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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum Objek/Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel KAP yang  berada diwilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Solo. Pada penelitian ini menggunakan metode nonprobality 

sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana seorang auditor 

minimal mempunyai pengalaman setidaknya 1 tahun bekerja. Berdasarkan metode 

yang digunakan maka hasil kuisoner dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuisoner 

Data Klarifikasi Jumlah Kuisoner Presentase 

Kuisoner yang tersebar 45 100% 

Kuisoner yang kembali 45 100% 

Kuisoner yang tidak 

dapat diolah 

5 11% 

Kuisoner yang dapat 

diolah 

40 89%% 

Sumber : Data Primer yang diolah 2019 

Kuisoner yang disebar sebanyak 45 buah atau 100% .Kuisoner yang tidak 

kembali 0 buah. Kuisoner yang dapat diolah sebanyak 40 buah dengan tingkat 

pengembalian 100%. 
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B. Analisis Diskriptif Statistik  

1. Statistik Deskriptif Demografi Responden 

Berdasarkan hasil kuisoner yang telah didistribusikan, karakteristik responden 

dibagi menjadi 5 kelompok yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lamanya 

bekerja,dan rata-rata jumlah penugasan audit. Berikut disajikan karakteristik 

responden berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lamanya 

bekerja, dan rata-rata jumlah penugasan audit :  

a. Karakteristik responden berdasarkan usia  

Karakteristik responden berdasarkan usia dari objek penelitian dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik responden berdasarkan usia  

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 < 30 tahun 20 50% 

2 31 – 35 tahun 10 25% 

3 36 – 40 tahun 7 17.5% 

4 < 40 tahun  3 7.5% 

 Total 40 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Pada tabel 4.2 menunjukan bahwa sebagian besar auditor yang menjadi 

responden penelitian adalah auditor dengan usia < 30 tahun  sebanyak 20 orang 

dengan presentasi 50%.  
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b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari objek oenelitian dilihat 

pada tabel berikut :  

Tabel 4.3 

Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 Laki -  laki 25 62.5% 

2 Wanita  15 37.5% 

Total  40 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Data pada tabel 4.3 menunjukan bahwa mayoritas auditor yang menjadi 

responden adalah laki-laki sebanyak 25 orang dengan presentae 62.5%. 

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 S1 34 85% 

2 S2 6 15% 

3 S3 0 0% 

 Total 40 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Data pada tabel 4.4 menunjukan bahwa mayoritas auditor memimiliki 

pendidikan terakhir dengan jenjang S1 yang ditunjukan dengan jumlah responden 

S1 sebanyak 34 responden dengan presentase  85%. 
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d. Karakteristik responden berdasarkan lamanya berkerja 

Karakteristik responden berdasarkan lamnua berkerja dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 <1 tahun 0 0% 

2 1 – 5 tahun 20 50% 

3 6 – 10 tahun 10 25% 

4 10 – 15 tahun 10 25% 

5 < 15 tahun 0 0% 

 Total 40 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Data pada tabel 4.5 menunjukan bahwa mayoritas auditor yang menjadi 

responden dalam penelitian adalah auditor yang telah bekerja selama 1- tahun 

sebanyak 20 orang dengan presentase 50%. 

e. Karakteristik responden berdasarkan rata-rata jumlah penugasan 

Karakteristik responden berdasarkan rata-rata jumlah penugasan audit dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah penugasan 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 1-3 tugas 32 80% 

2 4-7 tugas 6 15% 

3 8-10 tugas 2 5% 

4 Lebih dari 10 tugas  0 0% 

 Total 40 100% 
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Berdasarkan pada table 4.6 dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini mengerjakan 1-3 tugas dalam setahun yang berjumlah 32 orang 

dengan presentase 80%. 

 

f. Uji statistik deskriptif variabel penelitian 

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pengalaman Auditor 40 27 55 47.88 6.069 

Independensi 40 29 59 49.48 5.914 

Tekanan Waktu 40 7 21 12.15 3.505 

Skeptisme Profesional 40 17 35 28.73 3.471 

Kompensasi 40 39 73 63.55 6.991 

Kemampuan Mendeteksi 

Fraud 

40 24 46 40.05 4.920 

Valid N (listwise) 40     

 

Berdasarkan table 4.7 dapat dilihat bahwa variabel pengalaman auditor memiliki 

nilai mean 47.88 sedangkan standard deviation 6.069, untuk variabel independensi 

memiliki mean 49.48 dengan standard deviation 5.914, kemudian variabel tekanan 

waktu memiliki nilai mean 12.15 dengan standard deviation 3.505, untuk variabel 

skeptisme professional memiliki nilai mean 28.73 dengan standard deviation 3.471, 

kemudian untuk variabel kompensasi memiliki nilai mean 63.55 dengan standard 

deviation 6.991, dan untuk variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

memiliki nilai mean 40.05 dengan standard deviation 4.920. Jumlah seluruh 

respondon adalah 40. 
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C. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan 

layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 

40 responden. Uji validitas mempunyai standar pengujian yaitu jika nilai KMO dan 

factor loading memiliki nilai lebih dari 0,5 maka instrumen yang diuji dapat 

dikatakan valid (Nazzarudin dan Basuki, 2015). Berikut ini adalah hasil uji 

validitas: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 
KMO 

Factor 

Loading 
Keterangan 

Pengalaman 

Kerja 

X1.1 

0,888 

0,761 Valid 

X1.2 0,847 Valid 

X1.3 0,759 Valid 

X1.4 0,803 Valid 

X1.5 0,658 Valid 

X1.6 0,722 Valid 

X1.7 0,857 Valid 

X1.8 0,824 Valid 

X1.9 0,838 Valid 

X1.10 0,832 Valid 

X1.11 0,869 Valid 

 

Tekanan 

Waktu 

X3.1 

0,838 

0,821 Valid 

X3.2 0,886 Valid 

X3.3 0,891 Valid 

X3.4 0,754 Valid 

X3.5 0,860 Valid 

X3.6 0,800 Valid 

 

Independensi 

X2.1 

0,828 

0,838 Valid 

X2.2 0,805 Valid 

X2.3 0,857 Valid 
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Variabel 
Item 

Pertanyaan 
KMO 

Factor 

Loading 
Keterangan 

X2.4 0,656 Valid 

X2.5 0,748 Valid 

X2.6 0,562 Valid 

X2.7 0,770 Valid 

X2.8 0,768 Valid 

X2.9 0,742 Valid 

X2.10 0,845 Valid 

X2.11 0,679 Valid 

X2.12 0,816 Valid 

Skeptisme 

Professional 

X4.1 

0,816 

0,911 Valid 

X4.2 0,772 Valid 

X4.3 0,827 Valid 

X4.4 0,756 Valid 

X4.5 0,747 Valid 

X4.6 0,771 Valid 

X4.7 0,761 Valid 

   

Kompensasi 

X5.1 

0,814 

0,710 Valid 

X5.2 0,752 Valid 

X5.3 0,807 Valid 

X5.4 0,746 Valid 

X5.5 0,774 Valid 

X5.6 0,800 Valid 

X5.7 0,841 Valid 

X5.8 0,745 Valid 

X5.9 0,854 Valid 

X5.10 0,843 Valid 

X5.11 0,675 Valid 

X5.12 0,865 Valid 

X5.13 0,675 Valid 

X5.14 0,731 Valid 

X5.15 0,756 Valid 

X5.16 0,747 Valid 

Kemampuan 

Auditor 

dalam 

Y.1 

0,710 

0,726 Valid 

Y.2 0,718 Valid 

Y.3 0,807 Valid 

Y.4 0,810 Valid 
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Variabel 
Item 

Pertanyaan 
KMO 

Factor 

Loading 
Keterangan 

Mendeteksi 

Fraud 
Y.5 0,806 Valid 

Y.6 0,731 Valid 

Y.7 0,798 Valid 

Y.8 0,750 Valid 

Y.9 0,881 Valid 

Y.10 0,744 Valid 

             Sumber: hasil olah data 2019 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 40 responden dapat diketahui 

bahwa seluruh pernyataan mengenai pengalaman kerja, tekanan waktu, skeptisme 

auditor, independensi, kompensasi dan kemampuan mendeteksi fraud adalah valid 

karena dilihat dari KMO dan factor loading memiliki nilai lebih dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut 

dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan 

layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 

40 responden Pernyataan dapat di katakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha> 0,7 

(Nazzarudin dan Basuki, 2015). Berikut ini adalah hasil uji reliabel: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Pengalaman Kerja 0.941 Reliabel 

Tekanan Waktu 0.912 Reliabel 

Skeptisme Auditor 0.906 Reliabel 

Independensi 0.933 Reliabel 

Kompensasi 0.906 Reliabel 

Kemampuan Mendeteksi Fraud 0.925 Reliabel 

   Sumber: hasil olah data 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabilitas dari 40 responden dapat diketahui 

bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari pengalaman kerja, tekanan waktu, skeptisme 

auditor, independensi, kompensasi dan kemampuan mendeteksi fraud dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena 

telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha > 0,7. 

2. Analisis Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas. 

a. Uji Normalitas 

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. 

b. 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. 
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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. 

c. 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 

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. 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Setelah melaksanakan uji asumsi klasik dan hasil yang didapatkan memenuhi 

standar uji asumsi klasik, maka tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi dan 

interpretasi dengan model analisis linier berganda. Pada penelitian ini terdapat 5 

hipotesis yang akan diuji, dengan hasil pengujian sebagai berikut : 

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. 
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a. Uji Regresi Simultan 

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 

  

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. 

b. Uji Regresi Parsial  

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable 

dependen. Hipotesis akan diterima apabila nilai signifikan < alpha 0,05 dan 

koefisien regresi searah dengan hipotesis.  

 

 

 

 

 

 

 

Model Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

. 000b 
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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 

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 
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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 

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. 
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D. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud 

Hipotesis pertama yang ada pada penelitian ini adalah pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap kemampuan seorang auditor untuk mendeteksi fraud. 

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh terhadap kemampuan seorang auditor untuk 

mendeteksi fraud maka hipotesis pertama 𝐻1 diterima. Penelitian ini sejalan dengan 

Anggriawan (2014) dan Sari dkk (2018) bahwa pengalman kerja berpengaruh 

positif terhadap kemampuan audiot untuk mendeteksi fraud. 

Pengalaman auditor dalam menjalankan setiap tugas audit, membuat auditor 

terbiasa dan mampu mendeteksi kecurangan dengan melihat sikap perilaku individu 

serta hal hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani hal ini sesuai 

dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa suatu pengalaman akan membuat 

seseorang memahami sikap dan tingkah laku individu, sehingga semakin 

berpengalaman auditor maka semakin baik kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. Libby dan Frederick (1990) dalam Hafifah (2010: 9) menjelaskan 

bahwa auditor berpengalaman adalah dia yang tidak hanya  mempunyai 

kemampuan dalam mendeteksi kecurangan ataupun kekeliruan namun juga auditor 

yang bisa memberikan penjelasan yang akurat dibandingkan dengan auditor yang 

pengalamanya kurang. Pengalaman kerja auditor bisa dilihat dari seberapa lama dia 

menjadi seorang auditor, berapa banyak ia telah menyelesaikan tugas-tugas yang 
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diberikan, dan berapa banyak jenis perusahan yang telah ditangani (Suraida, 2005 

:119) 

2. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Pendeteksian Fraud 

Hipotesis yang kedua adalah pengaruh tekanan waktu terhadap 

pendeteksian fraud. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan pada penelitian ini 

menghasilkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap pendeteksian 

fraud maka hipotesis kedua 𝐻2 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Anggriawan (2104) yang menyebutkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negative 

terhadap pendeteksian fraud dan juga pada penelitian Pangestika dkk (2015) dan 

Arsendy (2017) menyebutkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negative terhadap 

pendeteksian fraud. 

Tekanan yang di hadapi oleh auditor membuat para auditor mengabaikan hal-hal 

kecil, sehingga pendeteksian kecurangan tidak maksimal dilakukan oleh auditor. 

Tekanan atau pressure berkaitan dengan fraud triangle, pressure memiliki 

pengaruh untuk auditor maupun manajemen. Untuk auditor pressure dalam hal ini 

tekanan waktu yang membuat auditor kurang maksimal untuk mendeteksi 

kecurangan, terlebih jika auditor kurang memahami bisnis klien. Namun untuk 

manajemen, pressure akan membuat manajemen melakukan hal-hal yang dapat 

mengarah pada kecurangan demi meningkatnya nilai perusahan. Menurut Braun 

(2000) dalam Koroy (2008: 29) auditor yang bekerja dalam tekanan waktu akan 

kurang peka terhadap kecurangan karena fokus auditor terhadap penyebab salah saji 

akan menurun dan auditor akan cenderung berfokus pada pekerjaan yang harus 
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diselesaikan sehingga auditor gagal untuk menemukan sinyal-sinyal penyebab 

kecurangan. 

 

3. Pengaruh Skeptisme Auditor terhadap Pendeteksian Fraud 

Hipotesis yang ketiga adalah pengaruh skeptisme auditor terhadap 

pendeteksian fraud. Berdasarkan olah data yang dilakukan pada penelitian ini 

menunjukan bahwa skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud maka hipotesis ketiga 𝐻3diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian milik 

Anggriawan (2014), Wiguna (2015), dan Sari (2018) yang menyebutkan bahwa 

skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud. Jika seorang 

auditor semakin skeptic maka ia akan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan 

dan akan mencari informasi ataupun bukti tambahan untuk mendukung 

kesimpulanya. Skeptisme seorang auditor dapat dilihat dari sikap interogtaif, 

kehati-hatianya dalam membuat keputusan, pemahan interpersonal, rasa ingin tahu, 

percaya diri dan keyakinanya dalam membuat keputusan (Hurt et al, 2001 : 17). 

Sikap skeptisme merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor. Sikap 

skeptis akan terus berkembang sejalan dengan seberapa banyak tugas yang dijalani 

oleh auditor. Karena sikap ini merupakan sikap untuk berhati-hati dalam 

mengambil keputusan dan tidak mudah percaya pada bukti audit. Proses belajar 

akan terus memperbaiki sikap skeptis dari auditor serta bagaimna auditor 

mengambil keputusan terbaiknya hal ini sejalan dengan teori kognitif. Auditor akan 

berhati-hati terhadap hal yang sama atau pernah di alami dan tidak akan mudah 

percaya.  
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Interogatif berarti seorang auditor memiliki sikap untuk selalu 

mempertanyakan atas sesuatu yang terjadi, pemahaman interpersonal adalah 

keinginan untuk memahami seorang individu lebih mendalam, rasa ingin tahu 

menandakan kemauan auditor untuk mendapatkan informasi dan bukti, percaya diri 

berarti seorang auditor harus bisa percaya pada kemampuanya sendiri dalam 

melaksanakan tugas, sikap-sikap tersebut harus dimiliki seorang auditor sehingga 

auditor tidak langsung percaya kepada asersi yang diberikan oleh manajemen. 

4. Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Fraud 

Hipotesis yang keempat adalah pengaruh independensi terhadap 

pendeteksian fraud. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan pada penelitian ini 

disebutkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud 

maka hipotesis keempat 𝐻4 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Wiguna 

(2015) yang menyebutkan independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian 

fraud. Pada penelitian Hartan dan Waluyo (2016) menyebutkan independensi 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud.  

Sikap tidak memihak dan tidak mudah di pengaruhi akan membuat tim 

auditor lebih mudah dalam mendeteksi  fraud. Karena jika seorang auditor memihak 

ataupun mudah percaya akan membuka kesempatan bagi klien untuk melakukan 

kecurangan, sesuai dengan teori fraud triangle bahwa opportunity atau kesempatan 

akan memperbesar kemungkinan kecurangan. Maka independensi yang dimiliki 

auditor akan menutup kesempatan adanya kecurangan, dan membuat auditor 

terfokus untuk mendeteksi kecurangan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Hal 

ini membuktikan bahwasanya independensi merupakan faktor yang 
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memepengaruhi pendeteksian fraud dan membuktikan jika semakin tinggi tingkat 

independensi seorang auditor maka semakin tinggi pula tingkat pendeteksian 

kecuranganya. Maka sikap independensi ini adalah sikap yang harus dimiliki 

auditor agar auditor bisa menjaga sikap untuk tidak memihak dalam melaksanakan 

tugas audit walaupun dalam pelaksanaanya auditor di bayar oleh klien. Hal ini 

membuktikan bahwa independensi menjadi faktor yang mempengaruhi 

pendeteksian fraud.  

5. Pengaruh kompensasi terhadap Pendeteksian Fraud 

Hipotesis kelima adalah pengaruh kompensasi terhadap pendeteksian fraud. 

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan pada penelitian ini disebutkan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud maka hipotesis kelima 

𝐻5diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dkk (2018) disebutkan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud. Hal ini menunjukkan 

bahwa kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi pendeteksian fraud. 

Semakin tinggi tingkat kompensasi maka akan semakin tinggi juga tingkat usaha 

auditor untuk melakukan pendeteksian fraud. Kompensasi merupakan imbalan 

yang membuat pegawai termotivasi. Dengan adanya kompensasi maka auditor 

termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya sehingga hal ini akan 

mempermudah dalam pendeteksian fraud. Sikap auditor terhadap pemberian 

kompensasi merupakan sebuah rasionalization. Dengan adanya tambahan imbalan 

maka semakin besar usaha yang diberikan. Maka dari itu perusahaan bisa lebih 

memperhatikan kompensasi bukan sekedar sebagai bonus atau kesejahteraan 
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pegawai melainkan juga sebagai pemicu seorang karyawan untuk melakukan 

perkerjaanya dengan lebih baik. 


