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ABSTRACT 

 

 The  purpose  of  the  research  is  to  know  about work  experience,  time 

pressure, professional skepticism,independence, and compensation towards 

auditor’sability  to  detecting  fraud. The population in this study were 40 auditors 

working at KAP in the Special Regions of Yogyakarta and Solo. Sampling technique 

was used purposive sampling. These results  indicate  that:1) work  experience  have 

positive effect towards  auditor’s ability  to detecting  fraud. 2) time pressure have 

negative effect towards auditors ablitiy to detecting fraud. 3)auditor’s skepticism have  

positive  effect  towards  auditor’sability  to detecting fraud. 4) independence have 

positive effect towards auditors ability to detecting fraud. 5) compensation have 

positive effect toward auditors ability todetecting fraud.  

 

Keywords: Work  Experience ,Professional  Skepticism,  Time  Pressure,  Auditor’s  

Ability, Fraud 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan kasus kecurangan semakin meningkat terjadi di wilayah Indonesia. 

Berbagai kasus kecurangan yang terjadi diantaranya penipuan, korupsi dan pencatatan 

palsu yang dilakukan oleh berbagai instansi. Hal ini terlihat seperti sebuah budaya 

untuk pemerintahan maupun beberapa perusahaan, bahkan kerjasama antar keduanya 

untuk melakukan kecurangan hanya untuk memperoleh keuntungan setiap pihak. 

Dalam Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa Fraud merupakan segala bentuk 

pemikiran individu maupun kelompok yang bekerjasama dan memberikan upaya agar 

mendapatkan keuntungan sepihak yang dilakukan dengan cara yang tidak seharusnya, 

mencangkup pemaksaan maupun siasat seperti ketidak jujuran sehingga merugikan 

orang lain. Dalam penjelasan singkatnya fraud merupakan sebuah perbuatan tidak jujur 

atau licik yang memiliki kaitan dengan keuntungan dan nilai nominal uang. 

Kasus korupsi di indonesia bukanlah hal yang asing telah diketahui bahwa hal 

tersebut telah menimbulkan banyak kerugian bahkan mencapai milyaran dan triliunan 

rupiah. Berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi diantaranya sikap acuh dari 

penegak hukum dan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh association of certified fraud examiner (AFE) memberikan hasil bahwa 

ada sekitar 5% perusahaan setiap tahunnya menjadi korban fraud. Di Indonesia 

terdapat penelitian yang dilakukan oleh Investigasi Indonesia Coruption (ICW) 

menyatakan bahwa sebanyak 576 kasus korupsi terjadi di Indonesia sepanjang tahun 



3 
 

2017. Kerugian yang dialami akibat adanya korupsi sebnayak 6,5 triliun rupiah dan 

untuk suap sebebsar 211 milliar. 

Peran dari seorang auditor adalah untuk memberikan keyakinan pada pihak pihak 

yang memiliki kepentingan pada laporan keuangan bahwa setiap laporan keuangan 

yang disusun telah sesuai dengan standar dan telah terbebas dari salah saji serta mampu 

mencerminkan keadaan dari perusahaan. Kecurangan merupakan sesuatu yang terjadi 

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbedaan kecurangan dan kekeliruan 

terletak pada proses terjadinya. Dimana jika suatu kekeliruan dilakukan secara sengaja 

maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah kecurangan. Penelitian Srikandi (2015) 

menjelaskan bahwa salah saji dapat disebabkan karena terjadinya kekeliruan atau 

kecurangan.  

Pencegahan terjadiya fraud terus diupayakan oleh berbagai pihak, salah satunya 

dengan adanya pihak ketiga antara perusahaan dan klien. Pihak ketiga tersebut 

dianggap sebagai penengah untuk mencegah terjadinya fraud. Penengah dalam hal ini 

untuk memberikan kepercayaan pada pemegang saham yang bergantung pada laporan 

keuangan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukanya. Penengah dalam hal 

ini yang dimaksudkan adalah auditor. Auditor sebagai pihak luar dari perusahaan 

berfungsi untuk menjaga kepercayaan pemegang saham sehingga fraud tidak terjadi. 

Tanggung jawab yang dimiliki auditor adalah melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan dan mendeteksi adanya salah saji serta memastikan bahwa laporan keuangan 
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tersebut telah sesuai dengan standart akuntansi dalam penyampaian pelaporan 

keuangan suatu perusahaan.  

Pada pendeteksian fraud menuntut setiap auditor memiliki sikap skeptis, namun 

kemampuan  skeptis yang dimiki oleh setiap individu berbeda beda. Perbedaan dari 

kemampuan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dari auditor. Faktor 

eksternal yang dimaksudkan adalah lingkungan dari individu yang mampu 

mempengaruhi pemikiran dan kebiasaan yang terjadi sehingga meningkatkan kepekaan 

kemampuan skeptisme yang dimiliki. Sedangkan untuk faktor internal yang 

dimaksudkan berasal dari dalam diri auditor itu sendiri seperti sikap dan perilaku yang 

dimiliki. Berbagai faktor mampu mempengaruhi auditor dalam mendeteksi adanya 

fraud diantaranya skeptisme auditor, pengalaman kerja, independensi, kompensasi dan 

tekanan waktu.  

Penelitian ini berangkat dari penjelasan di atas berkaitan dengan permasalahan yang 

ada dan adanya penelitian yang berkaitan dengan pendeteksian fraud. Penelitian ini 

mereplikasi dari Anggriawan (2014) pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan 

adalah pengalaman kerja, skeptisme auditor, dan tekanan waktu. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel independensi dan 

kompensasi.Pada penelitian ini variable independensi diambil dari penelitian Suganda 

dkk (2018) yang menyebutkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Adanya independesi berhubungan 

dengan pendeteksian fraud. Independensi merupakan sikap jujur yang dilakukan oleh 
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auditor dalam memberikan pendapat dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sedangkan 

untuk kompensasi merupakan hal yang mampu meningkatkan kinerja auditor dalam 

memeriksa laporan keuangan sehingga auditor akan bekerja maksimal untuk mencegah 

dan mendeteksi laporan keuangan. 

B. TINJAUAN LITERATUR  

1. Fraud triangle 

Menurut Boyton (2016) ada tiga hal yang menjadi penyebab fraud yang diketahui 

sebagai fraud triangle diantaranya rationalization, pressure, dan  opportunity. 

Rationalization adalah ketika seseorang melakukan pembenaran fraud yang telah 

dilakukanya. Opportunity adalah kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan 

sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Pressure adalah dorongan untun melakukan 

kecurangan hal ini bergantung pada individu. 

2. Teori Atribusi 

Teori Atribusi adalah pemahaman terhadap seseorang tentang penyebab seorang 

individu melakukan sesuatu.Teori ini menjelaskan hubungan  antara karakteristik dan 

sikap melalui perilaku yang ditampakkan. Hal ini berarti kita bisa mengetahui sikap 

dan karakteristik seseorang melalui sikap yang ditampakan (Ayuningtiyas dan 

Pamudji, 2012) 

Teori ini digunankan untuk mengembangkan cara pandang individu terhadap 

individu yang lain, bergantung kepada arti yang dikaitkan dengan perilaku individu. 
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Pada dasarnya teori ini menjelaskan pada saat menilai individu, kita berusaha untuk 

bisa menentukan apakah perilaku tersebut dikarenakan faktor eksternal atau internal. 

3. Teori Kognitif 

Menurut Ibda (2015) teori ini berpandangan bahwa proses belajar adalah 

pemfungsian dari unsur-unsur kognisi pada pikiran agar dapat memahami stimulus dari 

luar.Terdapat tiga prinsip pembelajaran utama bagi manusia dalam teori ini yang 

pertama belajar dari pengalaman pribadi, yang kedua belajar aktif yang berkaitan 

dengan kemampuan individu , pengembangan unsur pengetahuan dan  inisiatif 

individu.  

4. Skeptisme 

Menurut Gusti dan Ali (2008) skeptisme professional adalah keinginan auditor 

untuk selalu bertanya tentang bukti audit dan mengevaluasi bukti audit. Dalam hal ini 

auditor dituntut untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam 

melakukan tugas audit. Sikap skeptis yang dimiliki auditor merupakan bentuk sikap 

kecurigaan, menduga-duga, dan tidak mudah percaya terhadap suatu bukti audit. 

Sedangkan professional lebih  kepada menekankan prosedur-prosedur audit yang 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga ketika menjalankan tugas 

auditor bertindak berdasarkan peraturan dan etika auditor yang berlaku. 

5. Tekanan waktu 
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Tekanan waktu adalah lingkungan yang sudah biasa melekat pada auditor. Menurut 

Anggriawan (2014) Tekanan waktu menyebabkan auditor memiliki masa sibuk 

dikarenankan dengan waktu yang terbatas auditor harus bisa menyelesaikan tugasnya. 

Masalah akan muncul jika auditor tidak bisa menyelesaikan tugasnya pada waktu yang 

telah ditentukan, jika masalah itu terjadi seorang auditor cenderung untuk 

mengesampingkan bukti-bukti kecil dan kurang penting agar bisa selesai pada waktu 

yang ditentukan hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Sososutikno (2003) bahwa 

tekanan waktu yang dialami oleh auditor dalam melakukan pengauditan bisa 

menyebebakan stress dan bisa mempengaruhi sikap serta perilaku auditor.  

6. Pengalaman Kerja 

Seorang auditor yang jam kerjanya telah banyak bahkan telah diakatakan sebagai 

auditor senior maka ia akan dengan mudah mendeteksi kecurangan-kecurangan yang 

terjadi pada sebuah laporan keuangan dibandingkan dengan auditor yang memiliki jam 

terbang yang lebih rendah. Anggriawan (2014) menjelaskan bahwa Auditor yang 

pengalaman adalah auditor yang memiliki kemampuan mencari, mendeteksi, dan 

memahami apa penyebab sebuah kecurangan terjadi.Pengalaman kerja merupakan 

faktor yang dapat berpengaruh kepada kemampuan auditor dikarenakan pengalaman 

bisa memberikan pelajaran tentang penyebab dan jenis kecurangan yang terjadi.  
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7. Independensi 

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh auditor adalah independensi dimana 

seorang auditor dituntut untuk tidak memihak, tidak dikendalikan, netral, dan tidak 

terpengaruh. Contoh sikap independen bagi auditor adalah mengambil data 

berdasarkan fakta dan melaporkan hasil audit sesuai dengan keaadan nyata. Menurut 

Hartan dan Waluyo (2016) independensi mempunyai makna tidak dikendalikan, jujur, 

bebas dari pengaruh apapun, dan tidak bergantung pada pihak lain dalam memutuskan 

sesuatu dan dalam memberikan pendapat. 

8. Kompensasi 

Perusahaan menganggap kompensasi sebagai biaya yang harus dibayarkan 

kepada pegawainya. Dari sudut pandang pegawai kompensasi merupakan penentu 

kesejahteraan sedangkan dari sudut pandang perusahaan kompensasi adalah biaya 

yang mempengaruhi tingakat efisiensi dan profitabilitas. Sehingga perlu untuk 

mendesain kompensasi secara seimbang.Menurut Leopold (2000) membuat sistem 

kompensasi harus dapat memotivasi pegawai untuk berprestasi secara maksimal dan 

hal itu adalah tantangan bagi perusahaan. 

C. PENURUNAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian fraud 

Pada penelitian Anggriawan (2014) dikatakan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh 

auditor berpengaruh positif terhadap fraud begitu juga dengan penelitian Rahmawati 
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dan Usman (2014) dikatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap 

fraud, sama dengan dua penelitian sebelunya penelitian terbaru dilakukan oleh Sari dkk 

(2018) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor dalam menjalankan tugasnya 

berpengaruh positif terhadap  pendeteksian terjadinya fraud.  

Semakin banyak jam terbang yang dimiliki oleh auditor maka pengalaman auditor 

semakin bertambah juga pembelajaran dan pemahamanya tentang audit, sehingga 

ketika seorang auditor menangani sebuah kasus akan lebih mudah untuk menemukan 

hal hal yang diindikasikan sebagai sebuah kecurangan.  Dari hasil penelitian terdahulu 

dan penjelasan tersebut maka  didapatkan hipotesis sebagai berikut : 

𝐇𝟏 : Penglaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi  fraud 

2. Pengaruh tekanan waktu auditor terhadap pendeteksian fraud 

Pada penelitian Anggriawan (2014) dijelaskan bahwa tekanan waktu memiliki 

pengaruh yang negatif pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Hasil 

penelitian menyebutkan jika tekanan waktu yang diterima auditor semakin tinggi maka 

kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang dimiliki oleh auditor akan semakin 

rendah. Penelitian Pangestika dkk (2015) dan Arsendy (2017)  memiliki hasil yang 

sama yaitu tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif kepada kemampuan 

auditor untuk mendeteksi kecurangan. 
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𝐇𝟐 : Tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor    

mendeteksi kecurangan  

3. Skeptisme auditor terhadap pendeteksian fraud 

Pada penelitian Anggriawan (2014) dijelaskan bahwa skeptisme auditor berpengaruh 

positif terhadap fraud hal tersebut juga diungkapkan oleh penelitian Wiguna (2015) 

yang menyatakan bahwa skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap fraud. Begitu 

juga dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sari (2018) menjelaskan  bahwa 

skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap fraud.  

Jika semakin tinggi tingkat skeptis auditor maka akan semakin mudah pula seorang 

auditor menemukan kecurangan namun jika semakin rendah tingkat skeptis auditor 

maka semakin sulit untuk menemukan kecurangan. Dari penelitian terdahulu dan 

uraian penjelasan diatas maka didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

𝐇𝟑 : Skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

mendeteksi  fraud 

4. Independensi terhadap pendeteksian fraud 

Pada penelitian Wiguna (2015) dijelaskan bahwa independensi berpengaruh positif 

terhadap pendeteksian fraud, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Simanjuntak (2015) yang menjelaskan bahwa independensi berpangaruh negatif 

terhadap pendeteksian fraud. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh  Hartan dan 

Waluyo (2016) justru mendukung penelitian Wiguna (2015) yang memberikan hasil 
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bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud. Independensi 

yang dimiliki olahe auditor berkaitan dengan teori fraud triangle dimana terdapat 

faktor opportunity, seorang auditor yang tidak memiliki independensi akan 

menyebabkan munculnya kesempatan untuk melakukan kecurangan ataupun memihak 

pada saat melakukan tugas audit. 

𝐇𝟒  : Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor   dalam 

mendeteksi fraud 

5. Kompensasi terhadap fraud 

Pada penelitian Sari dkk (2018) dijelaskan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

terhadap pendeteksian fraud. Bagi sebuah perusahaan kompensasi adalah biaya yang 

harus dikeluarkan untuk memaksimalkan kinerja pegawai sedangkan bagi pegawai 

kompensasi adalah ukuran kesejahteraan. Kompenasi ini berkaitan dengan teori fraud 

triangle yang terdapat faktor rationalization dimana besar kecilnya  kompensasi 

mempunyai pengaruh jika kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kecil maka 

auditor tidak akan maksimal dalam bekerja dan bisa mempengaruhi kualitas audit 

karena ketidaktelitian auditor yang mengabaikan bukti-bukti kecil, namun hal tersebut 

belaku sebaliknya ketika kompensasi yang diberikan di rasa cukup maka kompensasi 

tersebut akan memberikan motivasi seorang auditor untuk meningkatkan kinerjanya 

sehingga mereka akan teliti dalam bekerja. Dari hasil penelitian terdahulu dan uraian 

penjelasan diatas didapatkan hipotesisi sebagai berikut: 
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𝐇𝟓 : Kompensasi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud. 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Sampel dan Objek Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil data dari akuntan yang bekerja di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Solo. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling , sampel 

adalah auditor yang telah bekerja minimal 1 tahun dalam melaksanakan tugas 

audit. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah survey 

kuisoner yang memuat pertanyaan tertentu dan diserahkan langsung oleh peneliti 

kepada auditor yang bekerja di KAP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo. 

Responden yang digunakan adalah auditor yang telah berpengalaman kurang 

lebih telah bekerja selama satu tahun di KAP tersebut. Responden akan memilih 

tingkat kesetujuan dan ketidaksetujuanya terhadap jawaban yang diberikan. 

Kuisoner pada penelitian ini  menggunakan skala likert  1 sampai 5, angka 1 untuk 

pernyataan sangat tidak setuju dan 5 untuk sangat setuju. 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang bisa dipengaruhi dan variabel 

dependen diakatakan sebagai akibat (Liana, 2009). Kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan 

kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan 

mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (fraud) tersebut (Sucipto,2007). 

Variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud dalam penelitian ini akan 

diukur menggunakan instrumen  dari Hartan dan Waluyo (2016). Kuisoner yang 

digunakan menggunakan skala likert 1-5, semakin tinggi skor jawaban (nilai 5) 

maka kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud semakin tinggi.  

 

 

2. Variabel independen  

Variabel Independen merupakan variabel yang mendahului. Variabel 

independen diduga menjadi variabel sebab dan variabel ini memepengaruhi 

variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3. Tekanan Waktu 

Tekanan waktu adalah kondisi dimana seorang auditor mendapatkan 

tekanan dari atasanya untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sesuai 
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dengan waktu yang telah ditentukan (Maulina dkk, 2010). Tekanan waktu bisa 

membuat auditor mempuntai masa sibuk dalam melaksanakan tugasnya, 

auditor dituntut untuk bisa professional dengan syarat waktu yan telah 

ditentukan tanpa mengurangi kualitas audit (Anggriawan, 2014).  

4. Independensi 

Independensi adalah perilaku yang terbebas dari pengaruh pihak lain maupun 

tekanan. Seorang auditor dituntut untuk memiliki sikap sekptisme yang tinggi dan 

bisa mempertahankan perilaku independensi pada saat melaksanakan tugasnya 

(Waluyo, 2016). Terkadang seorang auditor bisa kehilangan perilaku 

independensinya dalam melaksankan tugasnya dikarenakan oleh banyak faktor. 

5. Skeptisme 

Skeptisme adalah sikap dimana auditor selalu ingin mempertanyakan tentang 

bukti dan informasi yang didapatkan kemudian akan mengevaluasi bukti tersebut 

secara kritis untuk memperoleh pembenaran tentang bukti itu. Jika seorang 

auditor mempunyai sikap skeptisme maka akan lebih mudah untuk menemukan 

kecurangan dalam laporan keuangan. Variabel skeptisme diukur menggunakan 

instrumen dari Octavia (2014). Kuisoner yang digunakan adalah kuisoner dengan 

skala likert dimana jawaban responden diukur dengan skala 1-5. Jika jawaban dari 

respondan mendekati nilai 5 maka sikap skeptis yang dimiliki auditor semakin 

tinggi. 

6. Penglaman Kerja 
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Pengalaman merupakan proses dimasa lampau yang telah dilalui oleh setiap 

individu pada suatu pekerjaan yang membuatnya menjadi lebih paham dan mahir 

dalam pekerjaanya. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pengalaman adalah 

jam kerja auditor. Waktu dan kuantitas tugas yang telah dijalankan oleh auditor 

akan berpengaruh terhadap pengalaman auditor (Andayani dkk, 2014). Variabel 

pengalaman kerja akan diukur menggunakan instrumen dari  Aulia (2013). 

Kuisoner yang digunakan memakai skala likert dengan skala 1-5. Jika jawaban 

dari responden mendekati nilai 5 maka pengalaman yang dimiliki auditor semakin 

banyak. 

7. Kompensasi 

Kompensasi bagi perusahaan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

memaksimalkan kinerja pegawai sedangkan dari sudut pandang pegawai 

kompensasi adalah tolak ukur kesejahteraan, maka dari itu untuk memberikan 

kompensasi pada para pegawai perusahaan harus bisa membuat para pegawai 

termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya (Leopold, 2000). Variabel 

kompensasi diukur menggunakan instrumen dari Shintadevi (2015), kuisoner 

yang digunakan menggunakan skala likert 1-5. Jika jawaban dari responden 

mendekati angka 5 maka kompensasi yang diterima semakin tinggi. 

 

 

 

 



16 
 

 

F. Uji Hipotesis dan Analsiis data 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji 

Heteroskedasitas.  

2.  Analsis Regresi berganda 

Model regresi yang digunakan sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎 +  𝛽1 𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3 𝑋3 +  𝛽4𝑋4 +  𝛽5𝑋5 + 𝑒 

Keterangan : 

Y  = Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

A  = Konstanta 

𝛽1 = Koefisien regresi varibael skeptisme auditor 

𝑋1 = Skeptisme auditor 

𝛽2 = Koefisisen regresi variabel independesi 

𝑋2 = Independensi 

𝛽3 = Koefisien regresi varibael pengalaman auditor 

𝑋3 = Pengalaman auditor 

𝛽4 = Koefisien regresi variabel tekanan waktu  

𝑋4 = tekanan waktu 

𝛽5 = Koefisien regresi variabel kompensasi 

𝑋5 = kompensasi 

e   = standar error 

  

3. Uji Koefisien Determinasi 

Uji ini dilakukan untuk mengatahui kemampuan variabel independen bisa 

menjelaskan varibel dependen. Hasil uji ini bisa terlihat dari Adjusted R². Semakin 
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banyak variabel independen terlibat maka nilai dari R² akan semakin tinggi 

(Nazzarudin dan Basuki 2015) 

4. Uji Nilai F  

Uji signifikansi secara simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable 

independen secara bersama-sama terhadap variable dependen dengan cara melihat 

tabel anova. Pada uji ini jika nilai sig F < α (0,05), bisa disimpulkan variabel 

independen secara simultan berpengaruh kepada variabel dependen (Nazzarudin dan 

Basuki, 2015) 

5. Uji t 

Uji-t digunakan untuk  menguji pengaruh secara individual  variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil dari pengujian ini bisa dilihat dari nilai 

signifikan dan juga nilai Unstandardized Coefficients B. Nazaruddin dan Basuki (2015) 

mengatakan hipotesis diterima apabila nilai signifikansi < a 0,05 dan koefisien regresi 

searah dengan hipotesis. 

G. Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau 

tidak, uji ini mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.10 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.45535323 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .112 

Positive .071 

Negative -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z .709 

Asymp. Sig. (2-tailed) .696 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui nilai asymp.sig sebesar 0,696 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 

(disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu 

semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji 

Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas 

Variabel sig batas Keterangan 



19 
 

Pengalaman Kerja 0,644 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Tekanan Waktu 0,702 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Skeptisme Auditor 0,939 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Independensi 0,231 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Kompensasi 0,675 >0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, 

dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance. 

Tabel 4.11 

Uji Multikolineartias 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pengalaman Kerja .291 3.441 Tidak terjadi multikolinieritas 

Tekanan Waktu .440 2.271 Tidak terjadi multikolinieritas 

Skeptisme Auditor .317 3.151 Tidak terjadi multikolinieritas 

Independensi .277 3.616 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kompensasi .309 3.237 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai tolerance > 0,10 atau nilai 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 
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4. Analisis Regresi Berganda 

 a) Koefisien Determinasi  

Dibawah ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

model Adjusted R Square 

1 .900 

a. Predictors (constant), Kompensasi, Tekanan Waktu, Skeptisme 

Profesional, Pengalaman Auditor, Independensi 

 

 

Besar pengaruh pengalaman kerja, tekanan waktu, skeptisme auditor, independensi 

dan kompensasi secara simultan terhadap kemampuan mendeteksi fraud ditunjukan 

oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,9. Artinya 90% kemampuan mendeteksi fraud 

dipengaruhi oleh pengalaman kerja, tekanan waktu, skeptisme auditor, independensi, 

dan kompensasi, sedangkan sisanya sebesar 10% dijelaskan variable lain yang tidak 

ada dalam model ini: 

b) Dibawah ini adalah tabel hasil uji F 

Tabel 4.14 

ANOVA 

 

 

 

 
a. Dependent Variable : Kemampuan Mendeteksi Fraud 

b. Predictors (constant), Kompensasi, Tekanan Waktu, 

Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor, Independensi 
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Berdasarkan Regresi Simultan, diperoleh nilai sig F < alpha 0,05 maka pengalaman 

kerja, tekanan waktu, skeptisme auditor, independensi, dan kompensasi, secara 

simultan berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi fraud. 

c) Uji regresi parsial 

Tabel 4.15 

Uji Regresi Parsial (Uji t) 

              Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.108 4.486  .916 .366 

Pengalaman Auditor .165 .076 .203 2.158 .038 

Independensi .214 .080 .257 2.668 .012 

Tekanan Waktu -.227 .107 -.161 -2.111 .042 

Skeptisme Profesional .329 .128 .232 2.577 .014 

Kompensasi .169 .064 .241 2.638 .012 

a. Dependent Variable: Kemampuan Mendeteksi Fraud 

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut: 

Y= 4.108+0.165X1-0.214X2-0.227X3+0.329X4++0.169X5e 

Hasil uji hpotesis berdasarkan 4.13 sebagai berikut : 

1. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap kemampuan Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai sig 0,038 < alpha 0,05 dengan 

koefisien regresi (B) 0,165 maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Ini 
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menunjukkan semakin baik pengalaman kerja secara otomatis akan mampu 

meningkatkan kemampuan mendeteksi fraud. Hipotesis 1 diterima 

2. Pengaruh Tekanan waktu terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai sig 0,042 < alpha 0,05 dengan 

koefisien regresi (B) -227 maka dapat disimpulkan bahwa tekanan waktu berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Ini menunjukan 

semakin tinggi tekanan waktu secara otomatis akan mampu menurunkan kemampuan 

mendeteksi fraud . Hipoteisis 2 diterima. 

3. Pengaruh Skeptisme Auditor terhadap Kemampuan Mendeteks Fraud 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai sig 0,014 < alpha 0,05 dengan 

koefisien (B) 0,329 maka dapat disimpulkan bahwa skeptisme auditor berperngaruh 

positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Ini menunjukan semakin 

tinggi skeptisme auditor secara otomatis akan mampu meningkatkan kemampuan 

mendeteksi fraud. Hipotesis 3 diterima. 

4. Pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai sig 0,012 < alpha 0,05 dengan 

koefisien (B) 0,214 maka dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Ini menunjukkan semakin 

tinggi independensi secara otomatis akan mampu meningkatkan kemampuan 

mendeteksi fraud. Hipotesis 4 diterima. 

5. Pengaruh Kompensasi terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud 
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Berdasarkan uji regresi parsial, diperolah nilai sig 0,012 < alpha 0,05 dengan 

koefisien (B) 0,169 maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Ini menunjukkan semakin 

tinggi kompensasi secara otomatis akan mampu meningkatkan kemampuan 

mendeteksi fraud. Hipotesis 5 diterima. 

 

H. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel pengalaman 

auditor, tekanan waktu, skeptisme auditor, independensi, dan kompensasi terhadap 

pendeteksian fraud. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja pada KAP diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo yang 

berjumlah 40 orang. Setelah dilakukan oleh data maka didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Pengalaman auditor memiliki pengaruh posItif terhadap pendeteksian fraud  

2. Tekanan waktu memiliki pengaruh negatif terhadap pendeteksian fraud 

3. Skeptisme auditor memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian fraud 

4. Independensi memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian fraud 

5. Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian fraud 
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F. SIMPULAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Tenure KAP, 

Tenure Partner Audit, Fee Audit, Rotasi KAP dan Rotasi Partner Audit terhadap 

Kualitas Audit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel pada 

penelitian ini  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010 -2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa tenure KAP berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kualitas audit. Tenure partner audit, rotasi KAP dan rotasi partner 

audit tidak berpengaruh pada kualitas audit. Fee audit berpengaruh positif signifikan 

pada kualitas audit. 
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