
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

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. 

Perilaku tentang kecurangan atau fraud telah memilki aturan yang dapat 

memberikan sanksi pidana, bahkan dalam Kitab Suci Al-Quran ada beberapa ayat 

yang menjelaskan larangan tentang berbuat curang salah satunya adalah Surat An-

Nisa ayat 29 yang berbunyi :  

نُكْم َوالَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراض   َ لُواْ أَنفَُسُكْم إِنَّ تَْقتُ   م ِ اّلل   

    ﴾٢٩َكاَن بُِكْم َرِحيًما ﴿
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. 

 Dalam ayat ini terdapat peringatan dari Allah SWT untuk tidak mengambil harta 

orang lain dengan cara yang tidak disenangi seperti melakukan kecurangangan 

dalam transaksi jual beli.   

  Tercantum dalam pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa siapa saja yang 

bermaksud untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur , 

memalsukan suatu hal dan berupaya dengan memberikan imbalan untuk memaksa 

seseorang menyerahkan sesuatu dapat diancam pidana pidana penjara 4 tahun. 

Sedangakan pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa siapa saja yang berupaya 

melawan hukum dengan melakukan penggelapan dalam lingkup kekuasannya 

dianggap sebagai fraud. 

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 
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di Indonesia sepanjang tahun 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.  

Kasus yang berkaitan dengan praktik manipulasi berkaitan dengan profesi 

akuntan publik mulai menjadi perhatian pada saat terbongkarnya kasus Enron tahun 

2001. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan mengakibatkan 

kepercayaan pengguna laporan keuangan pada auditor menjadi sangat menurun. 

Peran auditor pada kasus enron adalah sebagai konsultan dan auditor, sehingga 

terjadinya kecurangan bisa terjadi dikarenakan auditor justru mendukung terjadinya 

bisnis yang tidak sehat.  

AFE (analyst’s forecast error) merupakan sebuah organisasi yang bergerak 

dalam bidang pendeteksian kecurangan, organisasi tersebut membagi fraud dalam 

tiga bagian diantaranya penyimpangan aset, korupsi dan penyampaian pernyataan 
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palsu. Fraud yang dilakukan dalam dunia bisnis memiliki kecenderungan untuk 

melakukan tiga hal tersebut karena terdapat peluang untuk melakukan kecurangan.  

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi pada Bank BRI 

Tapung Raya daerah Riau. Kasus yang terjadi adalah ditemukanya pencatatan palsu 

dalam dokumen usaha. Kecurangan tersebut dapat dideteksi berawal dari adanya 

transaksi yang janggal  berakibat pada neraca yang tidak seimbang. Setelah 

dilakukanya pemeriksaan ditemukan adanya setoran senilai 1,6 milyar namun uang 

yang disetorkan hanya berupa pencatatan. Kejanggalan tersebut yang kemudian 

dilaporkan pada kepolisian. www.kompasiana-fraud-audit-bank-bri diakses pada 

10 Oktober 2018. 

Selain dari kasus Bank BRI terdapat kasus lain diantaranya  Bank Lippo yang 

memberikan laporan keuangan ganda. Pada kasus bank lippo yang terjadi pada 

tahun 2002 dijelaskan bahwa laporan auditan yang dimiliki memberikan hasil wajar 

tanpa pengecualian namun terdapat perbedaan pada laporan keuangan yang 

dilporkan pada BEI dan yang sbelumnya telah dipublikasikan. Perubahan dari 

kedua laporan tersbut senilai 1,2 triliun. Kemunculan laporan keuangan ganda 

ditanggapi oleh kantor audit yang menangani dan mereka memberikan alasan 

bahwa perbedaan tersebut dikarenakan belum selesainya pengauditan yang 

dilakukan, dan laporan keuangan yang sesuai keadaaan sebenarnya adalah yang 

dilaporkan pada BEI. 

Dilihat dari kasus-kasus yang telah dipaparkan maka kasus-kasus tersebut 

senada dengan teori yang dicetuskan oleh Boyton (2016) bahwa terdapat tiga hal 

http://www.kompasiana-fraud-audit-bank-bri/
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yang menyebabkan terjadinya fraud diantaranya rationalization, oppportunity, dan 

pressure. Rationalization akan terjadi jika seseorang melakukan pembenaran atas 

fraud.Opportunity adalah kesempatan untuk dapat melakukan kecurangan sesuai 

dengan jabatan yang dimiliki. Pressure dorongan untuk melakukan kecurangan hal 

ini bergantung pada masalah keuangan individu. Untuk kasus Bank BRI Riau 

termasuk kedalam katagori Opportunity dikarenakan kepala unit Bank BRI riau 

yang menggunakan kekuasannya untuk melakukan kecurangan. Sedangkan untuk 

kasus Bank Lippo termasuk dalam katagori rationalization karena dalam kasus 

tersebut pihak Bank Lippo melakukan pembenaran terhadap kasus laporan 

keuangan ganda.   

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 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. 
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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.  

Auditor yang memiliki jam terbang yang tinggi dan terbiasa bersikap kritis 

dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan 

auditor yang jam terbangnya lebih rendah. Auditor yang bisa mendeteksi, mencari, 

dan memahami penyebab munculnya kecurangan merupakan auditor 

berpengalaman (Anggriawan, 2014). Faktor yang mempengaruhi kemampuan 

seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pengalaman kerja karena 

pengalaman kerja dapat memberikan pelajaran tentang penyebab dan jenis 

kecurangan yang pernah ditemukan. Pengalaman adalah suatu proses yang sudah 

dilalui oleh individu, dimana proses tersebut membawanya menuju sikap yang lebih 

baik.Auditor yang telah lama bekerja dianggap sebagai auditor yang 

berpengalaman. Auditor yang telah bekerja dalam bidang maka akan memiliki 

kemampuan yang lebih baik dibidang audit. Jika auditor memiliki pengalaman kerja 

yang lebih banyak maka kulitas dari auditnya akan lebih berkulitas (Sukriah dkk, 

2009).  Pengalaman kerja untuk auditor juga berkaitan dengan tingkat kemampuan 

skeptis yang dimiliki. 
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Keterbatasan atas keamampuan auditor dalam bersikap skeptis akan memiliki 

kemungkinan bahwa kecurangan akan tidak terdeteksi sehingga kegagalan audit 

terjadi (Anggriawan, 2014). Faktor yang mempengaruhi keterbatasan adalah 

bagaimana pengalaman auditor, tekanan waktu yang dialami auditor karena situasi 

lingkungan kerja dan juga sikap independensi dari auditor, hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah faktor kurangnya skeptisme dari auditor. Tantangan yang cukup 

berat untuk auditor berkaitan dengan keterbatasan yang dialami. Tidak semua 

auditor mengalami kejadian kecurangan untuk setiap proses pengauditan yang 

dilakukan (Anggriawan, 2014). Hal tersebut berimbas pada minimnya pengalaman 

yag dimilki oleh auditor terkait dengan penemuan kecurangan laporan keuangan. 

Kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki auditor akan mebuat auditor 

kesulitas dalam mendeteksi salah saji baik dikarenakan suatu kekeliruan maupun 

akibat adanya kecurangan. 

Pengalaman auditor dalam mendeteksi kecurangan bergantung pada seberapa 

lama auditor telah bekerja dan banyaknya kasus yang telah ditangani. Semakin 

seringnya auditor menangani sebuah kasus maka semakin banyak penemuan 

tentang kecurangan. Banyaknya penemuan kasus yang ditangani sejalan dengan 

pengalaman auditor untuk berani dalam memberikan pengungkapan atas kesalahan 

dan penemuan kecurangan (Simanjuntak, 2015). Kecenderungan yang terjadi 

dalam dunia audit adalah permasalahan tentang kesulitan auditor untuk 

mempertahankan independensi yang dimilki. Independensi berkaitan dengan 

kepercayaan atas kebenaran dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan suatu 

perusahaan. Penurunan independensi berkaitan dengan hubungan antara klien dan 
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auditor serta adanya persaingan dari KAP (Adnyani, dkk 2014). selain 

mempertahankan independensi auditor juga harus senantiasa menjaga pemikiran 

dan pandangan negatif dari publik (Mulyadi,2002). Dilema yang dihadapi auditor 

berkaitan dengan fee audit yang diberikan oleh klien atau berakhirnya kerjasama 

dengan klien. Tujuan adanya penekanan sikap independensi yang dilakukan pada 

auditor bertujuan untuk menjaga tingkat profesionalitas dalam melaksanakan jasa 

pelayanan audit (Fuad, 2015). 

Independensi adalah perilaku mental yang seharusnya dipetahankan oleh 

auditor, jadi dalam memberikan pendapat pada sebuah laporan keuangan pihak luar 

tidak mudah mempengaruhi seorang auditor (Setyaningrum, 2010:42). 

Independensi juga berpengaruh dalam menjaga konsistensi dan efisiensi seorang 

auditor dalam menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan 

(Mulyadi dan Kanaka 1998:56). Menurut Sari dkk (2018) Kompensasi bisa 

membuat auditor lebih termotivasi sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan dan 

hasil audit. 

Pemberian kompensasi kepada auditor terbukti meningkatkan kualitas kerja 

auditor tapi disisilain akan menyebabkan bomerang hal ini disebabkan ketika 

seorang auditor mendapatkkan kompensasi otomatis akan ada tuntutan lebih yang 

akan diterima oleh auditor termasuk adanya tekanan waktu.Tekanan waktu adalah 

kondisi dimana seorang auditor mendapatkan tekanan dari atasanya untuk 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan (Maulina dkk, 2010). Tekanan waktu mempunyai dua dimensi yang 

pertama time budget pressure yaitu suatu keadaan dimana seorang auditor 
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diharuskan untuk melakukan efisiensi kepada anggaran waktu yang telah dibentuk, 

atau adanya batasan dalam anggaran waktu yang ketat dan time deadline pressure 

yaitu keadaan dimana seorang auditor diharuskan untuk menyelesaikan tugasnya 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Tekanan waktu yang dialami oleh auditor dalam melakukan pengauditan bisa 

menyebabkan stress dan bisa mempengaruhi sikap serta perilaku auditor 

(Sososutikno, 2003). Perilaku memiliki hubungan dengan bagaimana seseorang 

dalam melakukan tindakan untuk mengahadapi situasi tertentu. Gibson dkk (2012) 

menjelaskan sikap merupakan kesiapan mental berdasarkan pegalaman yang 

berpengaruh terhadap respon seseorang. Sesuai dengan penelitian tersebut perilaku 

adalah bentuk dari indikasi karakteristik seseorang. Hal ini berhubungan dengan 

bagaimana tekanan waktu berpengaruh terhadap pendekteksian kecurangan dan 

independensi ketika seorang auditor mengalami tekanan waktu mereka akan 

memiliki kecenderungan mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki 

dampak besar pada laporan hasil auditan dan akan mempengaruhi opini yang akan 

dikeluarkan. 

Akibat dari adanya tekanan waktu adalah menurunnya tingkat ketelitian dari 

auditor, termasuk dalam melihat bukti-bukti yang berkiatan dengan laporan 

keuangan. Jika berkaitan dengan bukti-bukti seorang auditor harus memilki 

kemampuan skeptis yang tinggi. Skeptis merupakan sikap yang selalu berfikir 

untuk melakukan evaluasi dan terus mempertanyakan setiap kejadian kejadian dan 

bukti secara kritis. Kegagalan dari pendeteksian kecurangan bisa disebabkan karena 

rendahnya kemampuan skeptis dari seorang auditor (Noviyanti, 2008). Sikap 
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skeptis berpengaruh pada setiap opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Dalam 

menjalankan pelayanan jasa audit auditor akan selalu mengikuti standar yang 

berlaku namun juga tetap memerlukan kemampuan skeptis untuk menemukan 

adanya kemungkinan kecurangan yang di sembunyikan oleh perusahaan.  

Skeptisme adalah perilaku kritis dalam menilai bukti yang diperoleh sehingga 

seorang auditor yakin atas pendapat yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang 

direkomendasikan oleh manajemen. Sikap skeptis yang ada pada auditor secara 

garis besar sama dengan teori atribusi yang dikatakan oleh Ayuningtiyas dan 

Pamuji (2012) karena keduanya sama-sama menilai seseorang berdasarkan perilaku 

yang diperlihatkan. Rendahnya skeptisme auditor menyebabkan auditor tidak bisa 

mendeteksi kecurangan karena percaya begitu saja terhadap rekomendasi yang 

diberikan tanpa adanya bukti pendukung yang diberikan. Jika prilaku skeptisme 

auditor tinggi maka semakin kecil kemungkinan kecurangan yang tidak terdeteksi. 

Semakin kritis seorang auditor maka kemampuanya untuk melihat kecurangan pada 

laporan keuangan akan semakin tinggi. 

Sikap skeptis merupakan sebuah usaha auditor untuk selalu berpikir melakukan 

pemeriksaan dalam berbagai hal sehingga mampu untuk menemukan kecurangan. 

Hal tersebut merupakan salah satu proses kerja yang dilaksanakan oleh auditor. 

Berdasarkan peraturan dan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan fraud 

ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pendeteksian fraud  diantara 

penelitain tersebut adalah penelitian dari Aggriawan (2014), Sari dkk (2018), dan 

Wiguna (2015) ketiga penelitian tersebut berisi tentang pendekteksian fraud dengan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi pendekteksian fraud diantaranya skeptisme dari 

ketiga penelitian tersebut berpengaruh positif terhadap kecurangan, faktor 

selanjutnya adalah pengalaman kerja dari penelitian Anggriawan (2014) dan Sari 

dkk (2018)  mendapatkan hasil positif terhadap pendeteksian kecurangan, dan 

variabel tekanan waktu dari penelitian Anggriawan (2014) mendapatkan hasil 

positif terhadap pendeteksian kecurangan, serta variabel kompensasi dari penelitian  

Sari dkk (2018) mendapatkan hasil positif terhadap pendeteksian kecurangan. 

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 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. 

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo dipilih oleh peneliti 

dikarenakan  budaya kerja  masyarakat  jogja tergolong sulit untuk dipengaruhi oleh 
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pihak tertentu demi kepentingan suatu kelompok (Atmasari, 2017). Hal lain yang 

mendukung penelitian ini dilakukan adalah karena tidak konsistennya hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fraud seperti penelitian Dewi (2017) 

studi kasus di Bengkalis yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

terhadap fraud sedangkan penelitian Bartenputra (2016) menyatakan bahwa 

kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud penelitain tersebut dilakukan di 

daerah Bukit tinggi. Perbedaan hasil dari kedua penelitian tersebut didasarkan pada 

pengaruh dari kompensasi yang diberikan, karena pada dasarnya kompensasi dapat 

memberikan pengaruh pada kinerja dari pegawai ketika kompensasi tersebut 

dianggap mampu menyejahterakan pegawai sehingga kompensasi diangap menjadi 

motivasi ( Leopold, 2000). Namun hal tersebut dapat menjadi boomerang jika 

kompensasi diberikan kepada auditor, dikarenakan tuntutan yang diterima akan 

semakin tinggi termasuk adanya tekanan waktu dan auditor menganggap 

kompensasi bukan menjadi tujuan utama dalam bekerja ( Edhy, 2016).  

Variabel lain yang hasil penelitiannya tidak konsisten adalah independensi 

dikatakan pada penelitian Sulistiyowati (2014) bahwa independensi berpengaruh 

negatif terhadap fraud sedangkan pada penelitian Arif (2016) bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap fraud. Perrbedaan hasil penelitian ini dikarenakan, 

seorang auditor hanya memahami tentang arti dari independensi tetapi belum tentu 

dalam praktiknya auditor akan menjalankan apa yang mereka pahami, selain itu 

berkaitan dengan intervensi yang diberikan oleh atasan untuk tidak mengungkapkan 

hasil temuan dan memodifikasi hasil temuan (Sukriah dkk, 2009). 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul penelitian “Pengaruh skeptisme auditor, pengalaman kerja,tekanan waktu, 

independensi dan kompensasi terhadap fraud dengan studi empiris di Wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Uraian pada latar belakang di atas menghasilkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud ? 

2. Apakah tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap pada kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud? 

3. Apakah  skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud ? 

4. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud? 

5. Apakah kompensasi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi fraud? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji secara empiris apakah pengalaman kerja berpengaruh 

positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

2. Untuk menguji secara empiris apakah tekanan waktu berpengaruh negatif 

pada kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

3. Untuk menguji secara empiris apakah skeptisme auditor berpengaruh 

positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

4. Untuk menguji secara empiris apakah independensi auditor berpengaruh 

positif  pada kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

5. Untuk menguji secara empiris apakah kompensasi berpengaruh negatif 

pada kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan pendeteksian fraud dengan adanya penambahan variabel 

kompensasi dan indepensi serta perbedaan dari kota penelitian dan penelitian ini 
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diharapkan mampu digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya , 

sehingga topik dalam penelitian dapat dikembangkan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada KAP untuk terus 

memperbaiki kinerja dari setiap auditornya, dengan adanya motivasi dan 

peningkatan tentang kesadaran dalam penerapan indepensi serta menentukan 

tindakan untuk meningkatkan tingkat sensitifitas dan pemanfaatan waktu 

pemeriksaan laporan keuangan dalam menjalankan jasa audit. 

 

 

 

 

 

 

 


