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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

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. Rationalization berhubungan dengan 

variabel kompensasi dikarenakan besaran kompensasi yang dikeluarkkan akan 

mempengaruhi tingkat kecurangan yang terjadi, jika kompensasi yang diberikan besar 

maka presentase kecurangan yang terjadi akan semakin kecil. Sedangkan jika 

kompensasi diberikan pada auditor akan berpengaruh pada kinerja auditor, semakin 

besar kompensasi yang diberikan pada auditor maka kinerja yang diberikan akan 

semakin maksimal.  

Pressure memiliki hubungan dengan variabel tekanan waktu pada penelitian ini 

dimana tekanan waktu akan memberikan pressure pada auditor sehingga auditor akan 

cenderung berfikir cepat untuk menyelesaikan tugas sebelum waktu yang ditentukan 

dengan cara mengabaikan bukti-bukti kecil yang kemungkinan bisa menjadi bukti 

penting. 
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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. 

Pada dasarnya teori ini menjelaskan pada saat menilai individu, kita berusaha untuk 

bisa menentukan apakah perilaku tersebut dikarenakan faktor eksternal atau internal. 

Perilaku yang dilakukan karena faktor internal adalah perilaku yang bisa 

dikendalikan sendiri oleh orang tersebut, seperti kepribadian individu, kemampuan 

individu, dan kesadaran individu. Faktor eksternal adalah faktor yang bisa 

memepengaruhi perilaku individu seperti pengaruh sosial dimana individu akan 

mengikuti keadaan sosial disekitanya. Pada faktor ekternal perilaku kita ditentukan 

melalui lingkungan sosial yang ada disekitar. 

Teori ini sangat berkaitan dengan variabel pengalaman kerja yang ada pada penelitian 

ini. Seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak akan mampu 

menilai individu melalui perilaku yang ditampakkan karena ia telah terbiasa melakukan 

hal tersebut selama bekerja. 
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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.  

Teori kognitif dapat digunakan dalam tugas audit untuk mengkaji bagaimana cara 

auditor mengambil suatu keputusan berdasarkan pengalaman. Seorang auditor pasti 

melaksanakan tugas audit maka dari itu ia akan mengembangkan kemampuanya 

melalui pengalaman. Proses memahami dan belajar inilah yang akan meningkatkan 

kemampuan auditor , seperti kemampuan auditor dan pengetahuan audit yang 

bertambah. 

Peristiwa-peristiwa yang pernah dialami auditor akan menjadikan auditor lebih 

berhati-hati terhadap hal yang sama. Auditor yang memiliki pengalaman dan 

kemampuan akan menghasilkan hasil audit yang berkualitas. 

Teori ini berkaitan dengan variabel pengalaman kerja dimana auditor yang 

mempunyai banyak pengalaman akan dengan mudah bisa mengetahui ada atau 

tidaknya kecurangan pada sebuah laporan keuangan hanya dengan melihat laporan 



19 
 

 
 

tersebut maka ia akan bisa menerka-nerka dan menduga adanya kecurangan pada 

laporan tersebut. 

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. Dalam Standar Professional Akuntan Publik 

(SPAP), Standar Audit (SA) 200 dikenal istilah “Skeptisme Professional”. Skeptisme 

professional mencakup kewaspadaan terhadap hal-hal berikut : 

a. Bukti audit yang bertentangan dennga bukti audit lain yang diperoleh 

b. Keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan 

c. Kondisi yang menyarakan adanya prosedur yang syaratkan oleh SA 

d. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan 

tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti 

audit 
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5. Tekanan waktu 

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. Perilaku 

memiliki hubungan dengan bagaimana seseorang melakukan tindakan atas situasi 

tertentu. Gibson dkk (2012) menjelaskan bawah sikap adalah kesiapan mental 

berdasarkan penglaman yang berpengaruh berdasarkan respon seseorang. 

Dengan adanya tekanan waktu yang melanda auditor maka bisa menjadi penyebab 

kurangya keyakinan auditor pada laporan yang telah diaudit pada keadaan 

sesungguhnya, hal ini bisa menimbulkan celah bagi kecurangan.Seorang auditor 

dituntut untuk bisa berkerja dibawah tekanan waktu tanpa mengurangi 

professionalismenya. 
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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.  

Setiap pengalaman yang dimiliki oleh auditor memilki pengaruh pada tingkat 

keberhasilan dari pendeteksiaan kecurangan dari laporan keuangan hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan dari Adnyani (2014). Sedangkan Anggriawan (2014) menjelaskan 

bahwa semakin tinggi jam kerja yang telah dijalankan oleh auditor akan menemukan 

berbagai masalah yang dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki serta 

meningkatkan keahalian dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sesuai dengan 

pandangan  teori kognitif  yang dikatakan oleh ibda (2015) bahwa terdapat tiga prinsip 

pembelajaran untuk manusia melalui teori kognitif yang pertama belajar berdasarkan 

pengalaman pribadi, yang kedua belajar aktif yang berhubungan dengan 

pengembangan pengetahuan, inisiatif dari individu, dan yang ketiga melalui interaksi 

sosial.   
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Pengalaman merupakan sebuah pembelajaran hal ini berlaku untuk auditor semakin 

banyak pengalaman akan membuat auditor peka terhadap hal hal yang janggal sehingga 

memudahkan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu pengalaman 

dianggap hal yang memilki pengaruh yang cukup penting dan dapat berpengaruh pada 

kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. 

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. Menurut Setyaningrum (2010:42) 

independensi merupakan perilaku mental yang sememstinya dipertahankan oleh 

auditor , sehingga dalam memberikan pedapat untuk sebuah laporan keuangan tidak 

mudah terpengaruh oleh pihak luar. Independensi juga berdampak pada konsistensi dan 

efisiensi auditor untuk menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan 

keungan (Mulyadi dan Kanaka, 1998:56). 
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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. Pemberian kompensasi kepada auditor terbukti 

meningkatkan kualitas kerja auditor tapi disisilain akan menyebabkan boomerang hal 

ini disebabkan ketika seorang auditor mendapatkkan kompensasi otomatis akan ada 

tuntutan lebih yang akan diterima oleh auditor termasuk adanya tekanan waktu.  

B. Penelitian Terdahulu 

1. Kompensasi 

Pada penelitian Esfandari dan Edhy (2016) di sebutkan bahwa kompensasi tidak 

berpengaruh pada kinerja, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa kompensasi yang 

diberikan oleh KAP pada akuntan bukan merupakan tujuan utama mereka bekerja. 

Pada penelitian Bartenputra (2016) juga disebutkan bahwa kompensasi berpengaruh 

negatif terhadap kinerja pegawai. Kompensasi merupakan bonus atau tambahan yang 

diterima oleh para pekerja setelah mereka mengerjakan tugas utama mereka sebagai 

pekerja di sebuah perusahaan.   
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2. Skeptisme auditor 

Pada penelitian Lovita dan Rustiana (2016) disebutkan bahwa skeptisme auditor 

berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor meneliti kecurangan. Pada penelitian 

tersebut dijelaskan  permasalahannya yaitu bukti kepemilikan aset sudah menjadi 

masalah yang berulang dan tidak kunjung diselesaikan. Berdasarkan penilaian, 

kemungkinan kecil jika disebabakan fraud, namun lebih pada masalah administrasi dan 

koordinasi antar institusi yang perlu diperbaiki. Sedangkan untuk akun pendapatan 

kemungkinan disebabkan adanya bias karena tidak terjun langsung sebagai auditor, 

keterbatasan waktu pemeriksaan lapangan dan auditor beranggapan bahwa masih ada 

pemeriksaan lanjutan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) 

3. Pengalaman auditor 

Pada penelitian Astuti (2017) disebutkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh 

negatif terhadap pendeteksian kecurangan, Semakin banyak pengalaman seorang 

auditor, maka semakin buruk auditor dalam pendeteksian kecurangan. Begitu pula 

sebaliknya semakin rendah pengalaman seorang auditor, maka akan memberikan 

dampak yang baik dalam pendeteksian kecurangan. Dikarenakan seorang auditor yang 

memiliki pengalaman yang masih sedikit akan lebih berhati-hati dalam pendeteksian 

kecurangan. 
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4. Independensi 

Pada penelitian Simanjuntak (2015) disebutkan bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap pendeteksian fraud hal ini serupa pada penelitian setyaningrum 

(2010). Independensi menjadi hal yang harus dipahami oleh auditor namun dalam 

pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, independensi belum tentu di terapkan oleh 

auditor. Hal ini berkaitan dengan intervensi atasan yang harus diikuti oleh auditor untuk 

tidak mengungkapkan temuan atau memodifikasi temuan tersebut (Sukriah, 2009). 

Auditor menjadi pihak yang berada dalam situasi sulit ketika atasan meminta untuk 

mengikuti sistem yang dijalankan dalam KAP sedangkan etika yang harus dijalankan 

bersebrangan dengan tuntutan tersebut maka hal ini mengakibatkan adanya penurunan 

independensi dari auditor. 

5. Tekanan Waktu 

Pada penelitian Wulandari (2016) disebutkan bahwa tekanan waktu 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. Tekanan waktu bias membuat auditor mengabaikan hal hal kecil yang 

seharusnya di ungkap ketika auditor tidak memiliki strategi yang baik dalam 

mengungkap suatu kecurangan, berbeda jika auditor atau KAP tersebut telah 

memahami bisnis klien serta risiko yang mengikutinya maka auditor akan memiliki 

strategi khusus dan akan terfokus pada hal hal yang seharusnya diungkap. Hal tersebut 

membuat tekanan waktu menjadi suatu dorongan auditor untuk memiliki strategi 

terbaiknya sehingga dapat mengungkap kecurangan secara efektif dan efisien. 
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C. Pengembangan 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 

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. Banyaknya kasus yang 

telah ditangani oleh auditor membuat auditor memahami point point mana yang dapat 

mengungkapkan kecurangan sehingga pengalaman auditor memberikan pengaruh 

positif terhadap pendeteksian fraud.  

Auditor yang telah berpengalaman akan memiliki pemahaman tentang sesuatu yang 

telah dihadapi, begitu juga tentang kecurangan yang akan dilakukan oleh seorang 

individu ( Ayuningtyas dan Pamudji, 2012). Pengalaman kerja dari seorang auditor 

berkaitan dengan teori atribusi, ketika pengalaman kerja seorang auditor cukup banyak 

maka auditor akan mampu menilai individu melalui perilaku yang ditunjukkan karena 

seorang auditor yang berpengalaman telah terbiasa melihat hal hal tersebut selama 

menjalankan tugasnya. 

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 
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hal hal yang diindikasikan sebagai sebuah kecurangan.  Auditor yang telah mempunyai 

banyak pengalaman kerja maka akan lebih paham tentang tata letak dimana sebuah 

kecurangan akan terjadi. 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. 

Tekanan waktu adalah  hal yang sering dihadapi oleh auditor ketika melaksanakan 

tugasnya. Tekanan waktu berkaitan dengan teori fraud triangle dimana terdapat faktor 

pressure atau tekanan waktu untuk sebuah tugas audit, dimana sebuah tugas audit 

memiliki jangka waktu tertentu dan jangka waktu itulah yang menjadi tekanan auditor. 

Terkadang waktu yang ditentukan untuk sebuah audit tidak sesuai dengan waktu yang 

dibutuhkan sehingga auditor harus melakukan alternatif cara untuk mengatasinya 
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seperti mengesampingkan hal-hal kecil yang dianggap kurang penting. Dengan cara 

seperti itu auditor dapat mempersingkat waktu kerja  namun auditor bisa kehilangan 

bukti-bukti kecil yang menyebabkan auditor tidak yakin akan hasil auditnya dan 

menimbulkan celah untuk terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Dari hasil 

penelitian terdahulu dan uraian penjelasan diatas maka didapatkan hipotesis sebagai 

berikut , yaitu : 

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.  

Skeptisme adalah sikap dimana seorang auditor menduga-duga, berprasangka, 

menerka berdasarkan temuan audit,sikap ini harus dimiliki oleh auditor untuk 

menemukan sebuah kecurangan pada laporan keuangan. Kemampuan skeptis auditor 

didapat melalui pengalaman kerja dan pendidikan. 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 
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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 

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. 

Independensi adalah sikap tidak mudah dipengaruhi, tidak berpihak, dan tidak 

bergantung pada orang lain dalam memutuskan dan mengemukakan pendapat. Dengan 

adanya sikap independensi pada saat mendeteksi kecurangan seorang auditor tidak 

akan terpengaruh sedang bekerja untuk siapa dan memihak siapa yang menjadi 

tujuanya adalah laporan audit yang sebenar benarnya. Seorang auditor dituntut untuk 
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memiliki sikap independensi agar laporan hasil audit tidak berpihak pada siapapun 

sehingga laporan tersebut netral, karena jika laporan hasil audit tidak netral akan 

menguntungkan salah satu pihak akan menyebabkan terjadi kecurangan. Dari 

penelitian terdahulu dan uraian penjelasan diatas didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

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.  
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D. Model Penelitian     

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

   

 

𝐻1(+) 

 

𝐻2 (−) 

 

𝐻3 (+) 

 

𝐻4 (+) 

 

𝐻5 (+) 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

 

Pengalaman 

Kerja (𝑋1) 

Tekanan 

Waktu (𝑋2) 

Skeptisme 

Auditor (𝑋3) 

Independensi 

(𝑋4) 

Kompensasi 

(𝑋5) 

Kemampuan 

Auditor dalam 

Mendeteksi Fraud 

(Y) 

Variabel Independen  
Variabel Dependen 


