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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, pengalaman, dan 

gender terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dengan 

skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan 

sebanyak 84 responden, yaitu auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.  

Metode analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) 

menggunakan SPSS 20.00 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

independensi dan pengalaman dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan, sedangkan gender tidak memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa skeptisisme profesional mampu memperkuat hubungan 

antara independensi, pengalaman, dan gender terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

Kata kunci: Independensi, Pengalaman, Gender, Skeptisisme Profesional, 

Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Fraud). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecurangan/fraud yang terjadi dalam sektor swasta maupun pemerintahan 

merupakan salah satu tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Tindak 

kecurangan seakan-akan dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan di berbagai 

negara, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Assosiation of Certified Fraud Examiner 

(ACFE) pada tahun 2016, bentuk kecurangan yang sering ditemukan di 

Indonesia adalah korupsi, penyalahgunaan kekayaan negara/perusahan, dan 

kecurangan laporan keuangan.  

Belakangan ini semakin sering adanya pemberitaan baik di televisi maupun 

media massa terkait tindak kecurangan yang mengakibatkan ditahannya 

beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 117 pejabat daerah yang 

terlibat tindak korupsi (kpk.go.id). Hal tersebut menggambarkan bahwa 

kecurangan di Indonesia, khususnya di sektor pemerintahan sangat 

memprihatinkan dan harus segera ditangani secara serius. Sektor pemerintahan 

dituntut mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitasnya dalam 

menjalankan aktivitasnya, agar tidak terjadi kecurangan dan penyalahgunaan 

dalam pengelolaan keuangan negara (Subsiyani, 2017). Hal ini menunjukkan 

bahwa diperlukannya audit oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai 

kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun oleh lembaga 

pemerintahan.  

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai auditor 

eksternal pemerintah adalah badan pemeriksa keuangan independen yang 

melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban 



keuangan negara. Auditor eksternal harus memastikan bahwa laporan keuangan 

yang disusun telah sesuai standar yang berlaku dan telah mencerminkan kondisi 

satuan kerja yang sesungguhnya. Selain itu, auditor eksternal juga harus 

memastikan bahwa laporan tidak mengandung salah saji material, baik yang 

disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (fraud). 

Dalam melakukan tugas auditnya, BPK memiliki patokan dalam melakukan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yaitu Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan negara dilakukan untuk menciptakan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (BPK RI, 2017). Oleh 

karena itu, auditor BPK yang melakukan tugas pemeriksaan diharapkan mampu 

untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan apabila ditemukan 

kecurangan saat melakukan tugas auditnya untuk mencapai tujuan pemeriksaan 

yang telah dituangkan dalam SPKN. Seluruh auditor BPK harus mematuhi 

prinsip-prinsip yang tertuang dalam SPKN saat melakukan pemeriksaan, yaitu 

independensi dan integritas, serta harus menggunakan skeptisisme profesional 

dan kemahiran profesional di seluruh proses pemeriksaan. Selain itu, SPKN juga 

menyatakan bahwa seluruh pemeriksa harus memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai di bidang audit selama proses pemeriksaan. 

Gambar 1.1 berikut merupakan data statistik hasil surfei yang dilakukan 

ACFE (2016) atas media ditemukannya kecurangan di Indonesia. 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 
Hasil Survei Media Pendeteksian Fraud di Indonesia 2016 

 

 

Sumber: Survei Fraud Indonesia  (2016) 

Hasil survei ACFE Chapter Indonesia yang dilakukan tahun 2016 

menunjukkan bahwa auditor eksternal menduduki peringkat kedua dari dua belas 

sebagai pihak yang mendeteksi kecurangan dengan prosentase sebesar 16,5%. 

Hal ini menarik, karena pada survei yang dilakukan tahun 2014 menunjukkan 

bahwa auditor eksternal berada di peringkat ke tujuh dari dua belas dengan 

prosentase sebesar 3% saja.  

Tahun 2017, auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan 16 

SKPD melakukan belanja perjalanan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan 

ketentuan, seperti tiket perjalan dan boarding pass fiktif, bukti tidak lengkap, mark 

up biaya perjalanan dengan total belanja mencapai Rp 14 milyar 

(surabaya.bpk.go.id). Tindak pemalsuan tiket dan boarding pass menunjukkan 

bahwa tindak kecurangan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya 

teknologi. Namun, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu 

mendeteksi kecurangan apabila terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas 

auditnya. Apabila kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan semakin 

baik, maka tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin mudah dicapai. 



Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Idawati & Gunawan (2015) menemukan bahwa 

independensi berpengaruh dalam upaya pendeteksian kecurangan. Selain 

independensi, skeptisisme profesional dan kompetensi juga mempengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Hartan, 2016). Atmaja 

(2016) juga menemukan bahwa pengalaman audit yang dimiliki auditor dapat 

meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang 

memiliki pengalaman mengaudit minimal empat tahun memiliki kemampuan 

mendeteksi kecurangan yang lebih baik (Pramana, 2016). Di sisi lain, Kartikarini 

(2016) menemukan bahwa gender berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Pria cenderung meminimalkan usaha kognitif 

dalam menerima informasi dari klien, sedangkan wanita cenderung 

menggunakan informasi secara terperinci. Hal-hal tersebut akan menimbulkan 

sikap kritis yang berbeda dalam mengevaluasi kualitas dan kuantitas bukti yang 

digunakan untuk mendukung laporan hasil pemeriksaan (Bangun, 2017).  

Namun, Nadhira (2018) justru menemukan bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Ia menyatakan 

bahwa semakin independen auditor, maka auditor akan cenderung untuk 

menyelesaikan tugasnya secara mandiri tanpa mencari informasi lebih dalam 

mengenai bukti yang mendukung asersi manajemen dari kliennya. Pengalaman 

audit yang tinggi dari seorang auditor juga tidak mempengaruhi peningkatan 

kemampuan mendeteksi kecurangan (Diana, 2016).  

Selain itu, Yendrawati & Mukti (2017) juga menemukan bahwa gender tidak 

berpengaruh terhadap upaya pendeteksian fraud. Ia menyatakan bahwa pria dan 

wanita memiliki kemampuan yang sama dalam menganalisis informasi yang 

diperoleh selama proses pemeriksaan. Sikap skeptis yang dimiliki auditor saat 

melakukan pemeriksaan juga tidak berpengaruh dalam kemampuan auditor 



mendeteksi kecurangan (Suryanto et al., 2016). Cory (2015) menemukan bahwa 

skeptisisme profesional auditor mampu memperkuat hubungan pengalaman 

auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan Bangun (2017) justru 

menemukan bahwa bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap 

hubungan antara independensi dan gender terhadap kemampuan mendeteksi 

kecurangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang menunjukkan bahwa kecurangan 

semakin marak terjadi belakangan ini terutama pada sektor pemerintahan, 

adanya peningkatan kontribusi auditor eksternal sebagai media dalam 

mendeteksi kecurangan, serta perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan 

pendeteksian kecurangan oleh auditor eksternal pemerintah. Pemilihan variabel 

independen dan moderasi didasarkan pada peraturan BPK yang dimuat dalam 

SPKN yang mewajibkan para pemeriksanya untuk memiliki dan melaksanakan 

unsur tersebut dalam melakukan tugas pemeriksaan.  

Penelitian ini menggunakan auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 

sebagai responden. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Provinsi 

Jawa Timur mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar pada tahun 2017, 

yaitu sebesar Rp 40,2 triliun. Hal tersebut menjadikan tugas auditor BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Timur menjadi lebih kompleks dibanding dengan 

auditor BPK RI Perwakilan Provinsi lainnya dalam melaksanakan tugas 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan 

untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.   

 

 

 



1.2 Motivasi Penelitian 

Terdapat beberapa pertimbangan mengapa peneliti memilih melakukan 

penelitian terkait kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan. 

Pertama, fenomena yang sering terjadi belakangan ini adalah semakin banyak 

terungkapnya tindak kecurangan yang terjadi, khususnya dalam sektor 

pemerintahan yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa upaya pendeteksian kecurangan juga semakin baik. 

Menariknya lagi, berdasarkan survei yang dilakukan ACFE pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa auditor eksternal mengalami peningkatan presentase 

sebagai lembaga yang mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dengan 

presentase sebesar 16,5%, padahal pada tahun 2014 hanya 3% saja.  

Kedua, Atmaja (2016) menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk 

menguji menggunakan variabel independen yang merupakan dasar-dasar nilai 

yang harus dimiliki oleh auditor eksternal pemerintah. Selain itu, ia juga 

menyarankan untuk menggunakan variabel moderasi selain yang digunakan 

pada penelitiannya. Atmaja (2016) juga menyarankan agar menggunakan auditor 

eksternal pemerintah sebagai objek penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini 

digunakan tiga variabel independen, yaitu independensi, pengalaman, dan 

gender. Kemudian untuk variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skeptisisme profesional. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel 

yang  menurut peneliti sangat erat hubungannya dengan pedoman auditor 

eksternal pemerintah saat melakukan pemeriksaan. Seperti yang telah diatur 

dalam SPKN pemeriksa harus mematuhi prinsip-prinsip dalam melakukan 

pemeriksaan, yaitu independensi dan integritas, serta harus menggunakan 

skeptisisme profesional dan kemahiran profesional di seluruh proses 

pemeriksaan. Selain itu, SPKN juga menyatakan bahwa seluruh pemeriksa harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang audit selama 



proses pemeriksaan. Ketiga, adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu 

tentang pengujian pengaruh independensi, pengalaman, gender, dan 

skeptisisme profesional terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah independensi, penglaman, dan gender auditor berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

2. Apakah skeptisisme profesional memoderasi pengaruh independensi 

auditor terhadap kemampuan auditor  dalam mendeteksi kecurangan?  

3. Apakah skeptisisme profesional memoderasi pengaruh pengalaman 

auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

4. Apakah skeptisisme profesional memoderasi pengaruh gender auditor 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan 

auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi 

kecurangan 

2. Untuk menguji pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan 

auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi 

kecurangan 

3. Untuk menguji pengaruh gender auditor terhadap kemampuan auditor 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi kecurangan 



4. Untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional sebagai variabel 

moderasi antara hubungan independensi auditor terhadap kemampuan 

auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur  dalam mendeteksi 

kecurangan 

5. Untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional sebagai variabel 

moderasi antara hubungan pengalaman auditor terhadap kemampuan 

auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur  dalam mendeteksi 

kecurangan 

6. Untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional sebagai variabel 

moderasi antara hubungan gender auditor terhadap kemampuan auditor 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur  dalam mendeteksi kecurangan 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga 

aspek, yaitu:  

1. Kontribusi Teori 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terkait Teori Atribusi 

serta Teori Sikap dan Perilaku sekaligus memperkaya literatur yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada auditor agar 

dalam setiap pelaksaan pemeriksaan selalu didasari dengan sikap 

independensi, integritas, dan skeptisisme profesional agar dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. 

 

 



3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini berguna bagi para regulator dalam menyusun 

kebijakan yang berkaitan dengan tugas auditor, khususnya auditor 

eksternal pemerintah yaitu BPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Teori Atribusi 

Teori Atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang 

menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori 

Atribusi dikembangkan oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku 

seseorang ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal  yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang seperti kemampuan atau usaha yang dilakukan seseorang tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari 

luar diri seseorang.  

Atribusi berhubungan dengan penilaian dan menjelaskan bagaimana 

seorang auditor berperilaku. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

banyak ditentukan oleh atribusi internal, dimana faktor-faktor yang menentukan 

kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor. Kelley (1973) 

menyebutkan bahwa teori atribusi dapat menjawab pertanyaan mengenai 

persepsi sosial sekaligus dengan persepsi diri. Saat auditor menghadapi red 

flags saat melakukan audit, auditor akan berusaha mencari penyebab dan 

membuat kesimpulan terhadap red flags tersebut. Persepsi diri seorang auditor 

akan memainkan peranan penting dalam menyimpulkan apakah red flags 

mengarah pada gejala kecurangan atau tidak. 

 

2.2 Teori Sikap dan Perilaku 

Teori Sikap dan Perilaku dikembangkan oleh Triandis (1971) yang 

menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, pedoman atas sesuatu yang 

dilakukan, dan apa saja yang biasa dilakukan akan menentukan terbentuknya 



suatu perilaku. Menurut Fishbein & Azen (1975) dalam Mentari (2018) suatu hal 

dapat dikatakan sebagai sikap apabila memenuhi hal-hal berikut: (1) sikap dapat 

dipelajari, (2) sikap mendefinisikan respon dan tingkah laku sesorang terhadap 

apa yang sedang dialami, (3) sikap diatur dengan inti kepribadian. 

Teori sikap dan perilaku menjelaskan bagaimana sikap dan pedoman yang 

digunakan auditor akan menentukan perilakunya. Dengan memegang teguh 

sikap independen dan dimilikinya jam terbang yang mumpuni dalam melakukan 

tugas audit, auditor diharapkan dapat miningkatkan kemampuannya dalam 

mendeteksi kecurangan. Selain itu, perbedaan gender auditor juga dapat 

mempengaruhi pola perilaku auditor dalam mengambil keputusan. 

  

2.3 Kecurangan/Fraud 

Fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-

orang baik di dalam maupun di luar organisasi, dengan maksud untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang dapat merugikan 

pihak lain secara langsung (Priantara, 2013:4). Namun, terdapat beberapa unsur 

pembentukan fraud. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan yang dapat 

berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi 

2. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan 

jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompok 

3. Didukung fakta yang bersifat material, artinya harus didukung oleh bukti 

objektif dan sesuai dengan hukum 

4. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang 

dibuat salah yang merugikan. Artinya, ada pihak yang menderita 

kerugian, dan ada pula pihak yang mendapatkan keuntungan atau 



manfaat secara tidak sah baik berbentuk uang atau harta maupun 

keuntungan ekonomis lainnya. 

Wells (2007:14) mengkategorikan kecurangan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Korupsi 

Skema korupsi dipecah menjadi empat klasifikasi, yaitu pertentangan 

kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan ekonomi. 

b. Penyalahgunaan aset 

Terdapat dua kategori penyalahgunaan aset, yaitu penyalahgunaan kas, 

dan penyalahgunaan non kas yang dapat dilakukan dalam bentuk 

penyalahgunaan atau pencurian terhadap persediaan dan aset-aset 

lainnya.  

c. Kecurangan Laporan Keuangan 

Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan melalui beberapa cara, 

yaitu dengan: 

1. Mencatat pendapatan fiktif 

2. Mencatat pendapatan dan/atau beban dalam periode yang tidak tepat 

3. Menyembunyikan kewajiban dan beban yang bertujuan untuk 

mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak 

lebih menguntungkan 

4. Menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah 

secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan 

5. Menilai aset dengan tidak tepat 

 

 

 

 



2.4 Audit Eksternal dan Tanggungjawabnya dalam Mendeteksi Kecurangan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai auditor 

eksternal pemerintah adalah lembaga tinggi negara yang independen serta 

bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan keungan negara. 

Apabila tidak ada pengawasan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, maka 

akan timbul kesempatan untuk menyalahgunakan dana untuk penyelenggaraan 

pemerintahan (Subsiyani, 2017).  

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK RI bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu, dalam UU 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 6 ayat (3) dan 

ayat (4) disebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu. 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai pedoman dalam 

melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh BPK menyebutkan bahwa 

pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan 

memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang berpengaruh 

langsung dan material terhadap hal pokok atauun informasi hal pokok yang 

diperiksa. Kemudian, pemeriksa harus mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan, 

ketidakpatutan, dan kerugian. Pemeriksa dituntut untuk menggunakan 

skeptisisme profesionalnya dalam menilai terjadinya kecurangan.   

 



2.5 Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Kemapuan auditor dalam mendeteksi kecurangan mencerminkan kualitas 

seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang 

disajikan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut 

(Pramana, 2016). Kemampuan mendeteksi kecurangan merupakan hal yang 

harus dimiliki oleh auditor karena menunjukkan sejauh mana kualitas audit  yang 

dilakukan (Kartikarini, 2016). Menurut Tuanakotta (2010) mendeteksi kecurangan 

adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak 

kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. 

Mui (2010) dalam Pramana (2016) menyatakan bahwa pendeteksian 

kecurangan merupakan tugas tidak terstruktur yang menghendaki pemeriksa 

untuk menghasilkan metode-metode alternatif serta mencari informasi tambahan 

dari berbagai sumber yang ditemui saat melakukan pemeriksaan. Dalam 

melakukan pendeteksian kecurangan,  pemeriksa diharuskan untuk memiliki 

beberapa kemampuan/keterampilan yang dapat mendukungnya dalam 

melakukan tugas pendeteksian kecurangan, seperti: 

1. Keterampilan teknis (technical skills), yang meliputi kompetensi audit, 

teknologi informasi dan keahlian investigasi 

2. Keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, pemeriksa 

harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain 

melalui komunikasi dan pandangan yang terbuka 

3. Kemampuan dalam memberikan nasehat (mentoring skills), dimana 

pemeriksa senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses 

investigasi 

Dalam upaya pendeteksian kecurangan, sebagian besar bukti kecurangan 

yang diperoleh merupakan bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung. Petunjuk 

adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala 



(symptoms), seperti adanya dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari 

pegawai, ataupun kecurangan dari rekan kerja. Awalnya, kecurangan akan 

tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu yang biasa dikenal sebagai red 

flag, baik yang merupakan kondisi atau kejadian atau perilaku seseorang 

(Kartikarini, 2016). 

 

2.6 Independensi 

Independensi merupakan salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi oleh 

auditor dan sebagai peraturan perilaku yang pertama yang harus dipatuhi. 

Seorang pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict 

of interest) dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalismenya. Pemeriksa 

harus bertanggungawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi 

dalam pemikiran (independence of mind) dan independensi dalam penampilan 

(independence of appaearence) (Arens et al., 2014:102). Dalam menjalankan 

tugasnya, auditor mungkin akan mendapatkan tekanan atau benturan 

kepentingan dari manajemen. Namun, pemeriksa harus tetap mempertahankan 

independensinya dengan melakukan tugasnya berdasarkan fakta di lapangan. 

Independensi merupakan suatu sikap dan tindakan dalam pemeriksaan 

untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun 

(SPKN, 2017). Mulyadi (2002) mengartikan independensi sebagai sikap mental 

yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak 

tergantung pada orang lain, adanya kejujuran pada diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta, dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap independen juga 

diperlukan auditor agar ia bebas dari kepentingan dan tekanan dari pihak 

manapun sehingga kecurangan pada instansi yang diauditnya dapat dideteksi 

dengan tepat (Biksa & Wiratmaja, 2017). 



Pernyataan standar umum SPKN kedua tentang independensi yang 

berbunyi: 

“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 
pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas 
dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, 
ekstern, dan organsisasi yang dapat mempengaruhi 
independensinya.” 

 

Dengan pernyataan standar umum tersebut, organisasi pemeriksa dan 

seluruh pemeriksanya bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan 

independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan 

atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan 

dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Dalam melakukan pemeriksaan, 

pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap 

independensi yaitu gangguan pribadi, eksternal, dan atau organisasi. Apabila 

satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan 

pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka 

pemeriksa diharuskan untuk menolak penugasan pemeriksaan (SPKN, 2017). 

Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda atau bahkan mungkin 

bertentangan dengan kepentingan pengguna laporan keuangan. Kepentingan 

pengguna laporan keuangan antara satu dengan yang lain mungkin saja 

berbeda. Oleh karena itu, independensi merupakan hal wajib yang harus 

dipaham dan dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Tanpa 

adanya independensi, maka hasil audit tidak akan dipercaya oleh masyarakat, 

khususnya pengguna laporan keuangan (Pramana, 2016). Terlebih, pada sektor 

pemerintahan, laporan keuangan yang diberikan pendapatnya merupakan 

bentuk pertanggungjawaban pelaksaan pengelolaan keuangan pemerintah yang 



dibelanjakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Subsiyani, 

2017).  

 

2.7 Pengalaman 

Pengalaman auditor adalah ukuran mengenai lama waktu dan masa kerja 

yang telah dilalui auditor dalam memahami tugas-tugasnya dengan baik. 

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor karena 

dengan pengalaman yang tinggi akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit 

(Biksa & Wiratmaja, 2016). Secara umum, pengalaman audit ditunjukkan dengan 

jam terbang auditor dalam melakukan tugas pemeriksaan. Pengalaman akan 

mempengaruhi sensitivitas auditor terhadap tanda-tanda kecurangan. 

Pengalaman yang minim cenderung membuat seorang auditor menjadi kurang 

percaya diri dan tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan maksimal. Minimnya 

pengalaman juga dapat membuat orang lain meragukan kemampuan yang 

dimiliki (Pramana, 2016). 

Auditor yang memiliki pengalaman yang tinggi akan lebih paham terkait 

penyebab kecurangan yang terjadi (Armanda & Ubaidillah, 2014). Dengan 

banyaknya pengalaman yang dimiliki, auditor tidak hanya akan mampu untuk 

mendeteksi kecurangan, tetapi auditor juga mampu memberikan penjelasan yang 

lebih akurat terhadap temuannya tersebut (Suryanto et al., 2017). Auditor yang 

berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan 

yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam 

mendeteksi kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman minim (Pramana, 2016). 

Adanya diskusi mengenai audit dengan rekan kerjanya, dan dengan adanya 

pelatihan mengenai bidang pengauditan yang dimiliki. Pengalaman akan 

membentuk diri seseorang, yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana 



dalam berpikir maupun bertindak. Sehingga, apabila seseorang melakukan 

pekerjaan yang sama secara terus-menerus, maka dalam penyelesaian tugasnya 

akan lebih cepat dan lebih baik (Suryanto et al., 2017). 

 

2.8 Gender 

Hardies et al. (2011) dalam Kartikarini (2016) menghubungkan gender 

dengan perilaku yang dilakukan seseorang. Dalam beberapa penelitian, gender 

terkait dengan jenis kelamin pria maupun wanita, namun dalam literatur lain, 

gender berkaitan dengan sifat maskulin maupun feminin. Feminitas dan 

maskulinitas merujuk pada hal yang menentukan perilaku sesorang. Wanita 

cenderung memiliki sifat feminin, sedangkan pria cenderung bersifat maskulin 

(Burke, 2000 dalam Kartikarini, 2016).  

Wanita sering kali memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu 

informasi yang diterima dibanding pria. Demikian halnya dengan dengan proses 

pengolahan informasi akan menjadi sedikit lebih tajam bagi wanita (Yendrawati & 

Mukti, 2015). Dibandingkan pria, wanita sering kali bersikap lebih tidak mudah 

percaya atas sesuatu. Dalam melakukan suatu pekerjaan, wanita cenderung 

melakukan sesuatu dengan lebih teliti dibandingkan pria. Pria cenderung 

meminimalkan usaha kognitif dalam menerima informasi dari klien. Hal-hal 

tersebut akan membuat sikap skeptisisme profesional berbeda-beda dalam 

mengevaluasi kualitas dan kuantitas bukti yang digunakan untuk mendukung 

laporan hasil pemeriksaan (Bangun, 2017). 

 

2.9 Skeptisisme Profesional 

Salah satu sikap yang cukup penting yang harus dimiliki saat pemeriksa 

melakukan tugasnya adalah skeptisisme profesional. Pemeriksa harus 

merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap 



skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti 

pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan (SPKN, 2017). Hurt (2010) 

dalam Pramana (2016) menyatakan bahwa skeptisisme profesional sendiri belum 

memiliki definisi yang pasti, namun dari definisi kata skeptisisme dan profesional 

tersebut dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan 

sikap yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu dan menilai 

secara kritis bukti audit. Skeptisisme bukan berarti tidak percaya, tetapi mencari 

pembuktian sebelum dapat mempercayai suatu pernyataan.   

Menurut Beasly et al. (2013) dalam Kartikarini (2016) salah satu penyebab 

kegagalan audit adalah kurangnya skeptisisme profesional. Sebagian besar 

kasus kegagalan audit yang ditemukan disebabkan oleh tingkat skeptisisme 

profesional yang tidak mencukupi. Dalam SPKN juga disebutkan bahwa 

pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesionalnya dalam menilai resiko 

terjadinya kecurangan. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional 

terhadap hal-hal berikut: 

1. Bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain 

yang diperoleh 

2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen 

dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan 

sebagai bukti pemeriksaan 

3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan maupun 

ketidakpatuhan 

4. Kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan 

selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan 

Dengan adanya sikap skeptisisme profesional pada auditor akan 

memudahkan auditor dalam menganalisis ada tidaknya kecurangan dalam 



laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian 

kecurangan pada proses pemeriksaan selanjutnya (Hartan, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan 

pengelolaan keuangan negara salah satunya dilakukan untuk menciptakan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal tersebut menjadikan 

tanggungjawab auditor eksternal pemerintah harus mampu mendeteksi 

kecurangan apabila benar-benar terjadi penyalahgunaan keuangan negara. 

Apabila auditor dapat mendeteksi adanya kecurangan tersebut, maka untuk 

mencapai pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi 

akan lebih mudah diwujudkan (Pramana, 2016). 

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (1971) 

menunjukkan bahwa diperlukannya suatu sikap dan pedoman yang digunakan 

auditor agar dapat menentukan perilakunya dalam mendeteksi kecurangan, 

salah satunya yaitu dengan dimilikinya sikap yang indepen serta pengalaman di 

bidang audit. Pramudyastuti (2014) menyatakan bahwa independensi auditor 

adalah salah satu hal penting dalam keberhasilan pendeteksian kecurangan dan 

peningkatan kemampuan auditor. Biksa & Wiratmaja (2016) menambahkan 

bahwa auditor yang berpengalaman akan lebih paham terkait penyebab 

kekeliruan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia/alat, serta 

kekeliruan yang memang disengaja (fraud). Salah satu karakteristik individu yang 

turut menentukan identitas dan peran seseorang adalah gender. Identitas dan 

peran yang dimiliki masing-masing individu dapat berpengaruh pada perilaku 

maupun keputusan yang diambil sesorang (Kartikarini, 2016). 

Penelitian ini mengkaji mengenai sikap dan perilaku auditor seperti 

independensi dan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini 



juga menggunakan skeptisisme profesional sebagai konstruk yang memoderasi 

pengaruh independensi dan pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan 

dalam penelitian adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut. 

Gambar 3.1 

Kerangka Konseptual 
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3.2 Perumusan Hipotesis Penelitian 

3.2.1 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan jelas menyebutkan bahwa 

setiap pemeriksanya harus memiliki sikap independen saat melakukan 

pemeriksaan. Auditor yang independen tidak akan terpengaruh terhadap 

kepentingan luar dalam mempertimbangkan pendapat yang akan diberikannya. 

Ramadhaniyati & Hayati (2014) menyebutkan bahwa auditor yang profesional 

harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalismenya, 

yaitu memberikan opini yang objektif, tidak dibatasi, serta melaporkan masalah 

apa adanya. Apabila auditor tidak independen, maka akan sulit untuk mendeteksi 

adanya kecurangan. 

Teori sikap dan perilaku menjelaskan bagaimana sikap dan pedoman yang 

digunakan auditor akan menentukan perilakunya. Dengan memegang teguh 

sikap independen dan dimilikinya jam terbang yang mumpuni dalam melakukan 

tugas audit, auditor diharapkan dapat miningkatkan kemampuannya dalam 

mendeteksi kecurangan. Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, salah 

satunya yang dipengaruhi oleh independensi auditor. Penelitian yang dilakukan 

oleh Pramudyastuti (2014), Biksa & Wiratmaja (2016), serta Pramana (2016) 

menunjukkan bahwa variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan bekerja secara 

objektif dan tidak dibatasi oleh pihak manapun, maka auditor akan mampu untuk 

mendeteksi dan mengungkap adanya kecurangan. Namun, hasil penelitian 

Nadhira (2018) justru menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Hal tersebut disebabkan oleh 

sikap mandiri yang dimiliki auditor yang membuat auditor enggan mencari 



informasi lebih dalam kepada klien, sehingga menyebabkan tidak mampu 

mendeteksi kecurangan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perumusan 

hipotesis pertama adalah: 

H1: Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kemampuan 

Mendeteksi Kecurangan 

3.2.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan 

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor karena 

akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Pengalaman yang dimaksud 

adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang telah 

dilakukan (Winantyadi & Waluyo, 2014). Suraida (2005) dalam Novita (2015) 

meneyebutkan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat 

menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit 

sehingga akan meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan. 

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh pengalaman terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, diantaranya yang dilakukan oleh 

Kuria & Muturi (2015), Atmaja (2016),  Biksa & Wiratmaja (2016), Suryanto et al. 

(2016) memberikan bukti empiris bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Semakin banyak jam terbang 

yang dimiliki auditor dalam melakukan tugasnya, maka auditor akan memiliki 

pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak, sehingga 

kinerjanya dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan akan lebih baik daripada 

auditor yang memiliki jam terbang yang lebih rendah (Pramana, 2016). Penelitian 

mengenai pengalaman juga dilakukan oleh Novita (2015). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengalaman bepengaruh positif namun tidak signikan 



terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan Berdasarkan hal tersebut, maka 

perumusan hipotesis kedua adalah: 

H2: Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap Kemampuan 

Mendeteksi Kecurangan 

3.2.3 Pengaruh Gender Auditor terhadap Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan 

Fullerton & Durtschi (2004) dalam Kartikarini (2016) menyebutkan bahwa 

sensitivitas terhadap red flags dipengaruhi oleh tingkat penalaran etika oleh 

auditor. Semakin tinggi penalaran etika yang dimiliki auditor, semakin tinggi pula 

sensitivitas auditor terhadap gejala-gejala kecurangan di sekitarnya. Beberapa 

literatur menyebutkan bahwa wanita memiliki penalaran etika yang lebih baik dari 

pada pria (Kartikarini, 2016). 

Cory (2015) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh gender 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa gender berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil 

penelitian Kartikarini (2016)  juga menunjukkan bahwa gender berpengaruh 

positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Hal juga sejalan dengan 

hasil penelitian Yuniarti (2018) bahwa gender berpengaruh positif signifikan 

terhadap terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.  Namun, hasil 

penelitian Yendrawati & Mukti (2015) dan Bangun (2017) menunjukkan bahwa 

gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian 

kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, perumusan hipotesis ketiga adalah: 

H3: Gender berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

 



3.2.4 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Hubungan antara 

Independensi Auditor terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Skeptisisme profesional adalah sikap auditor yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti 

audit. Adanya sikap skeptisisme profesional dalam diri auditor akan membuat 

auditor tidak akan mudah untuk percaya dan akan bertindak lebih kritis terhadap 

asersi manajemen serta cakupan pemeriksaannya akan lebih luas. Kondisi 

tersebut akan memudahkan auditor untuk mendeteksi adanya kecurangan. Teori 

atribusi dapat menjawab pertanyaan mengenai persepsi sosial sekaligus dengan 

persepsi diri. Saat auditor menghadapi red flags saat melakukan audit, auditor 

akan berusaha mencari penyebab dan membuat kesimpulan terhadap red flags 

tersebut. Persepsi diri seorang auditor akan memainkan peranan penting dalam 

menyimpulkan apakah red flags mengarah pada gejala kecurangan atau tidak. 

 

Penelitian mengenai pengaruh skeptisisme profesional terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan diantaranya telah dilakukan oleh Idawati & 

Gunawan (2015) yang menggunakan auditor eksternal pada KAP terdaftar di 

Jakarta menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Hasil penelitiannya juga sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Biksa & Wiratmaja (2016), Pramana 

(2016) yang juga menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan 

Suryanto et al. (2017) justru menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis ke-empat dalam penelitian ini 

adalah: 



H4: Skeptisisme Profesional memperkuat hubungan anatara Independensi 

Auditor terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

3.2.5 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Hubungan antara 

Pengalaman Auditor dengan Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Pendeteksian kecurangan mengharuskan auditor mengumpulkan bukti-

bukti yang cukup dan relevan. Sehingga, auditor harus beripikir kritis dalam 

proses pengumpulan dan pemahaman bukti-bukti audit (Suryanto et al., 2017). 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPK juga 

mengharuskan auditor agar selalu menerapkan skeptisisme profesional dalam 

mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti 

untuk mendukung laporan hasil pemeriksaan.  

Kartikarini & Sugiarto (2016) telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan 

pada auditor BPKP Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Hasil penelitiannya juga didukung oleh hasil penelitian 

Pramudyastuti (2014) yang menggunakan auditor Inspektorat Kabupaten Sleman 

yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud. Penelitian lain dilakukan oleh Parastika & 

Wirawati (2017) yang meneliti pengaruh pengalaman auditor terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan dengan skeptisisme profesional sebagai 

variabel moderasi menunjukkan bahwa skeptisisme profesional terbukti 

memperkuat pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ke-lima dari 

penelitian ini adalah: 



H5: Skeptisisme Profesional memperkuat hubungan antara Pengalaman 

Auditor terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

3.2.6 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Hubungan antara Gender 

dengan Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Skeptisisme profesional akan mengarahkan seorang auditor untuk 

menanyakan setiap bukti audit dan isyarat yang menunjukkan kemungkinan 

terjadinya kecurangan dan mampu meningkatkan auditor dalam mendeteksi 

gejala kecurangan (Hartan, 2016). Karim (2012) dalam Pramudyastuti (2014) 

menyebutkan bahwa salah satu penyebab ketidakmampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan adalah minimnya sikap skeptis 

yang dimiliki auditor. 

Penelitian Bangun (2017) mengenai kemampuan mendeteksi kecurangan 

yang menjadikan skeptisisme sebagai variabel modarasi menunjukkan bahwa 

skeptisisme profesional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan 

antara gender terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Kemudian, 

Yuniarti (2018) juga menggunakan skeptisisme profesional sebagai variabel 

moderasi dalam penelitiannya mengenai kemampuan pendeteksian kecurangan. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel skeptisisme profesional 

memperkuat pengaruh gender terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. 

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ke-enam dalam penelitian ini adalah: 

H6: Skeptisisme Profesional memperkuat hubungan antara Gender 

terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang berusaha 

menjelaskan kedudukan-kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antar 

masing-masing variabel sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, sehingga 

penelitian ini tergolong dalam metode survei dengan data cross section.  

 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada BPK RI 

Perwakilan Provini Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan sebagian dari 

populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel 

tergantung dari karakteristik dan jumlah populasi. Apabila jumlah populasi 

diketahui jumlahnya secara jelas, maka untuk menentukan sampel yang akan 

diteliti dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan laporan 

tahunan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, jumlah auditor BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur adalah 120 pemeriksa. Sehingga dalam menentukan jumlah 

minimum sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus Slovin, yaitu: 

 

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah minimum sampel pada penelitian ini 

yaitu: 

 n = 120 / 1 + (120 x (0,05)2)  

 n = 92,307 



Jadi, jumlah minimum sampel yang harus digunakan adalah 92 (dibulatkan). 

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan convenience sampling. 

Adapun alasan memilih metode pegambilan sampel ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi secara cepat sehingga dapat diketahui fenomena atau 

variabel yang diteliti (Sekaran dan Bougie, 2017:67). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan convenience sampling digunakan karena peneliti tidak dapat 

memperoleh informasi identitas auditor secara lengkap. Keterbatasan tersebut 

menyebabkan peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel convenience 

sampling, dengan risiko hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat 

digeneralisasi. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan mengambil data 

dari populasi yang ada. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh di lapangan saat melakukan penelitian, yaitu berupa kuesioner yang 

dibagikan kepada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peneliti 

memilih untuk membawa langsung ke tempat penlitian dengan tujuan untuk 

meningkatkan response rate dari pengambilan kuesioner. Kuesioner diantar 

melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur. Kuesioner diberikan kepada perwakilan bagian hubungan 

masyarakat (humas) beserta dengan surat pengantar penelitian, kemudian 

perwakilan humas tersebut akan mendistribusikan kuesioner-kuesioner tersebut 

kepada auditor-auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Agar 

response rate dari pengembalian kuesiner tinggi, peneliti memberikan bingkisan 

sebagai bentuk ucapan terimakasih atas partisipasi auditor dalam pengisian 

kuesioner. Selain itu, peneliti juga menghubungi kembali bagian humas setelah 3 



hari pengiriman kuesioner untuk mengetahui perkembangan pengisian kuesioner 

oleh auditor. Dalam upaya untuk mendapatkan data yang akurat, maka perlu 

dilakukan uji coba instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian 

sebelumnya yaitu Yatuhudika (2016). Kuesioner terdiri dari dua bagian, bagian 

pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum dan bagian kedua berisi 

pertanyaan yang berkaitan dengan independensi, pengalaman, gender, 

skeptisisme profesional, dan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

Kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden kemudian akan diseleksi 

terlebih dahulu agar kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap tidak 

diikutsertakan dalam analisis. Pengukuran variabel-variabel yang diteliti 

menggunakan instrumen yang diukur menggunakan skala likert dengan nilai 1-5. 

Tabel 4.1 berikut menunjukkan nilai untuk setiap pilihan jawaban. 

Tabel 4.1 

Nilai Jawaban 

Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

Tidak Setuju (TS) 

Netral (N) 

Setuju (S) 

Sangat Setuju (SS) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

4.4 Uji Coba Instrumen Penelitian (Pilot Test) 

Peneliti melakukan uji coba dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa 

instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel. Pilot test kuesioner 

dilakukan terhadap auditor inspektorat provinsi Jawa Timur dengan alasan 

auditor inspektorat memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan auditor BPK RI 



Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Uji coba instrumen penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 15 – 16 April 2019. Sebanyak 41 auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

bersedia menjadi responden dalam uji coba instrumen penelitian ini. Dari 41 

kuesioner yang diterima, 3 kuesioner tidak dapat diolah karena pengisian yang 

tidak lengkap. Sehingga peneliti hanya menggunakan 38 kuesioner untuk diuji 

validitas dan reliabilitasnya. 

 

4.5 Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner. Validitas dan reliabilitas 

kuesioner penelitian harus diuji terlebih dahulu agar diperoleh keyakinan bahwa 

instrumen yang digunakan benar-benar mengukur konsep yang telah ditentukan. 

4.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang disusun 

dapat digunakan untuk mengukur instrumen yang akan diukur secara tepat. 

Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitian dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai r hitung analisis (pearson correlation) dengan r tabel. 

Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel atau apabila nilai signifikansi 

(sig) yang dihasilkan lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan instrumen yang 

diigunakan telah valid dan apabila sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

 

4.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur mengukur konsistensi dan 

kesesuaian instrumen penelitian yang digunakan. Uji reliabilitas dapat dilakukan 

dengan mengukur koefisien cronbach alpha. Apabila koefisien nilai alpha hitung 

lebih besar dari 0,6, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

 

 



4.6 Definisi Operasional 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak 

seperti perasaan dan sikap (Sekaran dan Bougie, 2017:13). Penelitian ini 

menggunakan tiga jenis variabel. Pertama variabel dependen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. Kedua, variabel independen. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah independensi, pengalaman, dan gender. Ketiga adalah variabel 

moderasi. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah skeptisisme profesional.  

 

4.6.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(variabel indpenden). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan dalam penelitian ini merupakan kemampuan auditor dalam hal 

mengetahui tindakan yang dengan sengaja menyembunyikan fakta dan 

memaksakan untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan, yang diukur dari 

pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala kecurangan (fraud symtomps). 

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan cara memberikan nilai atas jawaban 

dari pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan atas variabel ini diadaptasi dari 

kuesioner penelitian Yatuhudika (2016). 

 

4.6.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Independensi (X1), Pengalaman (X2), dan 

Gender (X3). Ketiga variabel independen mengadaptasi kuesioner penelitian 

Yatuhudika (2016).  



4.6.3 Variabel Moderasi 

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel 

moderasi dalam penelitian ini adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme 

profesional merupakan suatu sikap kritis dalam mengevaluasi dan selalu 

mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama proses 

pemeriksaan. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional tidak akan 

mudah mempercayai asersi manajemen tanpa adanya bukti yang mendukung 

asersi tersebut. Pertanyaan atas variabel ini diadaptasi dari kuesioner penelitian 

Yatuhudika (2016). 

Ringkasan defisinisi operasional dari masing-masing variabel terdapat 

pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Variabel Dependen 

Kemampuan 

Auditor 

Mendeteksi 

Kecurangan (Y) 

Kemampuan auditor 

dalam hal mengetahui 

tindakan yang dengan 

sengaja 

menyembunyikan fakta 

dan memaksakan 

untuk mencapai tujuan 

mengambil 

keuntungan 

a. Ketelitian dalam 

bekerja 

b. Keakuratan dalam 

mengambil 

keputusan 

c. Keinginan untuk 

mengembangkan 

pencarian 

informasi dan 

bukti audit 

Skala Likert 

Variabel Independen 

Independensi 

(X1) 

Sikap, tindakan, dan 

pandangan auditor 

yang tidak memihak 

kepada siapapun 

a. Kebebasan dalam 

melakukan audit 

b. Keinginan untuk 

selalu jujur 

c. Kemauan untuk 

melaporkan 

Skala Likert 



temuan 

Pengalaman 

(X2) 

Jam kerja yang dimiliki 

auditor dalam 

melaksanakan tugas 

pemeriksaan 

a. Masa kerja 

sebagai auditor 

b. Banyaknya 

penugasan audit 

c. Kemampuan 

menganalisis dan 

mengatasi 

masalah selama 

proses audit 

Skala Likert 

Gender 

(X3) 

Jenis Kelamin a. Pria 

b. Wanita 

Skala 

Nominal 

Variabel Moderasi 

Skeptisisme 

profesional (M) 

Sikap kritis dalam 

mengevaluasi dan 

selalu 

mempertanyakan 

kecukupan dan 

ketepatan bukti yang 

diperoleh selama 

proses pemeriksaan 

a. Kemauan untuk 

terus mencari 

informasi 

b. Keyakinan 

terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki 

c. Kemauan untuk 

mempelajari 

perilaku orang lain 

Skala Likert 

 

4.7 Metode Analisis Data 

4.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dalam sebuah 

model regresi mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji apakah suatu variabel memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilihat 

menggunakan grafik normal P-Plot. Distribusi normal akan membentuk suatu 

garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Apabila distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya juga akan mengikuti garis diagonal. 

 

 

 



4.7.2 Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi tentang multikolinearitas ditujukan untuk membuktikan atau 

menguji ada atau tidaknya hubungan yang linear antara satu variabel 

independen dengan variabel independen lainnya. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya mulitikolinearitas dapat dilihat menggunakan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka menunjukkan adanya 

multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

4.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolut sama atau tidak untuk semua pengamatan. Untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Apabila terdapat pola 

teratur yang membentuk titik-titik teratur, maka hal tersebut mengindikasikan 

terjadinya heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y grafik, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

  

4.8 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian 

dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Analisis data pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi moderasi. Moderated 

Regression Analysis (MRA) merupakan analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji interaksi ini 



digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel skeptisme 

profesional dapat mempengaruhi independensi dan pengalaman terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan auditor. Berikut persamaan analisis regresi 

moderasi menurut Ghozali (2009:89). 

1) Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

2) Y = a + β4 X1 + β5 X2 + β6 X3 + β7 M + β8 X1*M + β9 X2*M + β10 X3*M + e 

Keterangan: 

Y  = kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

a   = konstanta 

β1 - β10  = koefisien regresi  

X1  = variabel indepensi 

X2  = variabel pengalaman 

X3  = variabel gender 

M  = skeptisisme profesional 

e  = error (kesalahan) 

 

4.8.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Variabel-variabel independen dapat dikatakan secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen apabila F hitung lebih besar dari F 

tabel atau signifikan < α = 0,05. 

 

4.8.2 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian pengaruh secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen  

(Sudjana, 1983 dalam Sudarmanto, 2005). Untuk menguji hubungan tersebut 



dapat menggunakan uji t dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan 

apabila t hitung lebih besar dari t tabel atau  signifikan < α = 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Deskripsi Responden 

Jumlah responden yang menjadi objek penelitian ini adalah sebanyak 92 

responden. Namun, kuesioner yang kembali didapatkan penulis sebanyak 89 

kuesioner, dan data kuesioner yang telah diisi secara lengkap oleh responden 

adalah sebanyak 84 kuesioner. Data demografi ditunjukkan pada tabel 5.1 

berikut menyajikan beberapa informasi umum tentang responden di lapangan. 

Tabel 5.1 

Deskripsi Responden 

No. Deskripsi Responden Frekuensi Presentase (%) 

1. Jenis Kelamin 

- Perempuan 

- Laki-laki 

 

45 

39 

 

53,60% 

46,40% 

2. Jabatan 

- Ketua tim senior 

- Ketua tim yunior 

- Anggota tim senior 

- Anggota tim yunior 

- Lain-lain 

 

5 

5 

38 

35 

1 

 

6,00% 

6,00% 

45,20% 

41,70% 

1,20% 

3. Lama pengalaman kerja 

- < 5 tahun 

- 5 – 10 tahun 

- > 10 tahun 

 

34 

39 

11 

 

40,50% 

46,40% 

13,10% 

4. Tingkat pendidikan 

- D4 

- Strata 1 

- Pasca sarjana (S2) 

 

1 

64 

17 

 

1,20% 

76,20% 

20,20% 

Total Responden 84 100,00% 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

 



 

5.2 Uji Instrumen Penelitian 

5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun 

dapat digunakan untuk mengukur instrumen yang akan diukur secara tepat. 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari objek yang diteliti secara tepat. 

Pengujian validitas item masing-masing variabel independensi (X1), pengalaman 

auditor (X2), kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y), dan skeptisisme 

profesional (M) ditunjukkan pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Sig Keterangan 

Kemampuan Auditor Mendeteksi 
Kecurangan (Y) 

1 0,010 Valid 

2 0,006 Valid 

3 0,014 Valid 

4 0,003 Valid 

5 0,006 Valid 

6 0,000 Valid 

7 0,004 Valid 

8 0,013 Valid 

Independensi (X1) 

9 0,048 Valid 

10 0,007 Valid 

11 0,000 Valid 

12 0,002 Valid 

13 0,041 Valid 

14 0,000 Valid 

Pengalaman Auditor (X2) 

15 0,005 Valid 

16 0,000 Valid 

17 0,000 Valid 

18 0,000 Valid 

19 0,000 Valid 

20 0,049 Valid 

Skeptisisme Profesional (M) 

21 0,002 Valid 

22 0,000 Valid 

23 0,000 Valid 

24 0,000 Valid 

25 0,000 Valid 

26 0,000 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 



Berdasarkan tabel 5.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independensi 

(X1), pengalaman auditor (X2), kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y), 

dan skeptisisme profesional (M) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

Semua item pertanyaan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05. 

 

5.2.2 Uji Reliabiltas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi hasil 

pengukuran yang dilakukan. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai 

cronbach alpha. Apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka item pertanyaan 

variabel dapat dinyatakan reliabel. Sedangkan jika nilai alpha lebih kecil dari 0,6 

maka item pertanyaan variabel dinyatakan tidak reliabel. Pengujian reliabilitas 

item masing-masing variabel independensi (X1), pengalaman auditor (X2), 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y), dan skeptisisme profesional (M) 

ditunjukkan pada tabel 5.3. 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Independensi  (X1) 0,649 Reliabel 

Pengalaman (X2) 0,734 Reliabel 

Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan (Y) 

0,667 Reliabel 

Skeptisisme Profesional (M) 0,751 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independensi 

(X1), pengalaman (X2), kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y), dan 

skeptisisme profesional (M) mempunyai nilai cronbach alpha masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

instrumen penelitian yang digunakan reliabel. 



 

5.3 Analisis Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini akan disajikan hasil uji pengaruh Independensi, Pengalaman, 

dan Gender terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan 

Skeptisisme Profesional sebagai varibel moderasi dengan menggunakan metode 

statistik Moderated Regression Analysis (MRA). Model persamaan analisis 

regresi moderasi dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut: 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Y = a + β4 X1 + β5 X2 + β6 X3 + β7 M + β8 X1*M + β9 X2*M + β10 X2*M + e 

Keterangan: 

 Y : kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

 a  : konstanta 

 β1 - β10 : koefisien regresi 

 X1 : independensi 

 X2 : pengalaman 

 X3 : gender 

 M : skeptisisme profesional 

 e  : eror 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi moderasi, terlebih dahulu harus 

dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat kelayakan data untuk selanjutnya 

dilakukan uji analasis regresi. 

5.3.1 Uji Asumsi Klasik 

5.3.1.1 Model Analisis Persamaan 1 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil penghitungan uji normalitas dari 

persamaan pertama yang diperoleh menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

 

 



Tabel 5.4 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 84 

Test Statistic 0.061 

Sig. 0.200 

   Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, didapatkan nilai signifikansi dari pengujian 

sebesar 0.200, yang berarti bahwa nilai alpha lebih besar (0.05). Berdasarkan 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa sebaran residual berdistribusi normal. 

Adapun hasil uji normalitas menggunakan grafik P-Plot adalah sebagai berikut. 

Gambar 5.1 

Grafik Normal P-P Plot Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa semua data 

berdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan titik-titik yang tidak jauh 



dengan garis diagonal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa model regresi telah 

memenuhi asusmsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan yang linear antara variabel independen satu dengan variabel 

independen lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat 

dilihat menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF  lebih 

besar dari 10 maka menunjukkan adanya multikolinieritas. 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

X1 (Independensi) 0.965 1.036 

X2 (Pengalaman) 0.952 1.051 

X3 (Gender) 0.977 1.024 

        Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai VIF ketiga 

variabel independen lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar 

variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

ragam (variance) residual yang sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

model yang memiliki ragam residual sama (bersifat homogen). Untuk mengetahui 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidak 

adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika terdapat pola tertentu yang 

teratur seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), mengindikasikan bahwa telah terjadi 



heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di 

atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

gambar 5.2 berikut. 

Gambar 5.2 

Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut dapat dketahui bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

5.3.1.2 Model Analisis Persamaan 2 

a. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

distribusi mendekati normal. Hasil untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:  



Tabel 5.6 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 84 

Test Statistic 0.061 

Sig. 0.200 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 5.6 diatas menunjukkan nilai signifikansi dari pengujian one sample 

Kolmogorov-Smirnov bernilai sebesar 0.200, yang berarti bahwa nilai alpha lebih 

besar dari (0.05). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa sebaran 

residual berdistribusi normal. Sedangkan untuk hasil uji normalitas menggunakan 

grafik P-Plot ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

Gambar 5.3 

Grafik Normal P-P Plot Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 

      Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila distribusi data adalah 



normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya juga akan 

mengikuti garis diagonal. Gambar 5.3 diatas menunjukkan bahwa data observasi 

berada di sekitar garis diagonal yang menunjukkan bahwa persebarannya 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel bebas dalam model 

regresi yang saling berkorelasi sempurna. Ada tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

X1 (Independensi) 0.004 228.447 

X2 (Pengalaman) 0.005 196.792 

X3 (Gender) 0.003 312.073 

M (Skeptisisme Profesional) 0.005 214.111 

X1.M 0.002 662.253 

X2.M 0.002 573.667 

X3.M 0.003 323.051 
      Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen 

memiliki nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10. Apabila nilai VIF kurang dari 10 

maka tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini menunjukkan bahwa uji asumsi 

multikolinearitas telah terpenuhi. 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Cara untuk menguji homogenitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

Sedangkan, jika tidak ada pola yang jelas, atau titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y.  



Gambar 5.4 

Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

             Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan grafik scatterplot diatas dapat dketahui bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

5.3.2 Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

Persamaan analsis regresi moderasi digunakan untuk memprediksi dan 

menguji perubahan yang terjadi pada kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan yang dapat dijelaskan oleh tiga varibel bebas dan diperkuat atau 

diperlemah oleh satu variabel moderasi. 

 

 

 



5.3.2.1 Analisis Persamaan 1 

a. Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, serta mengetahui 

variabel yang paling dominan yang mempengaruhi kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil 

seperti yang tercantum pada tabel 5.8 berikut. 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Analisis Regresi Persamaan 1 

Variabel Koefisien p-value 

Konstanta 17.572  

X1 (Independensi) 0.286 *2.794 (0.007) 

X2 (Pengalaman) 0.411 *4.125 (0.000) 

X3 (Gender) 0.268 1.463 (1.047) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Ket: * Sig pada level 0,05 

Penjelasan model regresi yang didapat berdasarkan tabel 5.8 di atas adalah 

sebagai berikut:  

Y = 17.572 + 0.286 X1 + 0.411 X2 + 0.268 X3 + e  

Hipotesis pertama menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil regresi pada tabel 

5.8 menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel independensi (X1) sebesar 

0,286. Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Selain itu, tabel di atas 

juga menunjukkan nilai thitung variabel independensi (X1) lebih besar dari ttabel 

(2.794 > 1.990) atau dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai alpha (0.007 < 

0.050) yang berarti signifikan secara statistika.  



Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil regresi pada tabel 

5.8 menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pengalaman (X2) sebesar 

0,411. Koefisien tersebut menunjukkan angka yang bernilai positif yang berarti 

bahwa pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. Variabel pengalaman memiliki thitung lebih besar dari ttabel 

(4.125 > 1.990) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), yaitu 

sebesar 0.000. Hal tersebut secara statistik menunjukkan bahwa variabel 

pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan.  

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil regresi pada tabel 5.8 

menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel gender (X3) sebesar 0.268. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Selain itu, tabel di atas juga 

menunjukkan bahwa variabel gender memiliki thitung lebih kecil dari ttabel (1.463 < 

1.990) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), yaitu sebesar 

1.047, yang menunjukkan bahwa gender memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal ini 

disebabkan oleh responden pada penelitian ini didominasi oleh auditor wanita, 

dengan prosentase sebesar 53,60%, sedangkan auditor pria sebanyak 46,40%. 

 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model. Setiap penambahan satu variabel independen, 

maka R2 pasti meningkat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan 



nilai R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Adapun koefisien 

determinasi untuk model persamaan 1 dapat dilihat pada tabel 5.9 di bawah ini. 

Tabel 5.9 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Persamaan 1 

R R Square Adjusted R Square 

.543
 

.295 .268 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Persamaan 1 adalah persamaan regresi yang menjelaskan tentang pengaruh 

variabel X1, X2, X3 terhadap Y. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai R 

Square pada persamaan 1 sebesar 0.295 atau sebesar 29.5%. Artinya, variabel 

Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Y) dapat dijelaskan sebesar 

29.5% oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

5.3.2.2 Analisis Persamaan 2 

a. Analisis Regresi 

Analisis regresi moderasi menjelaskan tentang pengaruh variabel-variabel 

independen dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi 

terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi atas olah data ditunjukkan 

pada tabel 5.10 berikut. 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Analisis Regresi Persamaan 2 

Variabel Koefisien p-value 

Konstanta 26.806  

X1 (Independensi) 2.043 *2.384 (0.017) 

X2 (Pengalaman) 1.569 *4.184 (0.042) 

X3 (Gender) 7.739 1.426 (0.158) 

M (Skeptisisme Profesional)  2.206 *3.145 (0.028) 

X1.M 2.073 *2.271 (0.028) 

X2.M 4.076 *1.441 (0.014) 

X3.M 1.276 *1.353 (0.010) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Ket: * Sig pada level 0,05 



Berdasarkan tabel 5.10 di atas, maka model regresi yang didapat adalah:  

Y = 26.806 + 2.043 X1 + 1.569 X2 + 7.739 X3 + 2.206 M + 2.073 X1*M + 4.076 

X2*M + 1.276 X3*M + e 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh di atas dapat diketahui 

bahwa seluruh variabel independen, yaitu independensi, pengalaman, dan 

gender berpengaruh positif terhadap variabel kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk signifikansi, variabel 

independensi dan pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Namun, variabel gender 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah skeptisisme profesional 

memoderasi hubungan antara independensi auditor terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. Tabel 5.10 menunjukkan bahwa interaksi antara 

variabel independensi (X1) dan skeptisisme profesional (M) terhadap variabel 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y) memiliki koefisien regresi 

sebesar 2.073 yang berarti memiliki hubungan yang positif. Kemudian, nilai thitung 

yang dihasilkan juga lebih besar dari nilai ttabel (2.271 < 1.992) serta nilai 

signifikansi lebih kecil dari nilai alpha (0.028 < 0.05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa koefisien regresi yang bernilai positif, yang menjelaskan apabila terdapat 

peningkatan interaksi antara variabel independensi (X1) dengan skeptisisme 

profesional (M) maka akan dapat meningkatkan variabel Y (kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa skeptisisme 

profesional akan menguatkan hubungan antara independensi terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.  



Hipotesis kelima menyatakan bahwa skeptisisme profesional memoderasi 

hubungan antara pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. Hasil olah data menunjukkan bahwa interaksi antara variabel 

pengalaman (X2) dan skeptisisme profesional (M) terhadap variabel kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan (Y) memiliki koefisien regresi sebesar 4.076 yang 

berarti memiliki hubungan yang positif. Nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 

sebesar 0.014 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila terdapat peningkatan interaksi antara variabel pengalaman (X2) 

dan skeptisisme profesional maka akan meningkatkan variabel kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan (Y). Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut 

juga dapat disimpulkan bahwa skeptisisme akan menguatkan hubungan antara 

pengalaman terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

Hipotesis keenam sekaligus hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah 

skeptisisme profesional memoderasi hubungan antara gender tehadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Tabel 5.10 menunjukkan bahwa 

interaksi antara variabel gender (X3) dan skeptisisme profesional (M) terhadap 

variabel kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y) memiliki koefisien 

regresi sebesar 1.276 yang berarti memiliki hubungan yang positif. Selain itu 

tabel 5.10 juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.010 yang berarti 

signifikan karena lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Koefisien regresi yang 

menghasilkan nilai positif menjelaskan bahwa apabila terdapat peningkatan 

interaksi variabel gender (X3) dengan skeptisisme profesional (M) maka akan 

meningkatkan variabel kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y).  

 

b. Koefisien Determinasi 

Tabel 5.11 di bawah ini menunjukkan hasil analisis koefisien determinasi 

persamaan 2. 



Tabel 5.11 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Persamaan 2 

R R Square Adjusted R Square 

.606a .367 .309 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 5.11 dapat diketahui nilai R Square pada persamaan 2 

sebesar 0.367 atau sebesar 36.7%. Artinya variabel Kemampuan Auditor 

Mendeteksi Kecurangan (Y) dapat dijelaskan sebesar 36.7% oleh variabel bebas 

ditambah interaksi variabel bebas dan variabel moderasi yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 63.3% dijelaskan oleh variabel atau 

faktor lain di luar persamaan regresi dalam penelitian ini. 

 

5.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.4.1 Pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa independensi auditor 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin independen seorang auditor, 

maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga akan meningkat. 

Sesuai dengan Teori Sikap dan Perilaku, bahwa perilaku seseorang akan 

dipengaruhi oleh sikap dan pedoman yang dimiliki. Dalam hal ini terbukti bahwa 

sikap independen yang dimiliki auditor akan meningkatkan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Nadhira (2018) yang menunjukkan bahwa independensi auditor 

berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Namun, terdapat perbedaan sampel yang digunakan antar 

penelitian degan penelitian Nadhira (2018). Sampel penelitian ini menggunakan 



auditor eksternal pemerintah, yaitu BPK RI. Sedangkan Nadhira (2018) 

menggunakan sampel auditor inspektorat, yang merupakan auditor internal 

pemerintah. Tugas auditor internal pemerintah adalah melakukan pengawasan 

pengelolaan keuangan negara, dan menjaga tercapainya efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan keuangan tersebut, sedangkan auditor eksternal pemerintah 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Disini dapat dilihat 

bahwa auditor eksternal pemerintah harus independen, tidak memihak pada 

siapapun agar dapat mendeteksi kecurangan. Sedangkan, auditor internal 

pemerintah justru harus membantu dalam penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan negara agar dicapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan 

efisien.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pramudyastuti (2014) dan 

Pramana (2016) yang menunjukkan bahwa indepenedensi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Idawati & 

Gunawan (2015) yang menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh 

signifikan dan simultan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang selalu memegang 

teguh sikap independen maka auditor akan lebih mampu untuk mendeteksi 

kecurangan, karena auditor tersebut tidak akan memihak pada pihak manapun 

apabila ia menemukan suatu kecurangan saat melakukan proses pemeriksaan. 

 

5.4.2 Pengaruh Pengalaman terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan 

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor 

berpengaruh positif terhadadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman auditor dalam melakukan 



audit, maka kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan juga 

akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Armanda & 

Ubaidillah (2014), serta  Suryanto et al. (2017) yang menunjukkan bahwa 

pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan 

pendeteksian kecurangan.  

Peneltian yang dilakukan Kuria & Muturi (2015) pada auditor eksternal di 

Kenya juga menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Selain itu, hasil penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian Biksa & Wiratmaja (2016) yang menunjukkan 

bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Auditor dengan pengalaman yang luas dalam menerapkan prosedur 

audit tidak hanya mampu dalam menentukan wajar tidaknya suatu laporan 

keuangan, tetapi auditor akan lebih mampu untuk menemukan indikasi adanya 

kecurangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jam terbang 

auditor dalam pengauditan maka kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan juga akan meningkat karena kemampuan auditor tersebut semakin 

terasah. 

 

5.4.3 Pengaruh Gender terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa gender tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal ini 

disebabkan oleh responden pada penelitian ini didominasi oleh auditor wanita, 

dengan prosentase sebesar 53,60%. Hardies et al. (2013) dalam Kartikarini 

(2016) menyatakan bahwa rata-rata pria memiliki kemampuan matematis  yang 

lebih baik dibanding wanita. Kemampuan matematis tersebut sangat penting bagi 



auditor, karena dengan kemampuan matematis yang tinggi akan memudahkan 

auditor untuk menemukan salah saji material dengan lebih baik.   

Hardies et al. (2013) dalam Kartikarini (2016) menyebutkan bahwa karakter 

gender maskulin lekat pada pria, sedangkan karakter feminin cenderung lekat 

pada wanita. Penelitian Darlis dan Susanti (2012) menemukan bahwa terdapat 

perbedaan antara gender dengan karakter feminin dengan karakter maskulin. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gender dengan karakter maskulin 

memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan lebih baik dibanding 

dengan karakter gender feminin. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Bangun (2017) yang menunjukkan bahwa gender berpengaruh namun 

tidak secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan.  

  

5.4.4 Pengaruh Skeptisisme Profesional dalam Memoderasi Pengaruh 

Independensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa koefisien regresi 

yang bernilai positif. Hal tersebut menjelaskan apabila terdapat peningkatan 

interaksi antara independensi  dengan skeptisisme profesional maka akan dapat 

meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Cory (2015) yang juga menunjukkan bahwa skeptisisme 

profesional mampu memperkuat hubungan independensi terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Biksa 

& Wiratmaja (2016), Pramana (2016) yang menguji pengaruh skeptisisme 

profesional terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Fullerton & Durtschi 

(2004) dalam Yatuhudika (2016) menyatakan bahwa auditor dengan skeptisisme 

yang tinggi akan meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan 



dengan cara mengembangkan pencarian informasi-informasi tambahan bila 

dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa apabila seorang auditor tidak mudah percaya dengan asersi 

manajemen serta tidak memihak pada siapapun, maka seorang auditor akan 

lebih mampu untuk mendeteksi adanya kecurangan. 

   

5.4.5 Pengaruh Skeptisisme Profesional dalam Memoderasi Pengaruh 

Pengalaman terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa skeptisisme 

memperkuat hubungan antara pengalaman terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 

Parastika & Wirawati (2017) yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional 

terbukti memperkuat pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan. Selain itu, peneliti menyatakan bahwa pengalaman 

dapat mempengaruhi kemampuan prediksi dan deteksi auditor terhadap 

kecurangan. Sesuai dengan Teori Atribusi, kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan banyak ditentukan oleh atribusi internal. Faktor-faktor 

yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor, 

bahwa pengalaman seorang auditor yang tinggi akan menghasilkan wawasan 

baru dalam menghadapi sebuah temuan atau kasus. 

Winantyadi dan Waluyo (2014) menyatakan bahwa semakin banyak auditor 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat 

skeptisismenya. Auditor yang berpengalaman terbukti mampu menyeleksi 

informasi atau bukti audit yang relevan atau tidak dalam proses pengambilan 

keputusan (Yatuhudika, 2016). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila 

sesorang auditor memiliki tingkat skeptis yang tinggi akan memperkuat pengaruh 

pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. 



 

5.4.6 Pengaruh Skeptisisme Profesional dalam Memoderasi Pengaruh 

Gender terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara variabel gender dan 

skeptisisme profesional terhadap variabel kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan memiliki hubungan yang positif. Hal ini konsisten dengan hasil 

penelitian Cory (2015) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh positif 

terhadap kemampuan mendeteksi auditor. Selain itu, hasil penelitian Bangun 

(2017) yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap hubungan antara gender terhadap kemampuan 

pendeteksian kecurangan. 

Hasil penelitian Yuniarti (2018) yang menggunakan skeptisisme profesional 

sebagai variabel moderasi juga menunjukkan bahwa skeptisisme mampu 

memperkuat hubungan antara gender terhadap kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. Peneliti juga menyatakan bahwa kemampuan auditor banyak 

ditentukan oleh atribusi internal. Salah satu atribusi internal yang menentukan 

adalah gender dan skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Adanya 

sikap skeptisisme profesional pada auditor akan memudahkan auditor dalam 

menganalisis ada tidaknya kecurangan dalam laporan keuangan sehingga 

auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses pemeriksaan 

selanjutnya (Hartan, 2016). 

 

 

 

 



BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, pengalaman, 

dan gender terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, serta menguji 

skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi antara hubungan 

independensi, pengalaman, dan gender terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

84 responden, yaitu auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS 20.00 for windows, dapat 

diketahui bahwa independensi dan pengalaman auditor dapat meningkatkan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan gender tidak 

berpengaruh kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional 

mampu memperkuat hubungan antara independensi, pengalaman, dan gender 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan skeptisisme profesional auditor, maka 

seorang auditor harus memiliki sikap independensi serta memiliki pengalaman 

jam terbang dalam bidang pengauditan yang tinggi. 

 

6.2 Implikasi Penelitian 

6.2.1 Implikasi Teori 

Hasil penelitian ini mampu memberikan bukti empiris mengenai Teori 

Atribusi dan Teori Sikap dan Perilaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sikap atau pedoman yang dimiliki seseorang akan sangat mempengaruhi 

perilaku seseorang tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa 



untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka 

seorang auditor harus memiliki sikap independensi dan skeptisisme profesional 

yang baik. 

6.2.2 Implikasi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada auditor agar dalam 

setiap pelaksaan pemeriksaan selalu didasari dengan sikap independensi dan 

skeptisisme profesional agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

mendeteksi kecurangan.  

6.2.3 Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada regulator dalam 

menyusun kebijakan terkait penugasan kepada auditor, salah satunya yaitu 

menugaskan auditor yang memiliki pengalaman yang cukup tinggi dalam bidang 

pengauditan agar kemampuan dalam mendeteksi kecurangan juga semakin baik. 

 

6.3 Keterbatasan  

Dalam proses melakukan penelitian, peneliti menghadapi beberapa 

keterbatasan saat melakukan penelitian. Adapun keterbatasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi karena penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel convenience sampling. 

Penelitian ini tidak mampu menggunakan teknik pengambilan sampel 

random sampling, karena peneliti kesulitan untuk mendapatkan daftar 

auditor secara lengkap. 

2. Tingkat pengembalian kuesioner tidak 100% karena pada saat peneliti 

melakukan penelitian, sebagian auditor belum kembali dari tugas 

pemeriksaan di pemerintahan daerah. 

 



6.4 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menyebarkan kuesioner saat 

auditor telah kembali dari tugas pemeriksaan di pemerintahan daerah agar 

tingkat pengembalian kuesioner dapat maksimal. Selain itu, peneliti selanjutnya 

dapat menambahkan faktor-faktor eksternal yang kemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Bagi instansi, 

yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, disarankan untuk dapat 

memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan kepada auditor-auditornya. 
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Lampiran 1.  Output SPSS Asumsi 

Model 1 

Normalitas Residual 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 84 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.41875802 

Most Extreme Differences Absolute .061 

Positive .061 



Negative -.060 

Test Statistic .061 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 17.572 3.528  4.980 .000   

X1 (Independensi) .286 .102 .267 2.794 .007 .965 1.036 

X2 (Pengalaman) .411 .100 .397 4.125 .000 .952 1.051 

X3 (Gender) -.468 .320 -.139 -1.463 .147 .977 1.024 

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

 

  



Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model 2 

Normalitas Residual 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 84 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.34360588 

Most Extreme Differences Absolute .068 

Positive .058 

Negative -.068 

Test Statistic .068 



Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 26.806 37.812  .709 .481   

X1 (Independensi) 2.043 1.476 1.909 1.384 .170 .004 228.447 

X2 (Pengalaman) -1.569 1.326 -1.515 -1.184 .240 .005 196.792 

X3 (Gender) -7.739 5.427 -2.299 -1.426 .158 .003 312.073 

M (Skeptisisme 

Profesional) 

-.206 1.421 -.193 -.145 .885 .005 214.111 

X1.M -.073 .057 -2.985 -1.271 .208 .002 662.253 

X2.M .076 .052 3.150 1.441 .154 .002 573.667 

X3.M .276 .204 2.219 1.353 .180 .003 323.051 

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

 

Heterokedastisitas 



 

 

  



Lampiran 2. Regresi Moderasi output SPSS 

Persamaan 1 (pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y) 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 35.5476 1.68912 84 

X1 (Independensi) 27.0595 1.57810 84 

X2 (Pengalaman) 26.5595 1.63066 84 

X3 (Gender) 1.4643 .50172 84 

 

Correlations 

 

Y (Kemampuan 

Mendeteksi Kecurangan) 

X1 

(Independensi) 

X2 

(Pengalaman) X3 (Gender) 

Pearson Correlation Y (Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan) 

1.000 .327 .460 .176 

X1 (Independensi) .327 1.000 .169 .056 

X2 (Pengalaman) .460 .169 1.000 .130 

X3 (Gender) .176 .056 .130 1.000 

Sig. (1-tailed) Y (Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan) 

. .001 .000 .055 

X1 (Independensi) .001 . .062 .307 

X2 (Pengalaman) .000 .062 . .119 

X3 (Gender) .055 .307 .119 . 

N Y (Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan) 

84 84 84 84 



X1 (Independensi) 84 84 84 84 

X2 (Pengalaman) 84 84 84 84 

X3 (Gender) 84 84 84 84 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X3 (Gender), X1 (Independensi), X2 (Pengalaman)
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .543
a
 .295 .268 1.44511 

a. Predictors: (Constant), X3 (Gender), X1 (Independensi), X2 (Pengalaman) 

b. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 69.741 3 23.247 11.132 .000
b
 

Residual 167.069 80 2.088   

Total 236.810 83    

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

b. Predictors: (Constant), X3 (Gender), X1 (Independensi), X2 (Pengalaman) 

 



Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.572 3.528  4.980 .000 

X1 (Independensi) .286 .102 .267 2.794 .007 

X2 (Pengalaman) .411 .100 .397 4.125 .000 

X3 (Gender) .268 .320 .139 1.463 .147 

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persamaan 2 (pengaruh X1, X2, X3, M, dan X1.M, X2.M, X2.M terhadap Y) 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 35.5476 1.68912 84 

X1 (Independensi) 27.0595 1.57810 84 

X2 (Pengalaman) 26.5595 1.63066 84 

X3 (Gender) 1.4643 .50172 84 

M (Skeptisisme Profesional) 26.6548 1.58680 84 

X1.M 722.1310 69.46140 84 

X2.M 708.9405 70.36640 84 

X3.M 39.0238 13.59037 84 

 

Correlations 

 

Y (Kemampuan 

Mendeteksi 

Kecurangan) 

X1 

(Independensi) 

X2 

(Pengalaman) 

X3 

(Gender) 

M 

(Skeptisisme 

Profesional) X1.M X2.M X3.M 

Pearson 

Correlation 

Y (Kemampuan 

Mendeteksi 

Kecurangan) 

1.000 .327 .460 .176 .435 .465 .541 -.089 

X1 (Independensi) .327 1.000 .169 .056 .350 .812 .324 .124 

X2 (Pengalaman) .460 .169 1.000 .130 .392 .354 .829 .057 

X3 (Gender) .176 .056 .130 1.000 .008 .035 .082 .983 

M (Skeptisisme 

Profesional) 

.435 .350 .392 .008 1.000 .829 .837 .169 



X1.M .465 .812 .354 .035 .829 1.000 .719 .185 

X2.M .541 .324 .829 .082 .837 .719 1.000 .067 

X3.M .089 .124 .057 .983 .169 .185 .067 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Y (Kemampuan 

Mendeteksi 

Kecurangan) 

. .001 .000 .055 .000 .000 .000 .211 

X1 (Independensi) .001 . .062 .307 .001 .000 .001 .130 

X2 (Pengalaman) .000 .062 . .119 .000 .000 .000 .305 

X3 (Gender) .055 .307 .119 . .471 .378 .228 .000 

M (Skeptisisme 

Profesional) 

.000 .001 .000 .471 . .000 .000 .063 

X1.M .000 .000 .000 .378 .000 . .000 .046 

X2.M .000 .001 .000 .228 .000 .000 . .272 

X3.M .211 .130 .305 .000 .063 .046 .272 . 

N Y (Kemampuan 

Mendeteksi 

Kecurangan) 

84 84 84 84 84 84 84 84 

X1 (Independensi) 84 84 84 84 84 84 84 84 

X2 (Pengalaman) 84 84 84 84 84 84 84 84 

X3 (Gender) 84 84 84 84 84 84 84 84 

M (Skeptisisme 

Profesional) 

84 84 84 84 84 84 84 84 

X1.M 84 84 84 84 84 84 84 84 

X2.M 84 84 84 84 84 84 84 84 

X3.M 84 84 84 84 84 84 84 84 

 

Variables Entered/Removed
a
 



Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X3.M, X2 (Pengalaman), X1 (Independensi), M (Skeptisisme Profesional), X3 (Gender), 

X2.M, X1.M
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .606
a
 .367 .309 1.40412 

a. Predictors: (Constant), X3.M, X2 (Pengalaman), X1 (Independensi), M (Skeptisisme Profesional), X3 (Gender), 

X2.M, X1.M 

b. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86.972 7 12.425 6.302 .000
b
 

Residual 149.838 76 1.972   

Total 236.810 83    

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

b. Predictors: (Constant), X3.M, X2 (Pengalaman), X1 (Independensi), M (Skeptisisme Profesional), X3 (Gender), X2.M, X1.M 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.806 37.812  .709 .481 



X1 (Independensi) 2.043 1.476 1.909 1.384 .017 

X2 (Pengalaman) 1.569 1.326 1.515 1.184 .042 

X3 (Gender) 7.739 5.427 2.299 1.426 .158 

M (Skeptisisme Profesional) 2.206 1.421 2.193 1.145 .028 

X1.M 2.073 .057 2.985 1.271 .028 

X2.M 4.076 .052 3.150 1.441 .014 

X3.M 1.276 .204 2.219 1.353 .010 

a. Dependent Variable: Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


