
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek/Subyek Penelitian  

1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, dengan 

menggunakan sampel yaitu auditor yang bekerja pada intansi tersebut. 

Ketentuan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan teknik 

pengambilan data berupa kuisioner yang diserahkan langsung oleh 

peneliti kepada bagian kepegawaian intansi dimana data kuisioner 

tersebut disebarkan oleh bagian kepegawaian kepada auditor yang 

sesuai dengan kriteria penelitian yang digunakan.  

2. Gambaran Umum Subyek Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan 100 kuisioner yang 

terdiri dari 50 kuisioner kepada BPK RI Perwakilan Lampung dan 50 

kuisioner kepada BPKP Provinsi Lampung. Dari 100 kuisioner 

tersebut didapatkan kuisioner yang kembali sebanyak 78 kuisioner 

terdiri dari 46 kuisioner kembali dari BPK RI Perwakilan Lampung 

dan 32 kuisioner kembali dari BPKP Provinsi Lampung. Maka total 

yang tidak kembali dari keduanya sebanyak 22 kuisioner. Dari 78 

kuisioner yang diterima, data yang dapat diolah serta memenuhi 



kriteria sebanyak 71 kuisioner dan yang tidak dapat diolah sebanyak 7 

kuisioner.  

3. Karakteristik Profil Responden  

Karakteristik penelitian ini meliputi jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, masa kerja, pernah tidaknya menemukan kasus kecurangan 

dalam tugasnya, dan rata-rata jumlah penugasan.  

a. Jenis kelamin  

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dari kedua 

objek penelitian ini dilihat dari Tabel 4.1:  

Tabel 4.1  

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin  

di BPK RI Lampung dan BPKP Lampung 

No Jenis kelamin Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 Perempuan  29 37 

2 Laki-laki  49 63 

Jumlah 78 100 

Sumber : data yang diolah, 2019 

Dilihat dari Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah jenis kelamin 

di kedua objek penelitian yaitu BPK RI Perwakilan Lampung 

dan BPKP Provinsi Lampung sebanyak 49 laki laki dengan 

persentase sebesar 63% dan 29 perempuan dengan presentase 

sebesar 37%.  

a. Pendidikan terakhir  

Adapun klasifikasi keadaan responden dari kedua objek 

penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 4.2: 



Tabel 4.2  

Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan  

di BPK RI Lampung dan BPKP Lampung 

no Pendidikan  Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 DIII 8 10 

2 S1 52 67 

3 S2 18 23 

Jumlah  78 100 

Sumber: data yang diolah, 2019 

 Dilihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat tiga golongan 

pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, yaitu DII, 

S1, dan S2. Dimana rata-rata responden yang paling 

mendominasi adalah lulusan S1 sebanyak 67% dengan jumlah 

52 responden. Kemudian disusul dengan terbanyak kedua yaitu 

lulusan S2 sebanyak 23% dengan jumlah 18 responden. Dan 

yang terakhir adalah lulusan dari DIII sebanyak 10% dengan 

jumlah 8 responden.  

b. Masa kerja  

Adapun klasifikasi responden dilihat berdasarkan berapa 

lamanya dia bekerja atau berapa lama pengalamannya dalam 

menjalankan tugas. Dapat dilihat hari Tabel 4.3: 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3  

Klasifikasi responden berdasarkan lamanya bekerja  

di BPK RI Lampung dan BPKP Lampung 

No Masa kerja  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 >1 7 9 

2 1-5 3 4 

3 5-10 30 38 

4 10-15 17 22 

5 >15 21 27 

Jumlah 78 100 

Sumber: data yang diolah,2019 

Dilihat dari Tabel 4.3 terlihat bahwa sebagian besar 

responden berada pada masa kerja 5-10 tahun berjumlah 30 

responden dengan angka 38%. Sedangkan masa kerja yang 

paling rendah berada pada jumlah 3 responden dengan angka 

4%. Untuk rentan 10-15 tahun keatas juga didapati cukup 

mendominasi yaitu sebanyak 38 responden dengan angka 49%.  

c. Pernah tidaknya menemukan kasus kecurangan  

Adapun klasifikasi responden berdasarkan pengalamannya 

dalam melaksanakan tugasnya, apakah pernah menemukan 

suatu kecurangan. Dapat dilihat dalam Tabel 4.4: 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4  

Klasifikasi responden berdasarkan pengalaman  

di BPK RI Lampung dan BPKP Lampung 

No Kasus  kecurangan Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 Pernah  68 87 

2 Tidak Pernah  10 13 

Jumlah 78 100 

Sumber: data yang diolah,2019 

Dilihat dari Tabel 4.4 bahwa didapati sebanyak 87% 

responden pernah menemukan kasus kecurangan selama 

menjalankan  tugasnya memeriksa laporan keuangan. 

Sedangkan sisanya 13% responden belum pernah menemukan 

kasus kecurangan.  

d. Rata-rata jumlah penugasan selama setahun  

Adapun klasifikasi responden berdasarkan jumlah rata-rata 

penugasan selama satu tahun. Dilihat dari Tabel 4.5: 

Tabel 4.5   

Klasifikasi berdasarkan rata-rata penugasan dalam setahun di 

BPK RI Lampung dan BPKP Lampung 

No Penugasan(setahun) Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 <10 47 60 

2 10-20 23 29 

3 20-30 5 7 

4 30-40 3 4 

Jumlah 78 100 

Sumber: data yang diolah, 2019 

Dilihat dari Tabel 4.5 jumlah rata-rata penugasan dalam 

setahun yang paling mendominasi sebanyak 60% dengan 



jumlah 47 responden dimana jumlah penugasan <10 sedangkan 

jumlah rata-rata penugasan dalam setahun yang paling rendah 

sebanyak 4% dengan jumlah 3 responden dimana jumlah 

penugasan terbanyak yaitu 30-40 tugas.  

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data  

1. Uji Validitas   

Pada penelitian ini, uji vaiditas digunakan untuk menguji 

kevaliditasan kuisioner dengan menggunakan Kaiser Meyser Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA), pertanyaan pada 

kuesioner dapat dikatakan valid jika telah memenuhi syarat jika nilai 

KMO > Alpha 0,5. Berikut hasil pengujian validitas pada semua 

variabel (Y) mendeteksi kecurangan, (X1) red flags , (X2) kompetensi, 

(X3) independensi, (X4) skeptisme kecurangan, dan (X5) skema 

kecurangan.  

a. Variabel Red Flag 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Validitas Variabel Red Flag 

No Butir 

Pernyataan 

Nilai 

KMO 

Factor 

Loading 

Keterangan 

1. R1 

0,686> 0,5 

0,849 Valid 

2. R2 0,778 Valid 

3. R3 0,687 Valid 

4. R4  0,689 Valid 

5. R5 0,776 Valid 

Sumber: data yang diolah, 2019 



 Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel red flag memiliki nilai KMO sebesar 0,686 > 0,5. 

Sementara itu dari 5 butir pernyataan variabel red flag memiliki 

nilai factor loading 0,849, 0,778,  0,687,  0,689,  0,776.  Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh item pernyataan variabel red flag dinyatakan valid dan 

layak digunakan sebagai alat ukur. 

b. Variabel Kompetensi 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

No Butir 

Pernyataan 

Nilai 

KMO 

Factor 

Loading 

Keterangan 

1. K1 

0,779> 0,5 

0,875 Valid 

2. K2 0,939 Valid 

3. K3 0,908 Valid 

4. K4  0,683 Valid 

Sumber: data yang diolah, 2019 

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel kompetensi  memiliki nilai KMO sebesar 0,779 > 0,5. 

Sementara itu dari 4 butir pernyataan variabel kompetensi memiliki 

nilai factor loading 0,875,  0,939,  0,908,  0,683.  Nilai tersebut 

lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pernyataan variabel kompetensi dinyatakan valid dan layak 

digunakan sebagai alat ukur. 

c. Variabel Independensi 



Tabel 4.8  

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

No Butir 

Pernyataan 

Nilai 

KMO 

Factor 

Loading 

Keterangan 

1. I1 

0,786> 0,5 

0,873 Valid 

2. I2 0,880 Valid 

3. I3 0,757 Valid 

4. I4  0,593 Valid 

5. I5 0,787 Valid 

6. I6 0,517 Valid  

Sumber: data yang diolah, 2019 

Pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel independensi  memiliki nilai KMO sebesar 0,786 > 0,5. 

Sementara itu dari 6 butir pernyataan variabel independensi 

memiliki nilai factor loading  0,873,  0,880,  0,757,  0,593,  0,787,  

0,517.  Nilai tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel independensi 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 

d. Variabel Skeptisme Profesional 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Skeptisme Profesional 

No Butir 

Pernyataan 

Nilai 

KMO 

Factor 

Loading 

Keterangan 

1. S1 

0,765> 

0,5 

0,763 Valid 

2. S2 0,738 Valid 

3. S3 0,858 Valid 

4. S4  0,824 Valid 

Sumber: data yang diolah, 2019 



Pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel skeptisme profesional  memiliki nilai KMO sebesar 0,765 

> 0,5. Sementara itu dari 4 butir pernyataan variabel skeptisme 

profesional memiliki nilai factor loading  0,763,  0,738,  0,858,  

0,824.  Nilai tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel skeptisme 

profesional dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat 

ukur. 

e. Variabel Skema Kecurangan 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Skema Kecurangan 

No Butir 

Pernyataan 

Nilai 

KMO 

Factor 

Loading 

Keterangan 

1. SK1 

0,746> 0,5 

0,723 Valid 

2. SK2 0,677 Valid 

3. SK3 0,654 Valid 

4. SK4  0,654 Valid 

5. SK5 0,647 Valid 

6. SK6 0,777 Valid  

7. SK7 0,586 Valid  

8. SK8 0,731 Valid  

9. SK9 0,674 Valid 

10. SK10 0,767 Valid  

Sumber: data yang diolah, 2019 

Pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel skema kecurangan  memiliki nilai KMO sebesar 0,746 > 

0,5. Sementara itu dari 10 butir pernyataan variabel skema 

kecurangan memiliki nilai factor loading  0,723,  0,677,  0,654,  



0,654,  0,647,  0,777,  0,586,  0,731,  0,674  0,767.  Nilai tersebut 

lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pernyataan variabel skema kecurangan dinyatakan valid dan 

layak digunakan sebagai alat ukur. 

f. Variabel Mendeteksi Kecurangan 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Mendeteksi Kecurangan 

No Butir 

Pernyataan 

Nilai 

KMO 

Factor 

Loading 

Keterangan 

1. MK1 

0,818> 0,5 

0,596 Valid 

2. MK2 0,531 Valid 

3. MK3 0,770 Valid 

4. MK4  0,810 Valid 

5. MK5 0,705 Valid 

6. MK6 0,755 Valid  

7. MK7 0,881 Valid  

8. MK8 0,873 Valid  

9. MK9 0,814 Valid 

Sumber: data yang diolah, 2019 

Pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

variabel mendeteksi kecurangan  memiliki nilai KMO sebesar 

0,818 > 0,5. Sementara itu dari 9 butir pernyataan variabel 

mendeteksi kecurangan memiliki nilai factor loading  0,596,  

0,531,  0,770,  0,810,  0,705,  0,755,  0,881,  0,873,  0,814.  Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa 



seluruh item pernyataan variabel mendeteksi kecurangan 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 

2. Uji Reliabilitas  

Pada penelitian ini, untuk mengukur uji reliabilitas menggunakan 

syarat nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 maka data dinyatakan reliabel. 

Hasil pengujian dapat dilihat dari Tabel 4.12. 

Tabel 4.12  

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel  Cronbach’s Alpha  Keterangan  

Red flags 0,811 Reliabel 

Kompetensi  0,877 Reliabel 

Independensi  0,812 Reliabel 

Skeptisme Profesional 0,802 Reliabel 

Skema Kecurangan 0,824 Reliabel 

Mendeteksi Kecurangan 0,900 Reliabel  

Sumber : data yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel 4.12 hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa semua 

variabel dalam penelitian memiliki nilai koefisien Cronbach's Alpha > 

0,7, sehingga disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitia ini 

dinyatakan reliabel. Karena dari setiap item pertanyaan pada masing-

masing variabel dalam penelitian sudah dapat dikatakan reliable atau 

handal, maka hal ini menunjukan bahwa setiap item pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini mampu mendapatkan data yang 

konsisten, sehingga hasil data dari kuesioner dalam penelitian ini layak 



untuk diuji lebih lanjut karena setiap item dalam pertanyaan pada 

penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.  

C. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan agar variabel bebas 

sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias (Ghozali, 2005). Uji 

asumsi klasik ini terdiri dari normalitas, multikolinieritas, dan 

heterodekasitas.  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji atau menentukan apakah 

data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal, jika data tidak 

berdistribusi normal maka menjadi tidak valid untuk sampel yang 

berjumlah kecil. 

Uji normalitas ini mengunakan one-sample Kolmogorov-Smirnow 

test (K-S), yang mana jika nilai Asymp. Sig.(2-tailed) >0,05 maka data 

berdistribusi secara normal. Berikut Tabel hasil uji normalitas:  

Tabel. 4.13  

Hasil Uji Normalitas 

Keterangan  Unstandarized Residual 

Asymp. Sig 2-tailed 0,665 

 Sumber: data yang diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.13 uji Kolmogorov-Smirnov dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa nilai signifikansi Asymp.sig (2-

tailed) sebesar 0,655 menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

data pada penelitian ini memiliki Asymp.sig.(2-tailed) diatas 0,05 



sehingga variabel-variabel data dalam penelitian ini memiliki distribusi 

data yang normal.  

2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolineritas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki 

kesamaan antar variabel independen dalam satu model. Uji regresi 

dapat dikatakan bebas multikolineritas jika memiliki nilai VIF < 10 

dan nilai tolerance > 0,10 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut 

Tabel hasil uji multikolinieritas :  

Tabel 4.14  

Hasil Uji Multikolinierits  

Variabel Independen 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Red Flag 0,462 2,164 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Kompetensi 0,387 2,581 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Independensi  0,428 2,339 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Skeptisme 

Profesional 
0,656 1,526 

Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Skema Kecurangan 0,711 1,407 
Tidak terjadi 

multikolinieritas 
Sumber :data yang diolah,2019 

Pada Tabel 4.14 menjelaskan data yang terdapat dalam 

masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolineritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Varian Inflation Factor 

(VIF) secara keseluruhan < 10 dan nilai tolerance > 0,10 sehingga 

disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.  



3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode pengujian 

heteroskedastisitas dengan uji glejser meregresi uji absolut residual 

dengan variabel bebas yang digunakan, dengan syarat agar dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ialah jika nilai sig > Alpha 

0,05 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut hasil dari uji 

heteroskedastisitas:  

Tabel 4.15  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

No Variabel Independen Sig 

1 Red flags 0,823 

2 Kompetensi 0,997 

3 Independensi 0,759 

4 Skeptisme Profesional 0,493 

5 Skema Kecurangan 0,771 
sumber: data yang diolah,2019 

 

Pada Tabel 4.15  menunjukkan dalam penelitian ini data 

memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan pada variabel lebih 

besar dari pada 0,05 (sig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

D. Uji Hipotesis dan Analisis Data (Analisis Regresi Berganda)  

Berikutnya setelah melakukan uji asumsi klasik dan mendapatkan hasil 

secara keseluruhan dan dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik, maka 



tahap berikutnya yaitu melakukan evaluasi dan interpretasi dengan model 

analisis liner regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian 

ini berfungsi untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi variabel 

independen terhadap variabel dependen, variabel tersebut terdiri dari Red 

flag (X1), Kompetensi (X2), Independensi (X3), Skeptisme Profesional 

(X4), Skema Kecurangan (X5), dan Mendeteksi Kecurangan (Y). Diukur 

dengan persamaan regresi sebagai berikut:  

“ Y = (-19,407) + 1,1171 + 0,3712 + 1,0853 + -0,1254 + -0,1135 + e” 

1. Uji Statistik Deskriptif  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi red flag, 

kompetensi, independensi, skeptisme profesional, skema kecurangan, 

dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Diuji secara 

statistik pada Tabel 4.16 

Tabel 4.16  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N 
Std. 

Deviation 

Teoritis Aktual 

Kisaran Mean Kisaran Mean 

Red flags 71 1,926 5-25 15 15-25 20,32 

Kompetensi  71 1,420 4-20 12 16-20 16,89 

Independensi  71 2,435 6-30 18 20-30 24,61 

Skeptisme 

Profesional 
71 2,499 4-20 12 8-20 14,85 

Skema 

Kecurangan 
71 4,365 10-50 30 29-50 38,45 

Kemampuan 

Mendeteksi 

Kecurangan 

71 6,121 9-45 27 17-45 30,04 

 Sumber : data yang diolah, 2019 



Bersarkan Tabel 4.16 menunjukkan analisis statistik deskriptif 

yang menjelaskan nilai kisaran, mean, dan standar deviasi, serta N 

yang menunjukkan jumlah responden yang berjumlah 71 responden. 

Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai kisaran minimum dan 

maksimum total skor jawaban dari setiap variabel. Nilai kisaran 

minimum diperoleh dengan cara mengalikan total pernyataan dengan 

nilai jawaban terendah. Nilai kisaran maksimum diperoleh dengan cara 

mengalikan total pernyataan dengan nilai jawaban tertinggi. Kisaran 

empiris merupakan nilai minimum dan maksimum dari total skor 

jawaban aktual yang diperoleh setelah dilakukan analisis statistik 

deskriptif.  

Variabel red flag menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 

71 dengan standar deviasi sebesar 1,926. Red flag memiliki kisaran 

teoritis nilai jawaban antara 5-25 dengan mean (rata-rata) teoritis 

sebesar 15. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu 15-25 

dengan mean aktual sebesar 20,32. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden menjawab dengan jawaban setuju. Jawaban 

terbanyak kedua yaitu dengan jawaban sangat setuju dan yang 

terendah adalah ragu. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean 

teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata red flags dapat 

memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

tinggi. 



Variabel kompetensi menunjukkan bahwa jumlah responden 

sebanyak 71 dengan standar deviasi sebesar 1,420. Kompetensi 

memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 4-20 dengan mean (rata-

rata) teoritis sebesar 12. Berdasarkan jawaban responden kisaran 

aktual yaitu 16-20 dengan mean aktual sebesar 16,89. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab dengan jawaban 

setuju. Jawaban terbanyak kedua yaitu dengan jawaban sangat setuju. 

Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kompetensi dapat memengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tinggi. 

Variabel independensi menunjukkan bahwa jumlah responden 

sebanyak 71 dengan standar deviasi sebesar 2,435. Independensi 

memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 6-30 dengan mean (rata-

rata) teoritis sebesar 18. Berdasarkan jawaban responden kisaran 

aktual yaitu 20-30 dengan mean aktual sebesar 24,61. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab dengan jawaban 

setuju. Jawaban terbanyak kedua yaitu dengan jawaban sangat setuju 

dan yang terendah jawaban ragu. Hasil uji menunjukkan jika mean 

aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

independensi dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan tinggi. 

Variabel skeptisme profesional menunjukkan bahwa jumlah 

responden sebanyak 71 dengan standar deviasi sebesar 2,499. 



Skeptisme profesional memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 4-

20 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 12. Berdasarkan jawaban 

responden kisaran aktual yaitu 8-20 dengan mean aktual sebesar 14,85. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab dengan 

jawaban setuju. Jawaban terbanyak kedua yaitu dengan jawaban ragu 

dan yang terendah jawaban tidak setuju. Hasil uji menunjukkan jika 

mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-

rata skeptisme profesional dapat memengaruhi kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan tinggi. 

Variabel skema kecurangan menunjukkan bahwa jumlah responden 

sebanyak 71 dengan standar deviasi sebesar 4,365. Skema kecurangan 

memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 10-50 dengan mean 

(rata-rata) teoritis sebesar 30. Berdasarkan jawaban responden kisaran 

aktual yaitu 29-50 dengan mean aktual sebesar 38,45. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab dengan jawaban 

setuju. Jawaban terbanyak kedua yaitu dengan jawaban ragu dan tidak 

setuju kemudian yang terendah yaitu jawaban sangat tidak setuju. 

Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata skema kecurangan dapat memengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tinggi.  

Variabel kemampuan mendeteksi kecurangan menunjukkan bahwa 

jumlah responden sebanyak 71 dengan standar deviasi sebesar 6,121. 

Mendeteksi kecurangan memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 



9-45 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 27. Berdasarkan jawaban 

responden kisaran aktual yaitu 17-45 dengan mean aktual sebesar 

30,04. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab 

dengan jawaban setuju ragu. Jawaban terbanyak kedua yaitu dengan 

jawaban tidak setuju kemudian yang terendah yaitu jawaban sangat 

tidak setuju dan sangat setuju. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual 

> mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tinggi.  

2. Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square)  

Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi 

(Nazaruddin dan Basuki, 2017). Nilai Ajusted R Square menjelaskan 

besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk 

presentase, setelah itu sisanya (100% - presentase koefisien 

determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk. Berikut 

hasil pengujian koefisien determinasi dijelaskan dalam Tabel 4.17 :  

 Tabel 4.17  

Uji Koefisien Determinasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,696 0,484 0,445 4,562 2,016 
Sumber: data yang diolah,2019 

 
Pada Tabel 4.17 menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square 

adalah 0,445 yang dimana artinya 45,5% variasi dari variabel 



dependen yaitu mendeteksi kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yang terdiri dari Red flag, Kompetensi, Independensi, 

Skeptisme Profesional, dan Skema Kecurangan. Sedangkan sisanya 

54,5% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian.  

3. Uji F ( Simultan)  

Uji ini digunakan untuk menguji dan membuktikan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan syarat dapat 

dikatakan berpengaruh secara bersama-sama antar variabel independen 

terhadap variabel dependen Jika taraf signifikansi <0,05, maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh simultan antara 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil 

uji f dapat dilihat dari tabel 4.18 :  

Tabel 4.18  

Hasil Uji F (simultan) 

Model F Sig. 

Regression 12,205 0,000(a) 
sumber: data yang diolah,2019 

 

Pada Tabel 4.18 menjelaskan bahwa nilai signifikasi adalah 0,000 

yang artinya bahwa nilai sig < 0,05. Maka variabel independen yaitu 

red flag, kompetensi, independensi, skeptisme profesional, dan skema 

kecurangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen mendeteksi kecurangan.  

 



4. Uji t (Hipotesis)  

Uji t atau uji parsial berfungsi untuk menguji dan membuktikan 

bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. Uji t memiliki tingkat signifikansi 5% 

dengan kriteria penerimaan ada tidaknya pengaruh variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial yaitu sig < Alpha 0,05, jadi 

jika nilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 

2017). Hasil uji t-test dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.19  

Hasil uji t (Hipotesis) 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig B 

Constan -19,407 -2,758 0,008 

Red flags 1,117 2,681 0,009 

Kompetensi 0,371 0,602 0,550 

Independensi 1,085 3,167 0,002 

Skeptisme Profesional -0,125 -0,463 0,645 

Skema Kecurangan -0,113 -0,765 0,447 
sumber: data yang diolah,2019 

 

Pada Tabel 4.19 diatas menunjukan bahwa ada hipotesis yang  

berpengaruh dan ada hipotesis yang tidak berpengaruh terhadap  

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, yaitu bisa dilihat pada 

hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :  

a. Uji Hipotesis 1 (X1) 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukan bahwa variabel  

red flag memiliki nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,009 < 



0,05 dengan koefisien sebesar 1,117. Maka dapat disimpulkan 

bahwa red flag berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukan hipotesis 

pertama X1 diterima.  

b. Uji Hipotesis 2 (X2)  

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukan bahwa variabel 

kompetensi memiliki nilai signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 

0,645 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,371. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal ini 

menunjukan hipotesis kedua X2 ditolak.  

c. Uji Hipotesis 3 (X3)  

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa variabel 

independensi memiliki nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 

0,002 < 0,05 dengan koefisien sebesar 1,085. Maka dapat 

disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal ini 

menunjukan hipotesis ketiga X3 diterima.  

d. Uji Hipotesis 4 (X4) 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa variabel 

skeptisme proofesional memiliki nilai signifikansi > 0,05 yaitu 

sebesar 0,550 > 0,05 dengan koefisien sebesar -0,125. Maka 

dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh 



negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

Hal ini menunjukan hipotesis keempat X4 ditolak.  

e. Uji Hipotesis 5 (X5) 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukan bahwa variabel 

skema kecurangan memiliki nilai signifikansi > 0,05 yaitu 

sebesar 0,447 > 0,05 dengan koefisien sebesar -0,113. Maka 

dapat disimpulkan bahwa skema kecurangan berpengaruh 

negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

Hal ini menunjukan hipotesis kelima X5 ditolak.  

E. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji faktor-faktor 

yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tiga 

variabel independen yaitu kompetensi, skeptisme profesional dan skema 

kecurangan berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Sedangkan dua variabel independen yaitu red flag 

dan independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa red flag berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Untuk 

mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan perlunya 

memperhatikan munculnya red flag yaitu indikasi-indikasi keadaan yang 

janggal atau berbeda dengan keadaan yang biasanya. Red flag biasanya 



muncul di setiap kasus-kasus kecurangan, sehingga auditor dapat 

menganalisis serta mencermati indikasi-indikasi tersebut walaupun tidak 

setiap munculnya red flag mengindikasikan adanya kecurangan. 

Pemahaman yang baik tentang red flag dan diikuti analisis yang tepat akan 

membantu dalam menemukan indikasi-indikasi terjadinya kecurangan. 

Seorang auditor yang memiliki pengetahuan tentang red flags dengan baik 

akan lebih peka dalam mendeteksi adanya kecurangan dibandingkan 

auditor yang kurang memiliki pengetahuan tentang red flags.  

Umumnya kecurangan akan terlihat melalui karakteristik tertentu, baik 

kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang. Bukti audit 

dalam pendeteksian kecurangan sebagian besar adalah bukti- bukti yang 

bersifat tidak langsung, seperti petunjuk indikasi yang menandakan 

terjadinya kecurangan yaitu terdapatnya dokumentasi yang mencurigakan, 

keluhan dari karyawan ataupun muncul kecurigaan dari rekan sekerja. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Prasetyo, (2015) dan 

Arsendy, (2017) yang menyatakan bahwa red flags berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Kompetensi dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Kompentensi merupakan keahlian yang 

perlu bahkan penting untuk dimiliki oleh seorang auditor. Kompetensi 

membantu untuk memaksimalkan kinerja auditor terutama dalam 

pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Trotter (1986) dalam 



Mayangsari (2003) mengartikan seseorang yang kompeten (memiliki 

keahlian) ialah seseorang yang dengan keterampilannya melaksanakan 

pekerjaan secara ringan, cepat, intuitif, serta sangat jarang justru tidak 

pernah membuat kesalahan. Hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan auditor kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa faktor yang dapat terdiri dari pengalaman ataupun cara 

memperoleh sebuah keahlian tersebut, seperti kurangnya pengalaman 

auditor menemukan sebuah kasus kecurangan dapat menjadikan patokan 

apakah auditor tersebut memiliki keahlian yang baik dalam mendeteksi 

adanya kecurangan, pengalaman masa kerja menentukan seseorang 

memiliki keahlian menemukan adanya kasus kecurangan. Keahlian yang 

didapatkan dari seminar membantu wawasan atau informasi mengenai 

pelaksaan audit yang baik, namun penambahan informasi melalui seminar 

juga perlu dengan adanya pelatihan karena pelatihan tersebut mampu 

menambah skill seorang auditor untuk melaksanakan audit dengan baik 

dan memahami indikasi adanya kecurangan.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilaksanakan 

oleh Widyastuti & Pamudji, (2009), Simanjuntak, (2012), Prasetyo (2015), 

dan Trinanda (2016) yang menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sanjaya, (2017) yang 

menyatakan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  



Independensi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Independensi ialah sikap bebas yang tidak memihak kepada 

siapapun, yang wajib dimiliki oleh seorang auditor. Masyarakat akan sulit 

mempercayai opini seorang auditor jika sikap independensi tidak ada 

dalam diri seorang auditor. Independensi auditor dapat mengungkapkan 

kecurangan yang ada pada klien sesuai dengan yang seharusnya dan tanpa 

memiliki rasa ragu karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan 

khusus dengan pihak manapun. Independensi dapat menjadikan indikasi 

suatu kualitas audit yang baik, dimana kualitas audit tersebut akan 

dijadikan sumber informasi dan dapat dipercaya bagi pengguna hasil 

pemeriksaan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Widyastuti & Pamudji (2009), Simanjuntak (2012), 

Prasetyo (2015), Trinanda (2016) , dan Losadi (2018) yang menyatakan 

bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

Skeptisme profesional dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

skeptisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Skeptisme profesional auditor akan 

mengarahkannya agar menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan 

kemungkinan terjadinya kecurangan. Menurut Hurtt et.al (2010) dalam 

(Butar & Perdana, 2017) Skeptisme ialah sikap individual yang dapat 

berbentuk bawaan, yaitu bagian yang stabil dan bertahan lama yang ada 



dalam diri individu dan juga situasional yaitu keadaan bersifat sementara 

yang dipengaruhi oleh situasi. Hasil bahwa skeptisme profesional tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor kemungkinan dapat disebabkan 

oleh perasaan sungkan yang seringkali muncul dalam diri auditor karena 

auditor mendapat fee dari auditee. Dengan adanya perasaan sungkan maka 

auditor akan lebih mempercayai auditee terutama dalam menerima 

informasi-informasi dan bukti audit yang disajikan. Dengan begitu, ketika 

terdeteksi suatu kecurangan yang ada di lapangan saat audit dilakukan, 

auditor bisa saja akan berupaya menghindari konflik dengan auditan demi 

menjaga hubugan baik yang telah terjalin.  

Sebab lain juga dapat disebabkan oleh fiksasi persepsi auditor, yaitu 

auditor cenderung menilai baik pada auditan yang sudah beberapa kali 

diaudit dan mendapatkan opini bagus. Dampaknya adalah auditor akan 

mengalami penurunan skeptisme karena adanya fiksasi persepsi baik 

kepada auditan tadi.  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilaksanakan oleh Simanjuntak (2012) , Prasetyo (2015) , Trinanda (2016) 

, dan Arsendy (2017) yang menyatakan skeptisme profesional berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Namun, penelitian ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh 

Suryanto et.al (2017) dan Sanjaya (2017) yang menyatakan skeptisme 

profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan.  



Skema kecurangan dalam penelitian ini juga memiliki hasil bahwa 

skema kecurangan tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Menurut Arens et al. (2011) dalam (Jefri & 

Mediaty, 2014), terdapat tiga kondisi yang akan menyebabkan terjadinya 

kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Ketiga 

kondisi tersebut dinamakan dengan segitiga kecurangan (fraud triangle) 

yang terdiri dari tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan 

rasionalitas (rationalization). Kategori skema kecurangan itu sendiri 

meliputi kecurangan dalam laporan keuangan (kecurangan oleh pihak 

manajemen), korupsi, dan penyalahgunaan asset (kecurangan oleh 

karyawan. Banyaknya pemahaman yang auditor miliki akan membantu 

dalam pendeteksian yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan atau 

instansi pemerintah. Hasil bahwa skema kecurangan tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa faktor:  

1. Karakteristik terjadinya kecurangan dan kemampuan auditor dalam 

menghadapinya. Pelatihan dan pengalaman audit saja mungkin 

tidak cukup bagi auditor untuk dapat membongkar pengelabuan 

atau penyembunyian yang disengaja melalui praktik kecurangan. 

Auditor yang memiliki pengalaman yang baik adalah auditor yang 

sering menghadapi dan menemukan kecurangan. Selain itu, tugas 

pendeteksian kecurangan memerlukan pertimbangan. Hackenbrack 

(1992) dalam Koroy (2008) menunjukkan adanya efek dilusi dalam 



pertimbangan auditor. Adanya informasi yang tidak relevan 

(disebut juga bukti non diagnostik) yang bercampur dengan 

informasi relevan (bukti diagnostik atau red flag dalam 

pendeteksian kecurangan) akan mengakibatkan penilaian risiko 

kecurangan oleh auditor menjadi kurang ekstrim. Penilaian risiko 

yang tidak sensitif ini akan berakibat serius bagi tugas 

pendeteksian kecurangan.   

2. Kemudian lingkungan pekerjaan audit adalah hal penting yang 

memengaruhi kualitas audit termasuk juga dalam kualitas 

pendeteksian kecurangan. Tekanan-tekanan yang muncul dari 

lingkungan pekerjaan harus dengan tepat dikelola agar tidak 

berakibat buruk bagi kualitas audit. Adanya tenggat waktu 

penyelesaian audit membuat auditor mempunyai masa sibuk yang 

menuntut agar dapat bekerja dengan cepat. Braun (2000) dalam 

Koroy (2008) menyatakan bahwa para peneliti dan praktisi banyak 

berpendapat bahwa tekanan ini dapat memperburuk kualitas 

pekerjaan audit.  Hasil penelitian menunjukkan auditor yang 

berada di bawah tekanan waktu yang lebih akan kurang sensitif 

terhadap isyarat kecurangan sehingga kurang mungkin untuk dapat 

mendeteksi kecurangan.  

3. Respon auditor terhadap penilaian resiko. Dalam penelitian ini, 

kompetensi auditor mengenai kecurangan masuk kedalam kategori 

rendah, sehingga menyulitkan dalam berbagi pandangan mengenai 



risiko kecurangan. Penilaian risiko kecurangan membutuhkan 

individu dengan pengetahuan (kompetensi) yang beragam. 

Singleton dan Singleton (2010) dan Jaffar, dkk (2011) dalam 

Pambudi (2016) berpendapat bahwa melakukan penilaian risiko 

kecurangan sulit dilakukan karena risiko dari masing-masing 

penugasan berbeda-beda. Dalam beberapa kondisi, auditor dapat 

menetapkan bahwa prosedur audit yang telah direncanakan saat ini 

sudah cukup untuk merespon faktor resiko, tapi di sisi lain, auditor 

dapat memutuskan untuk memperluas audit dan mengubah 

prosedur yang telah direncanakan.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Yanti (2013), dimana penelitian ini hanya membahas bahwa sebuah 

pendeteksian kecurangan didukung dengan pemahaman yang baik 

mengenai skema kecurangan yang dapat membantu auditor untuk 

mendeteksi kecurangan dalam auditnya. Namun, penelitian ini sejalan 

dengan penelitian dari Koroy (2009) yang dimana penelitian ini membahas 

persepsi auditor dalam pendeteksian kecurangan. Penelitian tersebut 

menjelaskan beberapa masalah, faktor penyebab kegagalan pendeteksian, 

dan solusinya sehingga penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan 

pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi 

pemahaman sifat atau karakteristik, frekuensi lingkungan kerja dan 

kemampuan pendeteksian auditor.   

 


