

Akuntabilitas secara umum artinya pertanggungjawaban atas pemenuhan 

tugas yang diserahkan kepadanya. Tetclock (1984) dalam Mardisar dan Sari (2007) 

mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat 

seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan 

yang diambil kepada lingkungannnya. Pertanggunganjawaban individu tidak hanya 

berfokus pada tindakan dan keputusan yang diambil tetapi juga atas dampak yang 
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ditimbulkan akibat tindakan dan keputusan yang telah diambil. Ada dua indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas auditor yaitu motivasi, 

kewajiban sosial (Feny dan Yohanes, 2012). 

 

Variabel Auditor Fraud Judgement 

Auditor fraud judgement merupakan sebuah keputusan dimana auditor 

tersebut menentukan bahwa laporan yang diaudit tersebut ada kecurangan atau 

tidaknya (Kida, Modeno, dan Smith, 2001). Kecurangan dapat diukur dengan 

menggunakan pertanyaan yang menggambarkan tingkat presepsi auditor. Dalam 

variabel ini dapat diukur dalam 3 indikator yang yaitu Investigatif, Kecerdasan 

dalam menentukan opini dari klien dan Pengamatan. Membuat putusan kecurangan 

audit harus memerluan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi pada bukti 

tersebut dengan melakukan ivestigasi akan mampu mencari laporan yang terkena 

dengan kecurangan. Begitu pula dengan kecedasan dan oengamatan itu merupakan 

yang diperlukan auditor untuk dapat menentukan seberapa besar laporan terkena 

kecurangan. Ramayana (2008:4) mengatakan bahwa pengambilan putusan 

kecurangan bukanlah tugas yang mudah dilaksanakan auditor. Berhasil atau 

tidaknya pengeluaran keputusan yang dilakukan oleh klien ditumjukkan dari 

jawaban mereka mengenai contoh kasus dalam pengambilan keputusan kecurangan 

yang menanyakan tindakan responden saat menghadapi adanya indikasi 

kecurangan. 

Tabel 2 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Variabel Independen 

Skeptisme 

Profesional 

Skeptisme profesional auditor 

merupakan sikap (attitude) auditor 

dalam melakukan penugasan audit 

dimana sikap ini mencakup 

pikiran yang selalu 

1. a questioning mind 

2. the suspension judgement 

3. a search for knowledge 

4. interpersonal 

understanding 
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mempertanyakan dan melakukan 

evaluasi secara kritis terhadap 

bukti audit (Noviyanti, 2007). 

5. self-confidence 

6. self-determination 

 

Akuntabilitas Tetclock (1984) dalam Mardisar 

dan Sari (2007) mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai bentuk 

dorongan psikologi yang 

membuat seseorang berusaha 

mempertanggungjawabkan semua 

tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannnya . 

1. Motivasi 

2. Kewajiban Sosial 

Variabel Dependen 

Auditor 

Fraud 

Judgement 

Sebuah keputusan dimana auditor 

tersebut menentukan bahwa 

laporan yang diaudit tersebut ada 

kecurangan atau tidaknya (Kida, 

Modeno, dan Smith, 2001). 

1. Investigatif  

2. Kecerdasan dalam 

menentukan opini dari klien 

3. Penamatan 

 

Metode Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data  

a. Uji Validitas 

 Hasil penelitian dapat dinyatakan valid apabila kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada proyek yang diteliti 

(Sugiyono, 2010). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan pearson 

correlation dengan membandingkan korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator dengan total konstruk (Ghozali, 2006). Dengan menggunakan total 

Correlation (Corrected Item), dapat mengkoreksikan masing-masing skor item 

dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang 

ovrestimasi. Pengujian ini menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,005. 

Kriteris pengujian adalah sebagai berikut : 
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1. Jika rhitung ≥ rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item 

pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

2. Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item 

pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak 

valid). (Priyatno, 2010:94). 

 

b. Uji Reabilitas 

 Reabilitas mengacu pada konsistensi pengukuran, berdasarkan pada hasil-

hasilnya bagi bentuk-bentuk yang berbeda dari istrumen atau saat penghimpunan 

data yang sama (Sutama, 2010). Tujuannya adalah untuk meminimalisasi pengaruh 

peluang atau variabel lain yang tidak berkaitan dengan tujuan pengukuran. Uji 

reabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. 

Jika Cronbach’s Alpha dari suatu variabel lebih dari 0,6 maka butir pertanyaan 

dalam instrumen penelitian tersebut reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya 

jika Cronbach’s Alpha kurang dari 0,6 maka pertanyaan tersebut tidak reliabel 

(Nunnaly, 1967). 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas sangat diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain 

dalam suatu model. Kemiripan antara variabel independen dalam satu model akan 

menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen 

dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap Uji 

multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses 

pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel terhadap variabel dependen. 

Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan 

bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir (Ghozali, 2009:96). 
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b. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen 

(terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak 

(Ghozali, 2009:147). Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal 

untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat 

Normal Probability Plot. Normalitas dapat dideeksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi 

normal yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Jika data (titik) menyebar menjauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal makan tidak menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan 

bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroksiditas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125). 

 Pada saat pendeteksiaan setidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan 

dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residual (SRESID). Jika plot grafik menunjukkan suatu pola titik yang 

bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa 

telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi  

heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125).  

 

3. Uji Hipotesis 

 Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang telah diperoleh perlu 

dianalisis. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (multiple 
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regresssion analysis). Model ini digunakan karena penulis ingin mengetahu 

pengaruh variabel akuntabilitas (X1), skeptisme profesional (X2) terhadap putusan 

pengambilan kecurangan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y= a + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan : 

Y : Putusan pengambilan kecurangan 

X1 : Akuntabilitas 

X2 : Skeptisme Profesional 

a : Konstanta 

bx : Koefisien regresi 

e : Error 

  Linier hanya diterapkan pada regresi berganda karena memiliki variabel 

independen lebih dari satu, suatu model regresi berganda dikatakan linier jika 

memenuhi syarat linieritas, seperti normalitas data (baik secara individu maupun 

model). Model  regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika memenuhi 

asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Dalam 

membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji statistik terhadap 

output yang dihasilkan dari persamaan regresi.Untuk membuktikan kebenaran uji 

hipotesis, digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan oleh model regresi 

berganda, uji statistik ini meliputi: 

a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 Pada dasarnya Uji F menunjukkan semua variabel bebas kedalam 

model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak 

dengan membandingkan tingkat signifikasi sebesar 0,05. Jika nilai 

probability F lebih besar dari 0,05 mama model regresi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan katalain 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2005:84). 
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b. Uji Regresi Secara Persial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen 

digunakan tingkat signifikasi 5 atau (α) = 0,05. Jika probability t lebih besar 

dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai 

probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (koefisien signifikan). 

 

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

Penyajian Data 

 Penelitian ini menganalisis mengenai tingkat pengukuran auditor fraud 

judgement dengan mengukur dari akuntabilitas dan skeptisme profesional untuk 

pengaruhnya kepada auditor fraud judgement di KAP yang berada di Semarang dan 

Jakarta. Responden yang disajikan dalam penelitian ini auditor yang telah menjadi 

karyawan dan bekerja KAP yang berada di Semarang dan Jakarta. 

 

Rincian Pengembalian Kuesioner 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian untuk 

mendapatkan informasi dengan membagikan kuesioner. Hasil penyebaran 

kuesioner untuk masing-masing sampel disajikan dalam table berikut ini : 

Tabel 3 

Pengembalian Kuesioner 

No. Kantor Akuntan Publik Tanggal Kuesioner 

Didistribusikan 

Tanggal 

Kuesioner 

Dikembalikan 

1 Riza dan Adi 5 Mei 26 Mei 

2 Sodikin dan Harijanto 5 Mei 26 Mei 

3 Benny, Frans, dan Tony 5 Mei 26 Mei 
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4 Tri Bowo Yulianti 5 Mei 26 Mei 

5 Arman Hendiyanto 9 Mei 16 Mei 

6 Tjahjo, Machdjud 

Modopuro dan Rekan 

9 Mei 16 Mei 

Total 35 32 

 

Dari keseluruhan kuesioner yang kembali, semuanya digunakan dalam tahap 

analisis. Setelah dilakukan proses penyuntingan, terdapat beberapa kuesioner yang 

gugur karena tidak lengkap atau tidak diisi. Dari jumlah pengembalian ini, untuk 

kepentingan analisis perbedaan persepsi jumlah sampelnya adalah 32 responden. 

 

Analisis Data dan Interpretasi 

 Uji instrument digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang 

digunakan yang berupa kuesioner tersebut sudah benar-benar mampu masing-

masing konsep yang digunakan. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji 

reabilitas. 

 

Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner dapat 

mengukur apa yang diinginkan. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi 

product moment pearson. Jika korelasi product moment pearson antara masing-

masing pertanyaan skor total menghasilkan r hitung > r tabel 0,349 (n=32) atau 

(df=29, dengan Sig. 5%), maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya jika nilai r hitung < r tabel 0,349 maka item pernyataan disimpulkan 

tidak valid dalam bentuk variabel. Pengujian validitas dilkakukan dengan program 

IBM SPSS Statistics 23. 

Berdasarkan hasil pada uji validitas disimpulkan bahwa untuk semua 

variable skeptisme profesional (Skep1-Skep30), akuntabilitas (Akun1-Akun8) dan 

auditor fraud judgement (AFJ1-AFJ8) sudah didapatkan nilai korelasi produk 

pearson di tiap item pertanyaan yang lebih besar dari 0,349 dan nilai signifikan 
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kurang dari α (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item 

pertanyaan di tiap variabel skeptisme profesional sudah valid. 

 

Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengukur reabilitas digunakan nilai 

Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 dan nilai 

Cronbach's Alpha if item deleted pada masing-masing pertanyaan < Cronbach's 

Alpha, maka kuesioner dikatakan reliable. Pengujian reabilitas dilakukan dengan 

program IBM SPSS Statistics 23. Berdasarkan hasil pada uji reliabilitas variabel 

penelitian diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha semua variabel telah lebih besar 

dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan kuesioner pada masing-masing variabel 

penelitian dapat dinyatakan telah handal dan dipercaya sebagai alat ukur yang 

menghasilkan jawaban yang relative konsisten. 

 

Uji Normalitas 

 Uji Normalitas digunakan unuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak untuk mendeteksi normalitas data dapat dilihat 

melalui output grafik kurva normal p-plot. suatu variabel dikataan normal jika 

gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.  

 Grafik p-plot pada gambar memperlihatkan penyebaran data (titik) disekitar 

garis regresi (diagonal) dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Menurut Priyatno (2010:81) menyatakan bahwa uji multikolinearitas 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel 

independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Penelitian melakukan uji 
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multikolinearitas dengan melihat nilai Inflation factor (VIF) pada model regresi. 

Menurut Santoso (2001) dalam Priyatno (2010:81), “pada umumnya jika VIF lebih 

besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya”. Sebaiknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 5, maka variabel tersebut 

bebas dari persoalan multikolinearitas.  

 Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat nilai VIF untuk variabel 

Akuntabilitas adalah sebesar 1.000. Untuk variabel skeptisme profesional nilai VIF 

adalah sebesar 1.000. Nilai VIF untuk kedua variabel berada dibawah atau lebih 

kecil dari 5, maka data penelitian ini bebas dari asumsi multikolinearitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varianse dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika varianse dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan beberapa disebut heteroskedastisitas. Mode regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Setiap uji dalam stastistics 

pasti mempunyai dasar pengambilan keputusan yang berguna untuk menentukan 

sebuah kesimpulan dasar asumsi keputusan pada uji heteroskedastisitas yakni  

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas 

2. Jika nilai signifikan < 0,05 kesimpulannya maka terjadi heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glesjer maksudnya adalah 

Glejser ini mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel 

independen  degan persamaan regresi. Dapat dilihat variabel akuntabilitas diketahui 

bahwa sig. 0.570 > 0,05 dan untuk variabel skeptisme profesional diketahui bahwa 

sig. 0.127 > 0.05 maka untuk variabel akuntabilitas dan skeptisme profesional tidak 

terjadi heteroskedastisitas.   
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Deskriptif Statistik 

 Statistik deskriptif bertujuan untuk memperjelas deskripsi responden dan 

menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, 

minimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang sudah diteliti.  

Tabel 4 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skeptisme 32 30 46 40,13 4,301 

Akuntabilitas 32 106 139 120,41 8,405 

Fraud 32 24 37 31,56 3,680 

Valid N (listwise) 32     

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Dalam menganalisis hubungan Auditor Fraud Judgement (Y) dengan 

Skeptisme Profesional (X1) dan Akuntabilitas (X2) digunakan analisis regresi 

berganda. Analisis regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap auditor fraud judgement, 

skeptisme fraud judgement terhadap auditor fraud judgement. Hasil analisis regresi 

linier berganda selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5 

Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

No. Variabel Koefisien 

1 Konstanta 0.819 

2 Akuntabilitas 0.628 

3 Skeptisme Profesional 0.346 

 Berdasarkan hasil 4.14 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y=0.819 + 0.628X1 + 0.046X2 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 0.819 artinya jika kita asumsikan bahwa gaya skeptisme 

profesional (X1), akuntabilitas (X2) adalah 0, maka auditor fraud judgement 

(Y) akan meningkat 0.819. 
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b. Koefisien regresi variabel skeptisme profesional (X1) sebesar 0.346, artinya 

jika akuntabilitas mengalami kenaikan 1% maka auditor fraud judgement 

(Y) akan meningkat sebesar 0.346. 

c. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0.628, artinya jika 

akuntabilitas mengalami kenaikan 1% maka auditor fraud judgement (Y) 

akan meningkat sebesar 0.628.  

Analisis korelasi ganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel independen (X1,X2,) terhadap variabel dependen (Y) secara 

serentak. Nilai R berkisar 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan 

yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0, maka hubungan yang 

terjadi semakin lemah. 

Hasil analisis korelasi ganda dalam penelitian ini diperoleh angka R sebesar 

0.741, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Auditor 

Fraud Judgement (Y) dengan gaya skeptisme profesional (X1) dan akuntabilitas 

(X2). Hasil korelasi ganda (R) dapat dilihat pada tabel 6. 

Analisis determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan 

pengaruh variabel independen (X1,X2,) terhadap variabel dependen (Y) secara 

serentak. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, 

sebaliknya R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. 

Hasil analisis determinasi diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,548 atau 

(54.8.6%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (skeptisme profesional dan akuntabilitas) terhadap variabel dependen 

(auditor fraud judgement) sebesar (54.8%) atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model (skeptisme profesional dan akuntabilitas) mampu 

menjelaskan 54.8% variabel dependen (auditor fraud judgement), sedangkan 

sisanya 55.2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil analisis determinasi (R2) dapat dilihat 

pada tabel 6. 
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Tabel 6 

Hasil Analisis Korelasi Ganda (R) dan Korelasi Determinasi (R2) 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,741a ,548 ,517 2,557 

a. Predictors: (Constant), Skeptisme, Akuntabilitas 

 

Uji Statistik T 

 Dalam menganalisis hubungan auditor fraud judgement (Y) dengan 

skeptisme profesional (X1) dan akuntabilitas (X2) penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap auditor fraud judgement, skeptisme 

fraud judgement terhadap auditor fraud judgement. Dalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis dua arah (two tailed) dengan tingkat signifikansi 5%. 

Tabel 7 

Hasil Uji T 

Variabel B Nilai t Sig, Hasil 

Skeptisme 

Profesional 

0.346 1.841 0.003 H1 Diterima 

Akuntabilitas 0.628 5.884 0.000 H2 Diterima 

 

Uji Hipotesis Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Auditor Fraud 

Judgement 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) menyatakan bahwa Tingkat 

skeptisme profesional yang tinggi akan berpengaruh positif pada auditor fraud 

judgment. Pengujian hipotesis pertama dianalisis dengan menggunakan analisis 

linier berganda. Pada tabel 7 nilai t hitung untuk variabel skeptisme profesional 

adalah sebesar 1.841, sedangkan t tabelnya adalah sebesar 1.4991 (df = 32-2-1=29). 

Karena nilai t hitung > t tabel  (1.841 > 1.6991) dan sig < α, maka hipotesis pertama 

diterima, artinya tingkat skeptisme profesional tidak akan berpengaruh positif pada 

auditor fraud judgment. 
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Uji Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Auditor Fraud Judgement 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) menyatakan bahwa tingkat 

akuntabilitas yang tinggi akan berpengaruh positif pada pada auditor fraud 

judgment. Pengujian hipotesis kedua dianalisis dengan menggunakan analisis linier 

berganda. Pada tabel 7 nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 

5.884, sedangkan t tabelnya adalah sebesar 1.6991 (df = 32-2-1=29). Karena nilai t 

hitung > t tabel  (5.884 > 1.6991) dan sig < α, maka hipotesis kedua diterima, artinya 

tingkat akuntabilitas akan berpengaruh positif pada pada auditor fraud judgment. 

 

Uji Hipotesis Pengaruh Skeptisme Profesional dan Akuntabilitas Terhadap 

Auditor Fraud Judgement 

 Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa skeptisme profesional dan 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor fraud judgement. 

Pengujian hipotesis ketiga dianalisis dengan menggunakan analisis linier berganda 

dapat dilihat pada tabel 8 

Tabel 8 

Hasil Uji F  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 230,290 2 115,145 17,613 ,000b 

Residual 189,585 29 6,537   

Total 419,875 31    

a. Dependent Variable: Fraud 

b. Predictors: (Constant), Skeptisme, Akuntabilitas 

Pada tabel 8 nilai F hitung adalah sebesar 17.613, sedangkan F tabelnya 

adalah sebesar 0.333 (df1= 3-1= 2 dan df2= 32-2-1 =29). Selain itu, nilai 

signifikansinya adalah sebesar 0.000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi (α) 0.05. 

Karena nilai F hitung > F tabel (17.613 > 3.333), dan nilai signifikansi lebih kecil 

dari pada taraf signifikansi (α) (0.000 < 0.05), maka artinya skeptisme profesional 

dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor fraud 

judgement.  
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PEMBAHASAN 

Skeptisme Profesional Berpengaruh Terhadap Auditor Fraud Judgement 

Hasil pengujian H1 yang menyatakan bahwa skeptisme profesional 

berpengaruh terhadap auditor fraud judgement dan pada hasil uji statistik bahwa 

pernyataan tersebut diterima. Semakin besar auditor mempunyai sifat yang 

skeptisme profesional, maka semakin tinggi pula kemungkinan auditor untuk 

menentukan auditor fraud judgement. kecurangan yang dimungkinkan terjadi 

adalah adanya anggaran yang ditutupi oleh menajemen terbuka, adanya laporan 

yang salah atau tidak sama di anggarannya. Hal ini disebabkan, auditor merasa tidak 

mau langsung percaya kepada pihak klien tetapi mau mempertanyakan terus apakah 

benar atau tidak yang diberikan oleh klien. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Artika Marleni (2012), 

yang membuktikan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap auditor 

fraud judgement.  

 

Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Auditor Fraud Judgement 

Hasil pengujian H2 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

terhadap auditor fraud judgement dan pada hasil uji statistik bahwa pernyataan 

tersebut diterima. Semakin tinggi auditor mempunyai akuntabilitas, maka semakin 

tinggi pula kemungkinan auditor untuk menentukan auditor fraud judgement. 

Aduitor akan bisa mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya dan semuanya 

akan sesuai dengan mentinya dimana kecurangan tidak akan terjadi. Hal ini 

disebabkan, auditor akan langsung mengerjakan tanggung jawabnya terhadap bukti 

audit yang diberikan oleh klien. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Muhammad Alifzuda 

(2016), yang membuktikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap auditor 

fraud judgement. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional, 

dan akuntabilitas terhadap auditor fraud judgement di kantor akuntan public (KAP) 

Semarang dan DKI Jakarta. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Skeptisme profesional yang tinggi akan berpengaruh positif pada auditor 

fraud judgment. Hal ini didapat dari nilai t hitung untuk variabel skeptisme 

profesional adalah sebesar 1.841, sedangkan t tabelnya adalah sebesar 

1.4991 (df = 32-2-1=29). Karena nilai t hitung > t tabel  (1.841 > 1.6991) 

dan sig < α, maka hipotesis pertama diterima, artinya tingkat skeptisme 

profesional tidak akan berpengaruh positif pada auditor fraud judgment. 

2. Akuntabilitas yang tinggi akan berpengaruh positif pada pada auditor fraud 

judgment. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas 

adalah sebesar 5.884, sedangkan t tabelnya adalah sebesar 1.6991 (df = 32-

2-1=29). Karena nilai t hitung > t tabel  (5.884 > 1.6991) dan sig < α, maka 

hipotesis kedua diterima, artinya tingkat akuntabilitas akan berpengaruh 

positif pada pada auditor fraud judgment. 

 

Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yaitu pada kuesioner kasus 

auditor fraud judgement yang diberikan dalam penelitian ini dikarenakan masih 

kurangnya atau sedikit yang meneliti tentang variabel tersebut. Penelitian ini juga 

hanya menggunakan data yang diolah SPSS Statistict 23 dan didapat hanya dari 

penyebaran kuesioner, sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Selain itu, dari 

penelitian ini yang dijadikan sampel pun terbatas, secara segi jumlah maupun 

lingkup area, dan pembagian kuesioner juga terdapat adanya perbedaan ukuran 

kantor akuntan publik, serta perbedaan pengalaman sehingga hal ini dapat 

menyebabkan perbedaan sikap skeptisme profesionalnya pada setiap individu. 

Dengan adanya keterbatasan ini, untuk penelitian mendatang dapat diharapkan 

untuk memperhatikan variable auditor fraud judgement saat pembagian kuisioner 
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agar dilakukan perlakuan (treatment) yang berbeda sehingga jawaban responden 

lebih akurat serta meneliti dilingkup area yang lebih luas dan memperluas subyek 

penelitian. Selain itu, untuk diperhatikan tingkat pendidikan terhadap sikap 

skeptisme profesional audior, akuntabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Semarang dan DKI Jakarta, sebaiknya dapat membuat keputusan yang 

baik atas laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, Kantor Akuntan Publik 

di Semarang DKI Jakarta dapat menginvestigasikan kembali laporan yang telah 

diaudit sehingga dapat menentukan apakah laporan tersebut ada indikat kecurangan 

atau tidak.  

Saran dalam rangka penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel 

lainnya yang dapat berpengaruh terhadap auditor farud judgement dan menambah 

sampel penelitian. Penyebaran kuesioner dengan jabatan auditor yang lebih tinggi, 

seperti partner dan supervisor, dapat dilakukan lebih merata lagi. Sehingga 

diharapkan hasil penelitian akan berbeda jika diterapkan kepada auditor yang 

menempati jenjang tersebut.  

 

 


