
 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI 

KECURANGAN: 

Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan Tinggi BLU 

dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Taat Pambudi 

7211412039 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



ii 

 



iii 

 

  

 



iv 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

 “Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya 

engkau berada dalam pengawasan Kami”. Qs. Ath Thur: 48 

 Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will 

help create the fact. (Henry James) 

 How important each day is, depends on how important you feel it is to 

you. (Erza Scarlet) 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

 Zaeni, Warsainah, dan Arfian atas doa dan kasih 

sayang yang tak pernah selesai 

 Keluarga besar Alm. Tuhroni atas semangat dan 

dukungan yang telah diberikan 

 Teman kosan, kontrakan, dan BIOS. 

 Teman KKN Jelly 

 Teman-teman Akuntansi A 2012 dan Akuntansi 

2012 lainnya. 

 Almamater UNNES tercinta 

 

 



vi 

 

PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

Auditor  dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Auditor 

Internal di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta”. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah 

mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka 

dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk 

mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi. 

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan 

pelayanan selama masa studi. 

4. Drs. Sukirman, M.Si., QIA., dosen pembimbing yang telah berkenan 

memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi. 



vii 

 

5. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA, dosen penguji I yang telah 

memberikan masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

6. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Ak., CA, dosen penguji II yang telah 

memberikan masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

7. Linda Agustina, S.E., M.Si, dosen wali Akuntansi A 2012 yang telah 

berkenan memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama masa 

studi. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama 

penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang. 

9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

Semarang,  Agustus 2016 

 

Penulis 

 



viii 

 

SARI 

Pambudi, Taat. 2016. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan 

Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Sukirman, M.Si., QIA. 

Kata Kunci: Kemampuan Mendeteksi Kecurangan, Auditor Internal, 

Pengendalian Internal, Kompetensi, Penilaian Risiko Kecurangan. 

Salah satu fungsi auditor internal adalah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. 

Namun, dalam laporan yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud 

Examiners, perusahaan mengalami kerugian setiap tahun sebesar 5% dari 

pendapatan karena kecurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi 

kecurangan. Faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi, kemampuan dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal, dan kemampuan untuk menilai 

risiko kecurangan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal pada perguruan tinggi BLU 

dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istemewa Yogyakarta sebanyak 141 orang. 

Sampel penelitian sebanyak 43. Teknik sampel yang digunakan adalah cluster 

proportional random sampling. Data yang diolah menggunakan software 

SmartPLS 3.0.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan dalam memahami efektivitas pengendalian internal, kemampuan 

untuk menilai risiko kecurangan, dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. 

Selain itu, variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan juga tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. 

Disisi lain, variabel kemampuan dalam memahami efektivitas pengendalian 

internal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemampuan untuk 

menilai risiko kecurangan dan variabel kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan. Nilai R square sebesar 17,1%.  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan disarankan agar dapat lebih memahami efektivitas 

pengendalian internal, khususnya pada aspek aktivitas pengendalian karena aspek 

ini memiliki nilai terendah (2) peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan 

instrumen yang lebih cocok pada sektor publik.  
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ABSTRACT 

 

Pambudi, Taat. 2016.”Factors Affecting Auditor‟s Ability to Detect Fraud: An 

Empirical Study Among Internal Auditors in Public Service Agency Colleges and 

Legal Entity Colleges in Central Java and Special Region of Yogyakarta”. Final 

Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Advisor Drs. Sukirman, M.Si., QIA. 

Keywords: Ability in Detecting Fraud, Internal Auditor, Internal Control, 

Competency, Fraud Risk Assessment.  

One of internal auditor‟s function is to establish a good governance. But 

according to a report issued by the Association of Certified Fraud Examiners, 

entity suffered loss for about 5% from its revenue each year due to fraud. The 

purpose of this research is to examine factors affecting internal auditor‟s ability in 

detecting fraud. These factors are competency, the ability in understanding 

internal control‟s effectiveness, and the ability in assessing fraud risk. 

Population of this study are 145 internal auditors in Public Service Agency 

Colleges and Legal Entity Colleges across Central Java and Special Region of 

Yogyakarta. Sample count respulted 43 internal auditors. Cluster proportional 

random sampling is used as sampling technique in this study. Data was analysed 

through SmartPLS 3.0. 

The result shows that competency do not affect ability in understanding internal 

control effectiveness, ability to assess fraud risk, and ability in detecting fraud. 

Moreover, ability in assessing fraud risk has no effect on internal auditor‟s ability 

in detecting fraud. Meanwhile, ability in understanding internal control 

effectiveness has significant effect towards fraud risk assessment‟s ability and 

internal auditor‟s ability to detect fraud. The R Sqaure is 17,1%. 

Suggestion of this study are as follows: (1) Internal auditors are suggested to 

increase their ability in understanding the effectivity of internal control, especially 

in control activity aspect during the fraud detection activity because the aspect has 

the lowest score. (2) further research are suggested to use another instrument that 

suits public sector characterisitcs.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Profesi auditor internal telah berkembang dari sekadar masalah-masalah 

teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi untuk memberikan jasa 

bernilai tambah bagi manajemen (Sawyer dkk, 2005). Perubahan ini senada 

dengan pernyataan dari The Institute of Internal Auditors (IIA) Australia yang 

berpendapat bahwa auditor internal merupakan cornerstone dari tata kelola 

perusahaan yang baik didalam organisasi dan memerankan peran yang penting 

dalam meningkatkan manajemen serta akuntabilitas keuangan dan non-keuangan. 

Tugas utama dari profesi auditor internal di dalam perusahaan adalah 

untuk menyediakan review yang berkelanjutan mengenai efektivitas manajemen 

risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (IIA, 2014). Dengan demikian, profesi 

auditor internal merupakan salah satu aspek yang penting dalam rangka 

menciptakan tata kelola yang baik (good governance). 

Pencapaian tata kelola yang baik, tidak terlepas dari komitmen seluruh 

stakeholder entitas dalam mencapai tujuan entitas. Menurut Committee of 

Sponsoring Organizations (COSO), tujuan entitas secara spesifik berkaitan 

dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan 

ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Di dalam sektor 

pemerintah, pengamanan terhadap aset juga merupakan salah satu tujuan entitas. 

Namun, menurut studi yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud 
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Examiners (ACFE), perusahaan secara rata-rata mengalami kerugian karena 

penggelapan aset sebesar $ 130.000. Dalam laporan yang berjudul Report to the 

Nations on Occupational Fraud and Abuse, ACFE mengungkapkan bahwa 

penggelapan aset tersebut dikategorikan sebagai salah satu tindak kecurangan.  

Fraud atau kecurangan merupakan istilah yang umum dalam akuntansi 

dan auditing. Menurut Zimbelman, dkk (2014) kecurangan mencakup segala 

macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaian tertentu yang dipilih oleh 

seseorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan 

melakukan representasi yang salah. Menurut ACFE, kecurangan dapat dilakukan 

dalam bentuk korupsi, penggelapan aset, dan fraudulent statement. 

Salah satu contoh kasus fraudulent statement yang cukup terkenal pada 

sektor privat adalah kasus perusahaan Toshiba. Kecurangan laporan keuangan 

yang dilakukan oleh Toshiba tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu yang 

pendek. Berdasarkan hasil laporan komite investigasi independen, kecurangan 

tersebut dilakukan sejak tahun fiskal 2008 sampai kuarter ketiga tahun buku 2014 

(6 tahun). Dalam kurun waktu 6 tahun tersebut, jumlah moneter kecurangan yang 

dilakukan oleh Toshiba adalah sebesar 151,8 miliar yen atau sekitar 1,22 miliar 

dolar AS. Kecurangan tersebut dilakukan melalui penerapan akuntansi yang tidak 

sesuai. Di dalam kasus yang lain, ACFE juga berpendapat bahwa organisasi 

kehilangan pendapatan sebesar 5% setiap tahun karena tindak kecurangan.  

Disisi lain, kasus kecurangan pada sektor publik juga tidak sedikit. 

Berdasarkan laporan ACFE, organisasi pemerintah dan pelayanan publik 

mengalami kerugian sebesar $90.000 pada tahun 2014. Kerugian ini 
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menyebabkan organisasi pemerintah dan pelayanan publik menempati posisi 

kedua dalam hal jumlah kecurangan yang terjadi.  

Donald R. Cressey dalam Tuanakotta (2014), berpendapat mengenai 

beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Hal tersebut adalah 

pressure, opportunity, dan rationalization. Pressure berkaitan dengan masalah-

masalah yang tidak dapat dibagikan. Lebih spesifik lagi, terdapat enam kondisi 

yang menimbulkan tekanan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, yakni 

pelanggaran terhadap kewajiban dalam pekerjaan, kegagalan pribadi, kegagalan 

bisnis, keterpurukan dalam kesendirian, pemerolehan status, dan hubungan antara 

pekerja dengan pemberi kerja. 

Aspek opportunity terdiri dari dua komponen, yakni general information 

dan adanya technical skill untuk melakukan kecurangan (Tuanakotta, 2014). 

Aspek opportunity dapat pula dikaitkan dengan masalah kelemahan pengendalian 

internal sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan 

(Sanusi, 2015). Sedangkan aspek rationalization merujuk pada perilaku untuk 

mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan (Tuanakotta, 2014). 

Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan, maka 

tidak heran jika pencegahan dan pendeteksian kecurangan merupakan hal yang 

penting. Menurut ISA 240, tanggungjawab utama untuk mencegah dan 

mendeteksi kecurangan terletak pada those charge with governance dan 

manajemen perusahaan. Berdasarkan aturan ini, auditor internal secara tidak 

langsung memiliki kewajiban untuk ikut andil dalam mencegah dan mendeteksi 
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kecurangan, mengingat auditor internal merupakan bagian dari those charge with 

governance.  

Selain ISA 240, ACFE juga menemukan bukti bahwa auditor internal 

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan. Dalam laporan yang diterbitkan pada 2014, auditor internal mampu 

mendeteksi kecurangan lebih besar daripada auditor eksternal, yakni sebesar 

11,1% pada tahun yang sama. Berikut metode pendeteksian awal tentang 

kecurangan yang dilaporkan oleh ACFE pada tahun 2014: 

Tabel 1.1. 

Deteksi Awal Kecurangan 

No Metode Persentase 

1 
Tip 42,2% 

2 
Review Manajemen 16% 

3 
Audit Internal 14,1% 

4 
Ketidaksengajaan 6,8% 

5 
Rekonsiliasi Akun 6,6% 

6 
Pemeriksaan Dokumen 4,2% 

7 
Audit Eksternal 3% 

Sumber: ACFE, 2014 

Berdasarkan pada ISA 240 serta Tabel 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa 

auditor internal memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan. Dengan 

adanya tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan, auditor internal memiliki 

kontribusi dalam mencapai tujuan entitas. Pencapain tujuan tersebut secara lebih 
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konkret berkaitan dengan pengamanan aset, dan pencegahan material 

misstatement pada laporan keuangan. 

Pendeteksian kecurangan merupakan tindakan yang diambil untuk 

menemukan kecurangan yang telah atau sedang terjadi. Dalam kegiatan 

mendeteksi kecurangan, auditor biasanya memulainya dengan mengidentifikasi 

indikator-indikator yang menjadi petunjuk kemungkinan adanya kecurangan 

(Zimbelman, dkk, 2014). Dengan demikian, kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan bergantung pada kemampuan auditor internal untuk 

memahami dan mengenali adanya indikator-indikator kecurangan (red flag). 

Menurut Price Waterhouse (1985) dalam Kapardis (1999), red flag 

merupakan gejala potensial yang muncul didalam lingkungan bisnis perusahaan 

yang dapat menginisiasi risiko yang lebih tinggi terhadap salah saji laporan 

keuangan secara sengaja. Dengan demikian, red flag merupakan suatu indikasi 

ketidakberesan yang menunjukkan bahwa kecurangan sedang, atau telah terjadi. 

Ketika red flag muncul, auditor harus melakukan kegiatan untuk memastikan 

situasi tersebut dan menentukan apakah kecurangan telah muncul. Namun tidak 

semua red flag mengindikasikan adanya kecurangan, sehingga auditor harus fokus 

pada pembuktian munculnya kecurangan, bukan pada membuat checklist tentang 

red flag (Singleton dan Singleton, 2010).  

Dilansir dari www.accountingweb.com terdapat sepuluh red flag yang 

perlu di curigai dan perlu mendapatkan pengujian yang lebih lanjut oleh auditor. 

Kesepuluh indikator kecurangan tersebut adalah dokumen yang hilang, komplain, 

pembelian yang berlebihan, penyusutan persediaan barang dagangan, retur 

http://www.accountingweb.com/
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penjualan atau cek yang berlebihan, salinan pembayaran, faktur dengan jumlah 

uang yang dibulatkan, jumlah faktur yang tidak normal, faktur dengan jumlah 

nominal mendekati batas yang disetujui, dan alamat palsu.  

Studi ACFE juga mengungkapkan bahwa pelaku kecurangan 

menunjukkan setidaknya 1 behavioral red flag sebelum kecurangan yang 

dilakukan terdeteksi. Berikut red flag yang ditunjukkan oleh pelaku kecurangan 

berdasarkan studi ACFE pada tahun 2014: 

Tabel 1.2. 

Behavioral Red Flag 

No Behavioral Red Flag Persentase 

1 
Besar pasak daripada tiang 43,8% 

2 
Kesulitan keuangan 33% 

3 
Hubungan yang terlalu dekat dengan pemasok 

atau pelanggan 
21,8% 

4 
Enggan berbagi tugas 21,1% 

5 
Sikap yang mementingkan diri sendiri 18,4% 

6 
Perceraian atau masalah keluarga 16,8% 

7 
Mudah marah, curigaan, atau membela diri 15% 

Sumber: ACFE, 2014 

Berdasarkan Tabel 1.2., identifikasi terdap red flag merupakan kunci 

keberhasilan pendeteksian dan pencegahan kecurangan. Red flag secara natural 

berhubungan dengan desain metode pendeteksian dan proses pendeteksian yang 

efektif, yang secara langsung berhubungan dengan pengendalian internal entitas. 

(Singleton dan Singleton, 2010). 
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 Kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan tidak terlepas 

dari faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat 

dikategorikan kedalam beberapa dimensi, diantaranya adalah tugas audit, 

kepribadian, faktor-faktor kognitif, status etika auditor, karakteristik auditor, 

karakteristik KAP, peran KAP, peran auditor dan indikator risiko kecurangan 

(Jaffar, dkk 2011). Faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan dalam penelitian ini berfokus pada karakteristik auditor. 

Salah satu karakteritik auditor tersebut adalah kompetensi auditor internal. 

Dengan adanya kompetensi, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk 

melakukan pekerjaan.  

Kompetensi auditor internal meliputi latar belakang pendidikan, 

pengalaman kerja, kualifikasi personal, dan pelatihan berkelanjutan (Alzeban dan 

David, 2014). Sanusi, dkk (2015) berpendapat bahwa jika auditor memiliki 

pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor risiko kecurangan, maka auditor 

akan memiliki pemahaman yang baik pula mengenai kecurangan, bagaimana 

kecurangan muncul, dan bagaimana memitigasi dan mencegah kecurangan agar 

tidak muncul lagi. Pemahaman dan interpretasi akuntan forensik serta auditor 

terhadap situasi yang berkaitan dengan kecurangan bergantung pada pengetahuan 

dan penilaian risiko kecurangan (Popoola, dkk, 2015). Vona (2008) juga 

berpendapat bahwa auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan.  

Penelitian dari Wardhani (2014) menemukan pengaruh positif signifikan 

antara pengetahuan dan pengalaman terhadap kemampuan untuk mendeteksi 
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kecurangan pada auditor eksternal yang bekerja di KAP dan BPK di Semarang. 

Namun, Supriyanto (2014) menemukan bahwa pengalaman tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada akuntan publik 

di Solo dan Yogyakarta. Fuad (2015) menemukan pengaruh positif kompetensi 

terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Selain faktor kompetensi, pemahaman auditor internal terhadap efektivitas 

pengendalian internal juga mempengaruhi keberhasilan auditor internal untuk 

mendeteksi kecurangan. Dengan adanya pengendalian internal, organisasi dapat 

mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Jika pengendalian internal tidak 

efektif, maka manusia cenderung untuk melakukan kecurangan. Hal ini didukung 

oleh penelitian Adinda dan Ikhsan (2015) yang menemukan hubungan signifikan 

antara pengendalian internal dengan kecenderungan melakukan kecurangan.  

Vona (2008) berpendapat bahwa auditor dalam mendeteksi dan mencegah 

fraud bergantung pada hasil evaluasinya mengenai kecukupan dan keefektivan 

pengendalian internal. Disisi lain, walaupun pengendalian internal adalah kunci 

untuk mencegah kecurangan, namun didalam pengendalian internal yang kuat 

pun, tetap terdapat kemungkinan munculnya kecurangan. Begitupun sebaliknya, 

pengendalian internal yang lemah tidak berarti bahwa probabilitas kecurangan 

mungkin muncul dalam skala yang lebih kecil (Sanusi dkk, 2015).  

Laporan ACFE pada tahun 2014 menyebutkan bahwa kekurangan 

pengendalian internal yang efektif akan berkontribusi pada kecurangan. Lebih 

tepatnya, sekitar 33% dari seluruh kasus kecurangan dalam studi ACFE tersebut 

disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak efektif. Dengan demikian, 
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kemampuan auditor internal untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

memiliki hubungan yang searah dengan kemampuan auditor internal untuk 

mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Joseph, dkk (2015) 

yang menemukan pengaruh positif signifikan antara kecukupan pengendalian 

internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada Bagian 

Keuangan Kakamega County. 

Kemampuan auditor internal untuk menilai risiko kecurangan merupakan 

faktor lain yang mempengaruhi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi 

kecurangan. Berdasarkan ISA 240 paragraf 16, auditor harus melaksanakan 

prosedur-prosedur untuk memperoleh informasi yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi risko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. 

Dalam paragraf 25 ISA 240, auditor juga harus mengidentifikasi dan menilai 

risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan pada level laporan 

keuangan, dan level transaksi. Berdasarkan pada penilaian risiko kecurangan, 

auditor harus mendesain prosedur audit untuk memperoleh asurans yang layak 

bahwa salah saji yang disebabkan oleh kecurangan dan kekeliruan secara 

keseluruhan dapat dideteksi (Jaffar, 2009).  

Menurut Zimbelman (1997), salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh 

organisasi untuk meminimalisasi risiko kecurangan adalah dengan melakukan 

penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment). Fraud risk assessment akan 

meningkatkan perhatian auditor terhadap tanda-tanda kecurangan. Penilaian risiko 

kecurangan yang baik akan membantu organisasi dalam memahami bagian yang 

rentan terhadap kecurangan (Kummer, dkk, 2015).  
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Jaffar, dkk (2008) meneliti mengenai pengaruh kemampuan untuk menilai 

risiko kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

pada auditor eksternal yang menjabat sebagai partner dan manajer KAP di 

Malaysia. Dalam penelitian tersebut, Jaffar, dkk (2008) menemukan pengaruh 

signifikan variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tapi hanya dalam skenario 

kecurangan tinggi.  

Selain berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam meneteksi 

kecurangan, variabel kompetensi juga berpengaruh terhadap kemampuan untuk 

memahami pengendalian internal dan kemampuan untuk menilai risiko 

kecurangan. Perbedaan kompetensi akan menghasilkan perbedaan persepsi 

mengenai efektivitas pengendalian internal maupun dalam menilai risiko 

kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zhang, dkk (2007) menemukan bahwa 

entitas cenderung dinilai memiliki pengendalian internal yang lemah apabila 

komite audit entitas tersebut memiliki keahlian yang sedikit mengenai keuangan. 

Senada dengan Zhang, dkk (2007), hasil penelitian Haislip, dkk (2016) 

menemukan bahwa entitas yang mengganti auditor lama dengan auditor baru yang 

mempunyai keahlian teknologi informasi memiliki kecenderungan untuk 

melaporkan perbaikan kelemahan pengendalian yang material dalam jangka 

waktu satu tahun.  

Pengaruh kompetensi terhadap kemampuan untuk menilai risiko 

kecurangan telah diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Knapp dan 
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Knapp (2001) dan Popoola, dkk (2015). Knapp dan Knapp (2001) menguji 

manajer dan senior auditor dalam menilai risiko kecurangan. Hasil penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa manajer KAP menilai risiko kecurangan lebih 

tinggi daripada senior auditor. Dalam konteks yang sama, Popoola, dkk (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel pengetahuan 

terhadap penilaian risiko kecurangan sebesar 56,3% pada akuntan forensik dan 

auditor di Nigeria.  

Pemahaman auditor internal mengenai efektivitas pengendalian internal 

juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor internal dalam menilai risiko 

kecurangan. Menurut Sanusi, dkk (2015), salah satu faktor yang mungkin 

mempengaruhi risiko kecurangan yang dinilai tinggi oleh auditor adalah 

kegagalan manajemen untuk menunjukkan sikap yang seharusnya terhadap kode 

etik. Ernst and Young (2014) juga berpendapat bahwa risiko kecurangan harus 

dipertimbangkan mengingat individu atau entitas mungkin bertindak tidak sesuai 

dengan standar kode etik yang diharapkan. Penelitian dari Sanusi, dkk (2015) 

menemukan bahwa auditor di National Audit Departement Malaysia serta 

mahasiswa di Malaysia menilai risiko kecurangan dengan skor yang tinggi apabila 

pengendalian internal lemah. 

Penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi negeri berstatus Badan 

Layanan Umum (BLU) atau Badan Hukum (BH) di Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sebagai bagian dari sektor publik, perguruan tinggi dituntut 

agar mampu mewujudkan Good University Governance (tata kelola universitas 

yang baik). Namun disisi lain, ACFE melaporkan bahwa jumlah kecurangan yang 
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dilakukan oleh organisasi yang bergerak di bidang pendidikan adalah sebesar 80 

kasus atau sekitar 5,9%. Dengan jumlah kasus tersebut, organisasi yang bergerak 

pada bidang pendidikan menempati posisi kelima tertinggi setelah perbankan dan 

jasa keuangan, pemerintahan dan pelayanan publik, manufaktur, dan jasa 

kesehatan. Pemilihan objek perguruan tinggi BLU dan BH didasarkan pada 

kondisi kedua objek penelitian yang memiliki hak otonom dalam mengelola 

keuangan. Dengan kondisi ini, dimungkinkan perguruan tinggi BLU dan BH lebih 

mudah dalam melakukan tindakan kecurangan. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: 

Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan Tinggi di Jawa Tengah 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta.” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah 

yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan untuk 

memahami efektivitas pengendalian internal? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan menilai 

risiko kecurangan? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

internal dalam mendeteksi kecurangan? 
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4. Apakah kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap kemampuan menilai risiko kecurangan? 

5. Apakah kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan? 

6. Apakah kemampuan menilai risiko kecurangan berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kemampuan untuk 

memahami efektivitas pengendalian internal. 

2. Menjabarkan pengaruh kompetensi terhadap kemampuan menilai risiko 

kecurangan. 

3. Mendeskripsikan pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor 

internal dalam mendeteksi kecurangan. 

4. Mengetahui pengaruh kemampuan untuk memahami efektivitas 

pengendalian internal terhadap kemampuan menilai risiko kecurangan. 

5. Menguji pengaruh kemampuan untuk memahami efektivitas 

pengendalian internal terhadap kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan. 

6. Mengetahui pengaruh kemampuan menilai risiko kecurangan terhadap 

kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perguruan Tinggi 

Dengan adanya penelitian ini, perguruan tinggi yang berstatus Badan 

Layanan Umum dan Badan Hukum diharapkan dapat mengadakan 

pelatihan terhadap anggota Satuan Pengawas Internal yang memadai 

sehingga anggota Satuan Pengawas Internal memiliki kemampuan dalam 

mendeteksi kecurangan dalam rangka mewujudkan Good University 

Governance (tata kelola universitas yang baik).  

b. Bagi pemimpin Satuan Pengawas Internal 

Dengan adanya penelitian ini, pimpinan Satuan Pengawas Internal 

pada masing-masing perguruan tinggi dapat membuat kebijakan terkait 

dengan penugasan audit, khususnya pada bidang pendeteksian kecurangan. 

c. Bagi Auditor Internal 

Dengan adanya penelitian ini, auditor internal dapat memfokuskan diri 

dan mengembangkan diri pada faktor-faktor penting yang mampu 

membantu dalam mendeteksi kecurangan sehingga dapat memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan tata kelola universitas yang baik (Good 

University Governance). 
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2. Kegunaan Teoretis 

a. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu penulis, khususnya mengenai 

deteksi kecurangan. 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

mengenai kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan baik 

dalam sektor publik maupun sektor privat. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Signal Detection Theory 

Signal Detection Theory merupakan sebuah model mengenai bagaimana 

manusia mendeteksi sinyal atau stimulus dengan adanya gangguan atau noise 

(Karim dan Siegel, 1998). Menurut signal detection theory, respon seseorang 

pengamat dalam tugas mendeteksi sinyal dapat dibagi menjadi proses 

penginderaan yang bergantung pada intensitas stimulus dan proses keputusan 

yang dipengaruhi oleh kecenderungan pada respon pengamat (Wade dan Tavris, 

2007).  

Respon pengamat terhadap stimulus bergantung pada kebiasaan, 

kewaspadaan, motif-motif pribadi, dan harapan. Berdasarkan teori ini, terdapat 

empat jenis respon, yakni: hit, false alarm, miss, dan correct rejection. Hit adalah 

keadaan saat pengamat mendeteksi sinyal yang memang ada. False alarm 

merujuk pada kondisi ketika seseorang mengatakan ada sinyal ketika sebenarnya 

tidak sinyal sama sekali. Kondisi ketika seseorang gagal mendeteksi sinyal yang 

muncul disebut dengan miss. Sedangkan correct rejection merupakan keadaan 

saat seseorang mengatakan tidak ada sinyal ketika memang tidak ada sinyal. 

(Wade dan Tavris, 2007).  

Dalam mendeteksi kecurangan, auditor internal biasanya menitikberatkan 

pada tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan kecurangan telah atau sedang 
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terjadi (red flag). Menurut teori deteksi sinyal, kegiatan auditor internal dalam 

merespon red flag dapat dikaitkan dengan keempat jenis respons di dalam signal 

detection theory, yakni hit, false alarm, miss dan correct rejection.  

Jika auditor internal dapat mendeteksi dan menginvestigasi red flag yang 

menuntun pada terdeteksinya kecurangan, maka kondisi tersebut dikategorikan 

kedalam hit. Disisi lain, jika auditor internal menginvestigasi red flag yang tidak 

ada keterkaitan dengan kecurangan, maka kondisi ini disebut false alarm. False 

alarm dapat terjadi karena tidak semua red flag mengarah kepada tindakan 

kecurangan. 

Respon miss terjadi saat auditor internal tidak mampu menemukan red flag 

yang menunjukkan bahwa kecurangan telah atau sedang terjadi. Correct rejection 

terjadi jika auditor internal menemukan red flag, namun auditor internal 

berkeyakinan bahwa redflag tersebut tidak mengarah kepada tindak kecurangan. 

2.1.2. Teori Atribusi 

Menurut Lubis (2014), teori atribusi kali pertama dikembangkan oleh 

Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 

kombinasi antara kekuatan internal (kemampuan, usaha), dan kekuatan eksternal 

(kesulitan dalam pekerjaan, keberuntungan). Menurut Manusov dan Spitzberg 

(2008), teori atribusi berkaitan dengan proses internal (berfikir) dan eksternal 

(berbicara) dalam menginterpretasi dan memahami segala sesuatu mengenai sikap 

diri sendiri dan orang lain. 

Lebih lanjut, Lubis (2014) berpendapat bahwa terdapat tiga peran perilaku 

yang membentuk sikap seseorang, yakni perbedaan, konsesus, dan konsistensi. 
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Perbedaan (Distinctiveness) mengacu pada apakah seseorang bertindak 

sama dalam berbagai masalah. Konsensus mempertimbangkan bagaimana 

perilaku seseorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang 

sama. Sedangkan konsistensi merujuk pada suatu tindakan yang diulang 

sepanjang waktu. 

Auditor internal yang memiliki perbedaan kompetensi biasanya akan 

memiliki perbedaan dalam melaksanakan tugas auditnya. Dalam penelitian ini, 

auditor internal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak, 

maka akan memiliki kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian 

internal secara lebih baik. Perbedaan kompetensi juga akan menyebabkan 

perbedaan dalam menilai risiko kecurangan dan kemampuan untuk mendeteksi 

kecurangan. Hal ini sesuai dengan aspek konsensus. 

Aspek distinctiveness dalam penelitian ini dapat dikaitkan kedalam 

efektivitas pengendalian internal. Auditor internal akan memberikan 

pertimbangan yang berbeda antara pengendalian internal yang kuat dengan 

pengendalian internal yang lemah. 

2.2. Kemampuan untuk Mendeteksi Kecurangan 

Kemampuan untuk mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari 

seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang 

disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan 

(fraud) tersebut (Sucipto, 2007 dalam Nasution dan Fitriany, 2013). 

2.2.1. Definisi Kecurangan 



19 

 

 

 

Vona (2008) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang dilakukan 

didalam organisasi, atau oleh organisasi, atau terhadap organisasi. Tindakan 

tersebut dilakukan oleh pihak dalam ataupun pihak luar secara sengaja dan 

terselubung. Singleton dan Singleton (2010) mendefinisikan fraud sebagai sebuah 

istilah umum dan mencakup seluruh cara yang dapat dipikirkan oleh akal 

manusia, dipilih oleh seseorang, untuk memperoleh keuntungan dengan 

melakukan cara atau representasi yang salah. Elder, dkk (2009) berpendapat 

bahwa fraud mencakup cara-cara ketidakjujuran yang dilakukan secara sengaja 

untuk menghilangkan kepemilikan atau hak orang lain. Dalam konteks laporan 

keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan secara 

sengaja.  

Menurut ISA 240, fraud merupakan tindakan secara sengaja oleh satu atau 

lebih individu, meliputi manajemen, those charge with governance, karyawan, 

atau pihak ketiga, yang melibatkan penipuan untuk memperoleh keuntungan 

secara tidak adil atau tidak sah. Dilain pihak, Association of Fraud Examiners 

(ACFE) tidak mendefinisikan kecurangan secara menyeluruh. ACFE hanya 

mendefinisikan occupational fraud sebagai penggunaan jabatan seseorang untuk 

memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan secara sengaja atau 

penyalahgunaan dalam penggunaan sumber daya atau aset organisasi. 

Zimbelman, dkk (2014) mendefinisikan kecurangan sebagai penipuan 

yang menyertakan elemen sebuah representasi, mengenai sesuatu yang bersifat 

material, sesuatu yang tidak benar, dilakukan secara sengaja, dipercaya dan 

ditindaklanjuti oleh korban, korban menanggung kerugian. 
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2.2.2. Taksonomi Kecurangan 

Taksonomi kecurangan merupakan klasifikasi atau jenis-jenis kecurangan. 

Menurut ACFE dalam Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, 

kecurangan dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok besar, yakni korupsi, 

penggelapan aset, dan fraudulent statements. Ketiga jenis kecurangan tersebut 

biasa disebut dengan fraud tree, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut: 

 

Gambar 2.1.  Fraud Tree 

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners, 2014 

1. Korupsi 

Istilah korupsi dalam fraud tree berbeda dengan korupsi dalam 

konteks bahasa Indonesia. Korupsi biasanya melibatkan setidaknya dua 

pihak.  
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Conflict of interest (benturan kepentingan) dapat terjadi ketika 

pegawai, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau 

kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan dalam suatu transaksi, yang 

dapat berdampak buruk  terhadap kelangsungan perusahaan (Zimbelman 

dkk, 2014). Benturan kepentingan dapat dilakukan melalui skema 

permainan pembelian (purchasing scheme) maupun penjualan (sales 

scheme). 

Bribery (penyuapan) merupakan penawaran, pemberian, 

penerimaan atau percobaan dalam hal apa pun yang memiliki nilai untuk 

mempengaruhi suatu keabsahan tindakan (Zimbelman dkk, 2014). Cabang 

penyuapan dibagi menjadi invoice kickback dan bid rigging. Invoice 

kickback merupakan pembayaran yang tidak diungkapkan yang dibuat 

oleh pemasok untuk pegawai perusahaan yang melakukan pembelian. 

Sedangkan bid rigging terjadi ketika pegawai yang curang membantu 

pemasok untuk memenangkan kontrak melalui proses lelang yang 

kompetitif (Zimbelman dkk, 2014). 

Illegal Gratituities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan 

bentuk terselubung dari penyuapan (Tuanakotta, 2014). Economic 

Extortion adalah tindakan kriminal yang terjadi ketika seseorang 

memperoleh uang, properti, atau jasa lain melalui intimidasi atau ancaman 

dengan kerusakan fisik atau reputasi kecuali jika membayar sejumlah uang 

atau properti dengan  nilai tertentu (Zimbelman, dkk, 2014). 

2. Penggelapan aset 



22 

 

 

 

Penggelapan aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian 

aset perusahaan (Elder dkk, 2009). Skema ini merupakan skema yang 

paling sering terjadi dan biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

Namun, diantara skema yang lain, penjarahan aset merupakan skema 

dengan kerugian yang paling sedikit (ACFE, 2014). 

Penjarahan aset terhadap kas biasanya dilakukan melalui modus 

pencurian, skimming, dan fraudulent disbursement. Pencurian kas 

dilakukan saat kas secara fisik telah masuk kedalam perusahaan, 

sedangkan skimming dilakukan saat kas secara fisik belum masuk kedalam 

entitas (Tuanakotta, 2014). Skimming dapat terjadi pada penjualan, 

piutang, dan pengembalian uang. Skimming penjualan dilakukan dengan 

cara tidak mencatat penjualan  yang tejadi (unrecorded) maupun dengan 

mencatat penjualan lebih kecil (understated). Skimming piutang dapat 

dilakukan melalui write-off scheme (menyalahgunakan pembayaran 

pelanggan dan menghapus piutang sebagai piutang tak tertagih), lapping 

scheme (penundaan pengakuan pembayaran piutang), dan unconcealed 

(bekerjasama dengan pelanggan yang memungkinkan pelanggan 

membayar diluar waktu pembayaran yang disyaratkan).  

Fraudulent disbursement lebih condong kepada kecurangan yang 

melibatkan arus uang yang telah terekam atau masuk ke dalam sistem 

organisasi (Tuanakotta, 2014). Fraudulent disbursement dapat dilakukan 

melalui skema penagihan (billing schemes), skema penggajian (payroll 

schemes), skema pembayaran kembali beban (expense reimbursement 
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schemes), skema pemalsuan cek (check tampering), dan skema 

pengeluaran register (register disbursement).  

Skema penagihan dapat dilakukan melalui perusahaan bayangan 

(shell company), vendor yang tidak disetujui, maupun pembelian pribadi 

(personal purchase).  

Skema penggajian dilakukan melalui ghost employee (karyawan 

hantu), falsified wages (pemalsuan gaji), dan skema komisi. Skema 

pembayaran kembali beban (mischaracterized expenses), penilaian beban 

terlalu tinggi (overstated expenses), beban yang palsu (fictious expenses), 

dan pembayaran kembali yang ganda.  

Skema pemalsuan cek dapat dilakukan melalui forged maker 

(pemalsuan tanda tangan), forged endorsement (pemalsuan endorsemen), 

altered payee (pemalsuan tujuan pembayaran), dan authorized maker 

(penyembunyian cek).  

Skema pengeluaran register dilakukan melalui false voids 

(pembatalan palsu), dan false refunds (pengembalian uang yang dibuat-

buat). 

Bentuk penjarahan aset lainnya bisa dilakukan melalui penggunaan 

yang tidak sesuai (misuse) ataupun pencurian (larceny). Skema pencurian 

aset lainnya dilakukan melalui asset requisitions and transfers 

(pengambilalihan dan pemindahan aset), false sales and shipping 

(penjualan dan pengangkutan palsu), purchasing and receiving (pembelian 

dan penerimaan), serta pencurian tersembunyi. Aset yang termasuk dalam 
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kategori ini antara lain adalah persediaan, dan sekuritas (Zimbelman dkk, 

2014). 

3. Fraudulent Statements 

Fraudulent statements merupakan laporan keuangan yang secara 

sengaja disusun salah saji atau penghilangan jumlah atau pengungkapan 

dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan (Elder dkk, 

2009). Skema ini meliputi penyajian aset atau pendapatan lebih tinggi dari 

sebenarnya (overstatement), ataupun understatement, yakni menyajikan 

aset dan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Lebih spesifik, 

skema ini dapat dilakukan melalui penggunaan waktu yang berbeda, 

pemalsuan pendapatan, penyembunyian kewajiban dan beban, penilaian 

aset yang tidak sesuai, dan pengungkapan yang tidak sesuai. 

Skema fraudulent statements merupakan skema yang jarang terjadi 

karena melibatkan manajemen perusahaan. Disisi lain, karena melibatkan 

manajemen perusahaan, kerugian yang disebabkan oleh skema ini 

merupakan yang paling besar dibandingkan skema korupsi maupun 

penggelapan aset.  

Disisi lain, Zimbelman, dkk (2014) berpendapat bahwa kecurangan 

dikategorikan kedalam kecurangan pegawai, kecurangan pemasok, kecurangan 

pelanggan, kecurangan manajemen, penipuan investasi dan kecurangan pelanggan 

lainnya, dan kecurangan-kecurangan lainnya. 
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2.2.3. Penyebab Kecurangan 

Salah satu teori yang dapat menjelaskan penyebab seseorang melakukan 

kecurangan adalah teori segitiga kecurangan (fraud triangle theory). Teori 

segitiga kecurangan kali pertama di perkenalkan oleh Donald R. Cressey pada 

tahun 1953. Penggunaan teori segitiga kecurangan pada penelitian ini didasarkan 

pada SAS 99, Kummer dkk, (2015), dan Zimbelman, dkk (2014) yang 

berpendapat bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan kecurangan, serta 

pendapat dari Joseph, dkk (2015) yang menyatakan bahwa teori segitiga 

kecurangan adalah kunci dari pendeteksian kecurangan. Menurut Cressey terdapat 

tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau 

menyalahgunakan kepercayaan yang dimiliki. Ketiga faktor tersebut adalah 

tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. (Singleton dan Singleton, 2010). 

1. Tekanan 

Tekanan atau bisa disebut insentif, non-sharable needs atau 

motivasi merujuk pada sesuatu yang terjadi pada kehidupan pribadi pelaku 

kecurangan yang menyebabkan keinginan yang tak tertahankan untuk 

mencuri. Tekanan ini biasanya terpusat pada masalah keuangan, namun 

juga bisa dari hal lain seperti kebiasaan berjudi atau mabuk. Menurut 

DiNapoli (2010), tekanan dapat berasal dari deadline dan target yang tidak 

realistis hingga sifat buruk seperti judi atau penggunaan narkoba.  

2. Kesempatan 

Sebagian besar pelaku kecurangan merupakan pihak-pihak yang 

memiliki pengalaman kerja yang cukup lama didalam entitas. Dalam 
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jangka waktu tersebut, sang pelaku kecurangan memiliki pengetahuan 

mengenai bagian dari pengendalian internal yang lemah dan bagaimana 

melakukan kecurangan dengan sukses.  

Faktor utama dalam kesempatan adalah pengendalian internal. 

Ketidakefektifan dan ketidakcukupan pengendalian internal 

memungkinkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. 

Menurut DiNapoli (2010), kesempatan merupakan sebuah jalan pintas 

untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dibagikan dengan 

menyalahgunakan kepercayaan. Ketidakcukupan pengendalian internal 

atau tidak adanya pengendalian internal seperti supervisi dan review, 

pemisahan tugas, persetujuan manajemen, dan pengendalian sistem 

merupakan beberapa contoh penyebab terjadinya kecurangan.  

Vona (2008) berpendapat bahwa kedudukan, tanggung jawab serta 

wewenang seseorang dalam entitas berkontribusi terhadap kesempatan 

untuk melakukan kecurangan.  

3. Rasionalisasi 

Sebagian besar pelaku kecurangan melakukan pembenaran 

terhadap tindak kejahatan yang dilakukan. Rasionalisasi biasanya dimulai 

dengan jumlah yang sedikit dan berkembang terus-menerus. Selain itu 

pelaku kecurangan biasanya beranggapan bahwa apa yang telah diberikan 

pada perusahaan jauh lebih besar daripada apa yang diambil dari 

perusahaan.  
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Vona (2008) berpendapat bahwa rasionalisasi merupakan 

keputusan yang secara sadar dibuat oleh pelaku kecurangan untuk 

menempatkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Keputusan 

ini bervariasi, bergantung pada sikap individu, budaya, dan pengalaman. 

Sedangkan menurut DiNapoli (2010) rasionalisasi merupakan komponen 

yang paling penting dalam kecurangan karena sebagian besar orang akan 

menyesuaikan sikap mereka dengan kelakuan baik yang diterima secara 

umum. 

Secara lebih spesifik, BPK menyebutkan bahwa penyebab terjadinya 

korupsi di Indonesia terdiri dari empat aspek, yakni: 

Pertama, aspek perilaku individu. Aspek ini merupakan faktor-faktor 

internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Sifat tamak, moral 

hazard, dan gaya hidup konsumtif merupakan beberapa contoh penyebab 

terjadinya korupsi.  

Kedua, aspek organisasi. Lingkup ini mencakup karakteristik organisasi 

dan lingkungannya. Contoh keadaan yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah 

kurangnya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem 

akuntansi yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, 

manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.  

Ketiga, aspek masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan lingkungan 

masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Jika kondisi masyarakat tidak 

kondusif, maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Salah 
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satu contoh nyata adalah kurangnya peran aktif masyarakat dalam mencegah dan 

memberantas korupsi. 

Keempat, aspek peraturan perundang-undangan. Terbitnya peraturan 

perundang-undangan yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni 

penguasa negara, kualitas  peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, 

judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, 

penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang 

evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan merupakan contoh nyata 

penyebab korupsi dari aspek peraturan perundang-undangan. 

2.3. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang 

dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan 

saksama (Efendy, 2010).  Dalam Standar Kompetensi Auditor yang dikeluarkan 

oleh BPKP, kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan 

sikap perilaku yang diperlakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.  

Individu yang memiliki kompetensi disebut sebagai orang yang kompeten. 

Menjadi orang yang kompeten berarti mampu melaksanakan tugas berdasarkan 

standar pada lingkungan kerja yang nyata (IES 8). Lebih lanjut, dalam 

International Education Standard 8: Competence Requirements for Audit 

Professionals, seorang auditor harus memiliki level minimal mengenai 

pengetahuan profesional, keahlian profesional, serta nilai, etika, dan sikap 
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profesional. Selain itu, auditor juga harus memiliki latar belakang pendidikan dan 

pendidikan berkelanjutan.  

Pengetahuan seorang auditor harus mencakup pengetahuan dibidang audit 

atas laporan keuangan historis, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan teknologi 

informasi. Keahlian profesional termasuk didalamnya adalah keahlian untuk 

mengidentifikasi dan memecahkan masalah, bekerja dalam tim secara efektif, 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dan kemampuan berkomunikasi 

baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan nilai, etika, dan sikap profesional 

mencakup prinsip-prinsip fundamental dalam auditing, diantaranya adalah 

integritas, objektivitas, kepercayaan diri, dan sikap profesional (IES 8). 

Dalam pemerolehan keahlian, seseorang akan melewati berbagai tahapan 

agar bisa dikatakan sebagai seorang yang profesional atau berkompeten. Dreyfus 

dan Dreyfus (1986) dalam Saifuddin (2004) menjelaskan tahapan pemerolehan 

keahlian menjadi lima tahapan. 

Tahap pertama disebut dengan pemula atau novice, yaitu pemerolehan 

keahlian dimulai ketika seseorang melakukan pengenalan dan menentukan 

tindakan berdasarkan pada aturan-aturan yang diberikan. Pada tahap ini, 

seseorang dapat memahami instruksi walaupun tanpa adanya pengalaman.  

Tahap kedua disebut dengan advanced beginner. Pada tahap ini, setelah 

melihat contoh situasi dalam jumlah yang cukup, seseorang mulai mengenali 

situasi tersebut. Disisi lain, seseorang pada tahap ini sangat bergantung pada 

aturan dan tidak memiliki cukup kemampuan untuk merasionalkan setiap 

tindakan. 
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Tahap ketiga disebut dengan competence, yaitu tahap seseorang memiliki 

cukup pengalaman. Pada tahap ini seseorang mulai mengadopsi pandangan 

hierarkis tentang pembuatan keputusan. Seseorang mulai merencanakan dan 

melakukan tidakan terhadap situasi yang telah ia pelajari. Dengan demikian 

seseorang dapat meningkatkan performance.  

Tahap keempat disebut dengan proficiency, yakni tahap dimana seseorang 

cenderung bergantung pada pengalaman yang lalu karena segala sesuatu menjadi 

rutin. Pada tahap ini, intuisi mulai digunakan. 

Tahap kelima yakni expertise. Pada tahap ini seseorang telah 

berkecimpung dalam aktivitas yang penuh dengan keahlian, sehingga dapat 

melihat apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Dengan jumlah 

pengalaman yang bervariasi, seseorang akan sangat rasional dan sangat 

bergantung pada intuisi, bukan aturan-aturan yang ada. 

2.4. Kemampuan untuk Memahami Efektivitas Pengendalian Internal 

2.4.1. Definisi Pengendalian Internal 

Pengendalian internal menurut Institution of Internal Auditor (IIA) dalam 

Sawyer, dkk (2005), pengendalian internal didefinisikan sebagai setiap tindakan 

yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan.  

Sedangkan menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, 

manajemen, dan karyawan, yang didesain untuk menyediakan asurans yang layak 

terhadap pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan 
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ketaatan. Menurut definisi COSO, tujuan entitas secara lebih spesifik berkaitan 

dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan 

ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Didalam sektor publik, pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai 

proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah ). 

2.4.2. Komponen Pengendalian Internal 

Komponen pengendalian internal berasal dari cara manajemen 

menjalankan bisnis, dan diintegrasikan dengan proses manajemen (Sawyer, dkk, 

2005). Committee of Sponsoring Organizations (COSO) berpendapat bahwa 

terdapat lima komponen pengendalian internal, yakni: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Merupakan sekumpulan standar, proses, dan struktur yang 

merupakan dasar bagi pelaksanaan pengendalian internal didalam 

organisasi. Menurut Hightower (2009) lingkungan pengendalian 

merupakan dasar dan seluruh komponen yang menyediakan arahan, 

kedisiplinan, dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi: 

a. Integritas dan nilai etika dalam organisasi 
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b. Parameter yang memungkinkan dewan direksi untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap tata kelola.  

c. Struktur serta wewenang dan tanggung jawab organisasi 

d. Proses dalam memilih, mengembangkan, dan mempertahankan 

individu yang kompeten 

e. Ketelitian dalam mengukur kinerja, insentif, dan rewards.  

2. Penilaian Risiko 

Risiko merupakan suatu kemungkinan bahwa kejadian akan terjadi 

dan secara negatif mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian risiko 

mencakup identifikasi dan analisis yang relevan terhadap risiko-risiko 

dalam mencapai tujuan (Hightower, 2009). Penilaian risiko juga mencakup 

penilaian risiko disemua aspek organisasi dan penentuan kekuatan 

organisasi melalui evaluasi risiko (Sawyer dkk, 2005). Dengan demikian, 

penilaian risiko merupakan dasar mengenai bagaimana risiko harus 

diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan. 

Manajemen harus menentukan tujuan organisasi yang berhubungan 

dengan operasi, pelaporan dan ketaatan secara jelas sehingga 

memungkinkan analisis risiko terhadap tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, 

penilaian risiko juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan 

dampak dari perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan eksternal dan 

internal yang mungkin akan membuat pengendalian internal tidak efektif. 

3. Aktivitas Pengendalian 
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Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang dituangkan dalam 

ketentuan dan prosedur untuk memastikan bawa instruksi manajemen 

dalam memitigasi risiko telah dilaksanakan. Menurut Hightower (2009), 

aktivitas pengendalian biasanya berkaitan dengan proses operasi dan 

keuangan serta memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah 

diimplementasikan. Aktivitas pengendalian meliputi otorisasi dan 

persetujuan, tanggung jawab dan wewenang, pemisahan tugas, 

pendokumentasian, rekonsiliasi, pemeriksaan internal, dan audit internal 

(Sawyer dkk, 2005).  

Elder, dkk (2009) berpendapat bahwa aktivitas pengendalian 

biasanya meliputi pemisahan tugas, otorisasi atas transaksi dan aktivitas, 

dokumentasi yang cukup, pengendalain fisik atas aset dan dokumen, dan 

penilaian independen atas kinerja.  

4. Informasi dan Komunikasi 

Manajer harus memperoleh dan menggunakan informasi yang 

berkualitas dan relevan baik dari pihak eksternal maupun pihak internal 

untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. 

Sawyer, dkk (2005) berpendapat bahwa komunikasi mengenai informasi 

tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat 

digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian 

internal dan untuk mengelola operasinya.  
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Hightower (2009) berpendapat bahwa aspek informasi dan 

komunikasi mencakup identifikasi, pemerolehan, dan komunikasi data 

serta informasi baik secara top down maupun bottom up. 

5. Aktivitas Pengawasan 

Aktivitas pengawasan bertujuan untuk meyakinkan bahwa komponen 

pengendalian internal memang benar-benar ada dan berfungsi. Sawyer, 

dkk (2005) mengatakan bahwa aktivitas pengawasan merupakan evaluasi 

rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi 

informasi untuk tujuan manajemen. Sedangkan Hightower (2009) 

berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses untuk menilai dan 

mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ketaatan proses dalam 

menjalankan tujuan pengendalian internal.  

Pengawasan dapat berupa evaluasi berjalan, dan atau evaluasi 

terpisah. Evaluasi berjalan diterapkan terhadap proses bisnis pada level 

yang berbeda-beda dalam entitas serta menyediakan informasi secara 

terus-menerus. Sedangkan evaluasi terpisah diselenggarakan secara 

periodik, bergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi berjalan, 

dan pertimbangan manajemen (Hightower, 2009).  

2.4.3. Jenis-jenis Pengendalian 

Menurut Sawyer, dkk (2005), pengendalian dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga jenis, yakni: 

1. Pengendalian preventif 
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Pengendalian preventif adalah pengendalian yang diterapkan untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hal-hal tersebut terjadi. 

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang paling murah jika 

dibandingkan dengan pengendalian yang lain. Beberapa contoh 

pengendalian preventif adalah pemisahan tugas, otorisasi, dokumentasi, 

dan pengawasan fisik atas aset.  

2. Pengendalian detektif 

Pengendalian detektif didesain untuk menemukan hal-hal yang 

tidak diharapkan pada saat terjadi. Pengendalian ini diperlukan untuk 

memberikan justifikasi atas efektivitas pengendalian preventif. 

Pengendalian detektif biasanya berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan 

dan komparasi, maupun konfirmasi. 

3. Pengendalian korektif 

Pengendalian korektif dirancang untuk memastikan bahwa hal-hal 

tak diinginkan tidak terulang. Pengendalian ini berfokus pada perbaikan-

perbaikan atas kelemahan pengendalian detektif. 

2.5. Kemampuan untuk Menilai Risiko Kecurangan 

Auditor memiliki tanggung jawab untuk merespon kecurangan dengan 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh asurans yang layak 

bahwa salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan 

terdeteksi (Elder, dkk, 2009).  

Menurut AICPA, penilaian risiko kecurangan merupakan proses proaktif 

yang mengarah kepada identifikasi dan penemuan kerentanan organisasi terhadap 
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kecurangan internal dan eksternal. Lebih lanjut, penilaian risiko kecurangan 

mencakup tiga elemen utama, yakni identifikasi risiko kecurangan bawaan, 

penilaian kemungkinan dan signifikansi risiko kecurangan bawaan, dan respon 

terhadap kemungkinan dan signifikansi risiko kecurangan bawaan. 

2.5.1. Sumber Informasi untuk Menilai Risiko Kecurangan 

Menurut Elder, dkk (2009), dalam menilai risiko kecurangan, auditor 

dapat memperoleh informasi dari lima sumber, yakni: 

1. Komunikasi diantara tim audit 

Tim audit harus melakukan diskusi untuk berbagi pengetahuan dari 

auditor internal yang lebih berpengalaman dan pendapat mengenai 

bagaimana kemungkinan terjadinya salah saji material dalam bentuk 

fraudulent financial report ataupun penggelapan aset, dan bagaimana tim 

audit akan merespon terhadap kemungkinan salah saji material karena 

kecurangan.  

2. Permintaan keterangan dari manajemen 

Permintaan keterangan dari manajeman mencakup hal-hal 

mengenai apakah manajeman memiliki pengetahuan mengenai kecurangan 

atau kemungkinan adanya kecurangan didalam entitas. Selain itu, auditor 

juga harus meminta keterangan mengenai proses yang dilakukan 

manajemen untuk menilai risiko kecurangan, pengendalian internal yang 

diimplementasikan, dan informasi lain tentang faktor-faktor risiko dan 

pengendalian lain yang disyaratkan oleh those charge with governance. 
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Selain meminta informasi kepada manajemen, auditor juga harus 

meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang tanggungjawabnya diluar 

kegiatan penyusunan laporan keuangan. 

3. Faktor-faktor risiko 

PSA 70 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah faktor-

faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya tekanan, kesempatan, 

dan rasionalisasi untuk melakukan kecurangan. Keberadaan faktor-faktor 

risiko kecurangan tidak berarti bahwa kecurangan telah terjadi, hal ini 

hanya berarti bahwa kemungkinan terjadinya kecurangan lebih tinggi. 

Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko kecurangan dan 

informasi lainnya dalam menilai risiko kecurangan. 

4. Prosedur analitis 

Auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap 

perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi 

transaksi yang tidak biasa. Transaksi atau kejadian yang tidak biasa dapat 

mengindikasikan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Salah satu 

akun yang diharuskan untuk dilakukan prosedur analitis adalah akun 

pendapatan. Hal ini wajar mengingat banyak kasus kecurangan yang 

terjadi melakukan manipulasi terhadap akun pendapatan. 

 

 

5. Informasi lainnya 
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Auditor harus mempertimbangkan seluruh informasi yang 

diperoleh selama pelaksanaan audit. Auditor juga diharuskan untuk 

mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

pertimbangan auditor mengenai salah saji material yang disebabkan oleh 

kecurangan. Selain  itu, auditor juga harus mengevaluasi faktor-faktor 

yang mengurangi risiko kecurangan sebelum mengembangkan respon 

yang tepat terhadap risiko kecurangan.  

2.6. Audit Internal 

2.6.1. Definisi Audit Internal 

 Audit internal menurut definisi yang dikemukanan oleh Sawyer, dkk 

(2005) adalah  

Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor 

internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi 

untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat 

dan dapat diandalkan, (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi 

dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur 

internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan 

telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, 

(6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan 

tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota 

organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.  

 Senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Sawyer, dkk (2005), audit 

internal dalam sektor pemerintah biasa disebut dengan pengawasan intern. 

Menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
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kegiatan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

2.6.2. Fungsi Audit Internal 

 Menurut The Institute of Internal Auditors, fungsi dari audit internal 

adalah untuk menyediakan review yang berkelanjutan mengenai efektivitas 

manajemen risiko, proses pengendalian, dan tata kelola. Fungsi ini dapat dicapai 

oleh audit internal melalui (a) menyediakan penilaian yang independen dan tidak 

bias mengenai operasi perusahaan, (b) menyediakan manajemen tentang informasi 

mengenai efektivitas manajemen risiko, proses pengendalian, dan tata kelola, (c) 

bertindak sebagai catalyst dalam rangka peningkatan manajemen risiko, proses 

pengendalian, dan tata kelola, (d) menjadi penasihat manajemen mengenai hal-hal 

yang perlu diketahui, dan kapan waktu untuk mengetahui hal-hal tersebut. 

 The Institute of Internal Auditors juga mengemukakan tujuan dari audit 

internal. Tujuan tersebut adalah untuk mendukung dewan direksi, komite audit, 

dan chief excecutive officer melalui kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Melakukan review terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

2. Menilai apakah keputusan telah diotorisasi secara benar. 

3. Menilai reliabilitas dan integritas informasi. 

4. Melakukan review terhadap perlindungan aset. 

5. Menilai ketaatan terhadap hukum, aturan, kebijakan, dan kontrak. 

6. Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari aktivitas bisnis. 



40 

 

 

 

7. Melakukan review mengenai kesempatan terjadinya kecurangan dan 

korupsi. 

8. Melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan bahwa tindakan 

perbaikan telah diterapkan. 

9. Mencari alternatif pilihan yang lebih baik dalam melakukan kegiatan. 

2.6.3. Standar Audit Internal 

 Standar audit internal secara internasional merujuk pada standar yang 

dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors. Tujuan dari adanya standar 

adalah sebagai berikut: (a) menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan 

pelaksanaan audit internal, (b) memberikan suatu kerangka kerja dalam 

melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas, (c) 

menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor internal, dan (d) mendorong 

peningkatan proses dan operasional organisasi (IIA, 2012). 

 Standar auditor internal terdiri dari dua standar, yakni Standar Atribut dan 

Standar Kinerja. Standar atribut merupakan standar yang mengatur atribut 

organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal. Sedangkan Standar 

Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kinerja mutu untuk 

mengukur kinerja jasa audit internal tersebut (IIA, 2012). 

 Standar atribut audit internal berisi mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab 

 Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal 

harus didefinisikan secara formal dalam sebuah dokumen resmi, dan harus 

sesuai dengan Definisi Audit Internal, Kode Etik, dan Standar. 
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2. Independensi, dan objektivitas 

 Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus 

objektif dalam melaksanakan tugasnya. Independensi adalah kondisi bebas 

dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal 

untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak. 

Sedangkan objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang 

memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas sedemikian rupa 

sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan 

tanpa kompromi dalam mutu. Jika independensi atau objektivitas 

terkendala, baik dalam fakta maupun dalam penampilan (appearance), 

detail dari kendala tersebut harus diungkapkan kepada pihak yang 

berwenang.  

3. Kecakapan, dan kecermatan professional 

 Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kecermatan professional mengharuskan auditor internal untuk 

menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari 

seseorang auditor internal yang cukup hati-hati (reasonably prudent) dan 

kompeten. 

 Standar kinerja berisi mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan 

audit internal. Hal-hal yang dijelaskan dalam standar kinerja adalah sebagai 

berikut: 
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1. Sifat dasar pekerjaan 

 Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi dalam peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan 

teratur. 

2. Perencanaan penugasan 

 Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana 

untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, 

waktu, dan alokasi sumber daya. 

3. Pelaksanaan penugasan 

 Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, 

relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan perusahaan. Auditor internal 

juga harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya pada analisis 

dan evaluasi yang sesuai. 

4. Komunikasi hasil penugasan 

 Auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasannya. 

Komunikasi harus mencakup tujuan, dan ruang lingkup penugasan, serta 

kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya. Komunikasi yang 

disampaikan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, 

dan tepat waktu. 
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5. Pemantauan perkembangan 

 Kepala audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem 

untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen. 

6. Komunikasi penerimaan risiko 

 Kepala audit internal harus melakukan komunikasi kepada 

manajemen senior maupun kepada Dewan Pengawas mengenai risiko yang 

diterima oleh organisasi. 

2.7. Badan Layanan Umum 

2.7.1. Definisi Badan Layanan Umum 

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya 

disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang 

sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dan 

ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 
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2.7.2. Persyaratan Badan Layanan Umum 

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola 

keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan 

administratif. 

1. Persyaratan Substantif 

Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang 

bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan 

dengan: 

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; 

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau 

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi 

dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 

2. Persyaratan Teknis 

Persyaratan teknis terpenuhi apabila: 

a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak 

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU 

sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan 

lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan 

b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah 

sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan 

BLU. 
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3. Persyaratan Administratif 

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang 

bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: 

a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; 

b. Pola tata kelola 

c. Rencana strategi bisnis 

d. Laporan Keuangan Pokok 

e. Standar Pelayanan Minimum, dan 

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit 

secara independen. 

2.7.3. Penetapan Badan Layanan Umum 

1. Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi 

pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan 

administratif untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri 

Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. 

2. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi 

pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-

BLU. 

3. Penetapan dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau 

status BLU bertahap. 

4. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah 

dipenuhi dengan memuaskan. 
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5. Status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan 

teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum 

terpenuhi secara memuaskan. 

6. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. 

7. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan 

kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan 

terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 

diterima dan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD. 

2.7.4. Pencabutan Badan Layanan Umum 

1. Penerapan BLU berakhir apabila: 

a. Dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya. 

b. Dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota 

berdasarkan usul dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, 

sesuai dengan kewenangannya; atau 

c. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara 

yang dipisahkan. 

2. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan 

kewenangannya, membuat: penetapan pencabutan penerapan PPK-

BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul 

pencabutan. Apabila jangka waktu 3 bulan terlampaui, maka usul 

pencabutan dianggap ditolak. 
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3. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLU dapat 

diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

2.8. Perguruan Tinggi Badan Hukum 

2.8.1. Definisi Perguruan Tinggi Badan Hukum 

Perguruan tinggi badan hukum merupakan perguruan tinggi negeri yang 

didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang 

otonom. Perguruan Tinggi Badan Hukum pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum. Perbedaan utama 

antara perguruan tinggi BLU dan BH pada aspek keuangan terletak pada tingkat 

keluasan otonomi. Seluruh penerimaan pada perguruan tinggi BH dikelola secara 

otonom, sedangkan pengelolaan otonom bagi perguruan tinggi BLU hanya 

terbatas pada penerimaan non pajak. 

2.8.2. Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum 

1. Pemerintah menyediakan dana untuk  penyelenggaraan pendidikan 

tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara. 

2. Selain bersumber dari APBN, Perguruan Tinggi Badan Hukum juga 

dapat memperoleh pendapatan dari: 

a. Masyarakat 

b. Biaya pendidikan 

c. Pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum 

d. Kerja sama Tridharma 
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e. Pengelolaan kekayaan Negara yang diberikan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan 

Tinggi 

f. Sumber lain yang sah 

2.8.3. Akuntabilitas Perguruan Tinggi Badan Hukum 

1. Rektor menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan 

Hukum pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada majelis 

wali amanat, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan.  

2. Laporan kinerja PTN Badan Hukum disusun secara sistematis, akurat, 

handal, dan akuntabel.  

3. Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

4. Laporan keuangan yang dibuat terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan aktivitas 

c. Laporan arus kas 

d. Catatan atas laporan keuangan 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

telah banyak diteliti dengan menggunakan berbagai macam variabel. Nasution dan 

Fitriany (2013) menggunakan variabel beban kerja, pengalaman audit, dan tipe 
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kepribadian untuk mengetahui kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 

serta skeptisme profesional sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap auditor eksternal di Jakarta tersebut menunjukkan bahwa 

beban kerja, pengalaman audit, dan tipe kepribadian berpengaruh terhadap 

skeptisme profesional. Disamping itu, variabel beban kerja, pengalaman audit dan 

skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi 

kecurangan, sedangkan variabel tipe kepribadian tidak pengaruh terhadap variabel 

kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.  

Disisi lain, Joseph, dkk (2015) meneliti pengaruh pengendalian internal 

terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan di Kakamega County. Dalam 

penelitian tersebut ditemukan pengaruh positif signifikan variabel pengendalian 

internal terhadap variabel pencegahan dan pendeteksian kecurangan.  

Jaffar, dkk (2008) meneliti kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan menggunakan variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan 

di Malaysia. Penelitian yang dibagi menjadi dua kasus terhadap parner dan 

manajer KAP tersebut menunjukkan bahwa kemampuan auditor untuk menilai 

risiko kecurangan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Namun pengaruh signifikan tersebut hanya terjadi pada kasus 

kecurangan yang tinggi.  

Pada tahun 2011, Jaffar, dkk meneliti ulang variabel kemampuan auditor 

untuk menilai risiko kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan dengan menggunakan tipe kepribadian sebagai variabel moderasi. 

Dalam penelitian ini, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 
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dependen, dan variabel tipe kepribadian tidak memoderasi pengaruh kemampuan 

auditor untuk menilai risiko kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan.  

Menurut ISA 240 paragraf 25, auditor harus mengidentifikasi dan menilai 

risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan baik pada level 

laporan keuangan maupun level asersi. Kemampuan auditor untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Knapp dan Knapp (2001) menguji pengalaman 

dan ketersediaan instruksi terhadap penilaian risiko kecurangan. Hasil penelitian 

menunjukkan pengalaman dan ketersediaan instruksi berpengaruh terhadap 

penilaian risiko kecurangan. Popoola, dkk (2015) menemukan bahwa variabel 

pegetahuan dan fraud-related problem representation berpengaruh terhadap 

penilaian risiko kecurangan pada akuntan forensik dan auditor di Nigeria.  

Sanusi, dkk (2015) dalam penelitiannya menemukan perbedaan persepsi 

antara auditor dan mahasiswa dalam menilai risiko kecurangan. Selain itu, dalam 

penelitian yang dilakukan di Malaysia tersebut, Sanusi, dkk (2015) juga 

menemukan pengaruh positif signifikan pengendalian internal dan fraud motives 

(tekanan dan kesempatan) terhadap penilaian risiko kecurangan.  

Haislip, dkk (2016) melakukan penelitian terhadap perusahaan dalam 

rentang waktu 6 tahun untuk menguji pengaruh keahlian auditor dalam bidang 

teknologi informasi terhadap pergantian auditor dan perbaikan terhadap 

kelemahan pengendalian internal pada bidang teknologi informasi maupun bidang 

non-TI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan melakukan perbaikan 



51 

 

 

 

terhadap kelemahan pengendalian internal dibidang teknologi informasi dan non-

TI dalam waktu satu tahun setelah mereka mengganti auditor dengan keahlian IT 

pada tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang melaporkan mengenai 

kelemahan yang material mengenai pengendalian internal cenderung melakukan 

pergantian auditor daripada perusahaan yang tidak melaporkan kelemahan 

pengendalian internal. 

Daftar penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

berikut: 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama & 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Peneltian Hasil 

1 
Haislip, dkk 

(2016) 

The effects of 

auditor IT 

expertise on 

internal 

controls 

Y = Auditor’s 

Switching dan 

perbaikan 

pengendalian 

internal 

X= keahlian TI 

auditor  

Perusahaan 

melakukan perbaikan 

terhadap kelemahan 

pengendalian internal 

dibidang teknologi 

informasi dan non-TI 

dalam waktu satu 

tahun setelah mereka 

mengganti auditor 

dengan keahlian IT 

pada tahun 

sebelumnya. 

2 

Knapp, dan 

Knapp 

(2001) 

The effects of 

experience and 

explicit fraud 

risk assessment 

in 

detecting fraud 

with analytical 

procedures 

Y = efektivitas 

prosedur analitis 

dalam menilai 

kecurangan 

laporan keuangan. 

X1 = pengalaman 

audit (Manajer 

dan Senior 

Auditor) 

X2 = instruksi 

tersurat penilaian 

risiko kecurangan 

Manajer menilai 

risiko kecurangan 

lebih tinggi daripada 

senior auditor. 

Keberadaan instruksi 

menyebabkan 

penilaian risiko 

kecurangan yang 

lebih tinggi. 
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No 
Nama & 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Peneltian Hasil 

3 Popoola, 

dkk (2015) 

An empirical 

investigation 

of fraud risk 

assessment and 

knowledge 

requirement on 

fraud related 

problem 

representation 

in Nigeria 

Y = Penilaian 

risiko kecurangan 

X1 = Pengetahuan 

Mediasi = fraud-

related problem 

representation 

Pengetahuan 

berpengaruh terhadap 

variabel mediasi dan 

penilaian risiko 

kecurangan.  

Variabel mediasi 

berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

4 

Nasution, 

dan Fitriany 

(2013) 

Pengaruh 

Beban Kerja, 

Pengalaman 

Audit, dan 

Tipe 

Kepribadian 

Terhadap 

Skeptisme 

Profesional 

dan 

Kemampuan 

Auditor dalam 

Mendeteksi 

Kecurangan 

Y = kemampuan 

auditor dalam 

mendeteksi 

kecurangan 

X1 = beban kerja 

X2 = pengalaman 

audit 

X3 = tipe 

kepribadian 

Mediasi = 

skeptisme 

professional 

Variabel independen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

skeptisme 

profesional. 

Beban kerja, 

pengalaman audit, 

dan skeptisme 

profesional 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemampuan auditor 

dalam mendeteksi 

kecurangan 

Tipe kepribadian 

tidak berpengaruh 

terhadap variabel 

dependen. 

5 
Sanusi, dkk 

(2015) 

Effects of 

Internal 

Controls, 

Fraud Motives 

and Experience 

in Assessing 

Likelihood of 

Fraud Risk 

Y = penilaian 

risiko kecurangan 

X1 = 

pengendalian 

internal 

X2 = motif 

kecurangan 

X3 = pengalaman 

(auditor dan 

mahasiswa) 

Pengendalian internal 

dan motif kecurangan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penilaian risiko 

kecurangan. 

Auditor dan 

mahasiswa memiliki 

perbedaan dalam 

melakukan penilaian 

risiko kecurangan.  

6 
Joseph, dkk 

(2015) 

Effect of 

Internal 

Control on 

Y = deteksi dan 

pencegahan 

kecurangan 

Terdapat pengaruh 

positif signifikan 

variabel pengendalian 



53 

 

 

 

No 
Nama & 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel Peneltian Hasil 

Fraud 

Detection and 

Prevention in 

District 

Treasuries of 

Kakamega 

County 

X1 = 

pengendalian 

internal 

internal terhadap 

deteksi dan 

pencegahan 

kecurangan. 

7 
Jaffar, dkk 

(2008) 

The Effect of 

the External 

Auditor‟s 

Ability to 

Assess Fraud 

Risk on Their 

Ability to 

Detect the 

Likelihood of 

Fraud 

Y = kemampuan 

untuk mendeteksi 

kemungkinan 

kecurangan. 

X1 = kemampuan 

menilai risiko 

kecurangan 

Kemampuan menilai 

risiko kecurangan 

berpengaruh terhadap 

kemampuan untuk 

mendeteksi 

kemungkinan 

kecurangan, hanya 

pada kasus 

kecurangan tinggi. 

8 
Jaffar, dkk 

(2011) 

Fraud Risk 

Assessment 

and Detection 

of Fraud: The 

Moderating 

Effect of 

Personality 

Y = kemampuan 

untuk mendeteksi 

kemungkinan 

kecurangan. 

X1 = kemampuan 

menilai risiko 

kecurangan 

Moderasi = tipe 

kepribadian 

Kemampuan menilai 

risiko kecurangan 

tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan 

untuk mendeteksi 

kemungkinan 

kecurangan. 

Variabel tipe 

kepribadian tidak 

memoderasi pengaruh 

variabel independen 

terhadap variabel 

dependen. 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian-

penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang 

digunakan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian pada 

penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja pada sektor publik. Lebih 

spesifik, auditor internal yang bekerja pada perguruan tinggi berstatus Badan 
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Layanan Umum dan Badan Hukum. Selain perbedaan objek penelitian, 

penggunaan variabel kompetensi dalam penelitian ini merupakan pembeda 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

2.10. Kerangka Berpikir  

 Literatur mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi anteseden bagi auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan 

kedalam beberapa dimensi, diantaranya adalah tugas audit, kepribadian, faktor-

faktor kognitif, status etika auditor, karakteristik auditor, karakteristik KAP, peran 

KAP, peran auditor dan indikator risiko kecurangan (Jaffar, dkk 2011). 

 Dalam penelitian ini, kemampuan auditor internal dalam mendeteksi 

kecurangan lebih berfokus pada karakteristik auditor internal.  

2.10.1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Untuk Memahami 

Efektivitas Pengendalian Internal 

 Kompetensi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan 

pekerjaan, tidak terkecuali bagi pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, 

pemahaman terhadap pengendalian internal merupakan salah satu aspek yang 

harus dimiliki oleh auditor internal. Hal ini wajar, mengingat penilaian auditor 

internal terhadap efektifitas pengendalian internal akan berpengaruh terhadap 

luasnya prosedur audit yang akan dijalankan. Singkat kata, pemahaman auditor 

internal terhadap pengendalian internal merupakan salah satu tahap untuk 

mewujudkan audit yang efektif dan efisien (Elder, dkk, 2009) 
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 Sawyer, dkk (2005) berpendapat bahwa pengendalian internal yang baik 

bergantung pada orang-orang yang baik, yang memiliki motivasi dan pelatihan 

yang memadai. Dengan adanya pelatihan (kompetensi) yang baik, individu dapat 

mendesain pengendalian internal yang efektif bagi organisasi. Begitu pula dengan 

auditor internal, jika auditor internal memiliki kompetensi, maka akan lebih 

mudah untuk memahami pengendalian internal organisasi. Lebih lanjut, Sawyer, 

dkk (2005) berpendapat bahwa organisasi harus memiliki karyawan yang 

memiliki pengetahuan, keahlian, serta kompeten sebagai salah satu bentuk 

pengendalian preventif.  

 Menurut teori atribusi khususnya peran konsensus merujuk pada 

perbandingan perilaku seseorang dengan orang lain pada situasi yang sama 

(Lubis, 2014). Dalam hal ini, seorang auditor yang lebih kompeten akan memiliki 

pandangan yang berbeda dengan auditor yang kurang berkompeten dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal didalam entitas yang sama.   

 Sawyer, dkk (2005) berpendapat jika orang-orang yang terlibat dalam 

pengoperasian pengendalian internal harus memiliki tingkat profesionalitas, 

integritas pribadi, dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan 

pengendalian. Hal ini senada dengan pendapat dari Haislip, dkk (2016) yang 

berpendapat bahwa auditor dengan keahlian pada teknologi informasi 

menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap teknologi informasi dan akan 

lebih menekankan pada pengendalian internal yang berkaitan dengan teknologi 

informasi.  
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 Lebih lanjut, Haislip, dkk (2016) berpendapat bahwa auditor dengan 

keahlian tertentu dapat bertindak sebagai sinyal perbaikan terhadap sistem 

keuangan yang berhubungan dengan pengendalian internal. Zhang, dkk (2007) 

juga berpendapat bahwa kekurangan personel dengan kualifikasi dan pelatihan 

yang memadai dapat menjadi penyebab lemahnya pengendalian internal. 

 Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan, maka semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, maka semakin tinggi pula 

kemamampuan auditor internal tersebut dalam memahami efektivitas 

pengendalian internal. 

2.10.2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan 

Menurut Singleton dan Singleton (2010) keefektifan penilaian risiko 

kecurangan bergantung terhadap pengetahuan mengenai konsep kecurangan 

(fraud triangle, red flags, skema kecurangan, dan sistem informasi akuntansi), dan 

segala hal yang berkaitan dengan lingkungan kecurangan (entitas, efektivitas 

pengendalian internal, dll).  

Auditor yang memiliki pengetahuan dalam menggunakan teknologi 

informasi, hukum, investigatif, kriminologi, psikologi, dan akuntansi akan lebih 

ahli dalam catatan akuntansi, pengumpulan dan evaluasi bukti laporan keuangan, 

tanya jawab terhadap pihak yang terkait dengan situasi kecurangan dan bertindak 

sebagai saksi dalam kasus kecurangan (Popoola, dkk 2015). Dalam penelitiannya, 

Popoola, dkk (2015) menemukan pengaruh positif antara pengetahuan dengan 

penilaian risiko kecurangan.  
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Menurut Sanusi, dkk (2015), pengalaman juga memiliki peran bagi auditor 

dalam menilai kemungkinan risiko kecurangan. Auditor dengan pengalaman audit 

yang lebih banyak akan lebih mengarah pada aktivitas kecurangan selama 

melakukan audit. Hal ini senada dengan teori atribusi, khususnya pada peran 

konsistensi yang merujuk pada pengulangan suatu tindakan sepanjang waktu. 

Auditor yang berpengalaman akan senantiasa mengarah pada aktivitas kecurangan 

selama melakukan audit. 

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, auditor mengembangkan 

kemampuan dalam menilai kemungkinan risiko kecurangan. Dalam hal ini, Sanusi 

dkk (2015) menemukan adanya perbedaan antara pengalaman yang dimiliki oleh 

auditor dan mahasiswa dalam menilai kemungkinan risiko kecurangan. 

Pengetahuan auditor merupakan faktor yang penting dalam memahami dan 

mengintepretasi informasi serta dapat mempengaruhi keefektivan auditor dalam 

menilai risiko kecurangan (Knapp dan Knapp, 2001; Sanusi, 2015; Popoola, 

2015). Hal ini didukung oleh pernyataan SAS 50 yang berargumen bahwa auditor 

harus mengangkat seseorang dengan keahlian dan pengetahuan yang khusus 

dalam menilai risiko kecurangan pada bagian-bagian tertentu. 

Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin berkompeten auditor internal, maka semakin tinggi pula kemampuan 

yang dimiliki oleh auditor internal dalam menilai risiko kecurangan. 

2.10.3. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Internal 

dalam Mendeteksi Kecurangan 
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Pengalaman serta pengetahuan merupakan bagian dari kompetensi. 

Agustin (2013) berpendapat bahwa pengalaman merupakan salah satu elemen 

penting dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan 

apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama 

melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang 

berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan 

dalam tugasnya.  

Pengalaman audit merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan serta 

mencari penyebab munculnya kesalahan (Matondang, 2010: 23). Dalam 

penelitiannya, Matondang (2010) menemukan pengaruh positif antara pengalaman 

audit terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada 

akuntan publik di Jakarta. 

Menurut signal detection theory, kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan bergantung pada kemampuan auditor dalam 

menginvestigasi redflag yang mengarah pada kecurangan. Dengan demikian, 

semakin tinggi pemahaman auditor mengenai redflag, maka semakin tinggi pula 

probabilitas auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan.  

Disisi lain, Hoffman (1922) berpendapat bahwa seluruh pengetahuan 

bertujuan untuk meningkatkan kepastian dari prediksi. Auditor dengan perbedaan 

pengetahuan, akan menghasilkan perbedaan dalam cara menyelesaikan pekerjaan 

auditnya. Penelitian dari Ermawan, dkk (2014) membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara pengetahuan audit terhadap pendeteksian temuan 
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kerugian daerah pada auditor di Inspektorat Kabupaten Klungkung dan 

Karangasem.  

Singleton dan Singleton (2010), dalam mendeteksi fraud, auditor harus 

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai empat topik utama, yakni: latar 

belakang fraud, fraud principles, skema kecurangan, dan red flags. Fullerton dan 

Durtschi (2004) berpendapat bahwa pelatihan tentang kecurangan akan 

mempengaruhi keefektivan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, semakin 

tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, maka semakin tinggi pula 

kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. 

2.10.4. Pengaruh Kemampuan Untuk Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal Terhadap Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

Faktor utama yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko kecurangan 

utamanya terletak pada level bisnis, seperti kepribadian manajer dan pekerja, 

kondisi pekerjaan, efektivitas pengendalian internal dan budaya organisasi 

(Singleton dan Singleton, 2010). 

Auditor harus memahami pengendalian internal sebagai dasar penilaian 

risiko audit. Jika pengendalian internal dipandang tidak mencukupi, risiko audit 

akan bertambah besar dan hal ini akan menyebabkan auditor merencanakan 

auditnya secara lebih hati-hati untuk memastikan bahwa auditor tidak melewatkan 

salah saji yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan, dan begitu sebaliknya 

(Sanusi dkk, 2015). Sanusi, dkk (2015) menemukan pengaruh signifikan antara 

pengendalian internal dengan penilaian risiko kecurangan pada auditor pemerintah 

di Malaysia. 
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Senada dengan Sanusi, dkk (2015), Ernst and Young (2014) juga 

berpendapat bahwa risiko kecurangan harus dipertimbangkan mengingat individu 

atau entitas mungkin bertindak tidak sesuai dengan standar kode etik yang 

diharapkan. 

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi 

antara kekuatan internal (kemampuan, usaha), serta kekuatan eksternal (kesulitan, 

keberuntungan) (Lubis, 2014). Berdasarkan teori ini, perilaku seorang auditor 

dengan kekuatan internal yang kuat akan menunjukkan perilaku yang berbeda 

dengan auditor dengan kekuatan internal yang lemah. Dalam hal ini, akan terdapat 

perbedaan kemampuan auditor dalam menilai risiko kecurangan jika terdapat 

perbedaan kemampuan dalam memahami efektivitas pengendalian internal. 

Popoola, dkk (2015) berpendapat bahwa penilaian risiko kecurangan 

didasarkan pada penerapan pengendalian dan prosedur tertentu. Berdasarkan 

penjabaran tersebut, maka semakin tinggi kemampuan auditor internal dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal, maka semakin tinggi pula 

kemampuan auditor internal tersebut untuk menilai risiko kecurangan. 

2.10.5. Pengaruh Kemampuan Untuk Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal Terhadap Kemampuan Auditor Internal dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Elder, dkk (2009) berpendapat bahwa dalam rangka mendeteksi 

kecurangan, auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai 

entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Lebih jauh, 

Elder, dkk (2009) berargumen bahwa pemahaman terhadap pengendalian internal 
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harus mencakup pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan, dan 

pengendalian pada kelas transaksi. 

. Lebih lanjut, kunci dalam mendeteksi kecurangan adalah pada dasarnya, 

fraud lebih sering diasosiasikan dengan tidak adanya kontrol. Hal ini berarti 

bahwa kontrol yang lemah lebih baik daripada tidak terdapat kontrol sama sekali. 

(Sawyer dkk, 2005; Zhang dkk, 2007; Sanusi dkk, 2015; Joseph dkk, 2015; 

Kummer dkk, 2015) 

Teori segitiga kecurangan juga telah menjabarkan bahwa salah satu 

penyebab terjadinya kecurangan adalah ketidakefektivan pengendalian internal. 

Pengendalian internal yang tidak berjalan akan membuka peluang bagi pelaku 

kecurangan untuk melakukan kecurangan. ACFE (2014) juga melaporkan jika 

organisasi yang memiliki pengendalian anti-fraud mengalami kerugian lebih 

sedikit daripada organisasi yang tidak memiliki pengendalian tersebut. 

Profesi sebagai auditor bergantung kepada evaluasi kecukupan dan 

efektivitas pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, 

oleh karena itu auditor harus mendokumentasikan sistem pengendalian internal 

(Vona, 2008). Dengan memahami pengendalian internal, auditor akan mengerti 

bagian yang rawan terhadap kecurangan, sehingga akan lebih memudahkan dalam 

melakukan pendeteksian. Menurut standar PCAOB (2011), auditor harus 

memahami sebuah perusahaan dan lingkungannya dalam rangka untuk mendesain 

prosedur audit yang cocok untuk mendeteksi salah saji.  

Singleton dan Singleton (2010) berpendapat bahwa informasi mengenai 

pengendalian internal merupakan sumber pengetahuan yang berharga dalam 
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mendeteksi kecurangan. Selain itu, Popoola, dkk (2015) juga berargumentasi 

bahwa pemegang wewenang dalam organisasi sangat perlu untuk mendesain 

prosedur yang memadai yang bertujuan untuk mendeteksi kecurangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan jika semakin tinggi 

kemampuan auditor internal untuk memahami efektivitas pengendalian internal, 

maka semakin tinggi pula kemampuan auditor internal untuk mendeteksi 

kecurangan. 

2.10.6. Pengaruh Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan Terhadap 

Kemampuan Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan ISA 315, auditor diharuskan untuk mengidentifikasi risiko 

salah saji material dengan memahami entitas dan lingkungan bisnis. Auditor 

diharuskan untuk menjaga skeptisme profesional, oleh karena itu, auditor perlu 

mengembangkan kemampuan dalam menilai risiko kecurangan (Sanusi, 2015). 

Hal ini wajar, mengingat cornerstone dan pusat dari tata kelola perusahaan, 

pengendalian internal, program anti-kecurangan, atau investigasi kecurangan yang 

efektif bergantung pada penilaian risiko (Singleton dan Singleton, 2010).  

Jaffar, dkk (2008) berpendapat bahwa fraud risk assessment berfokus pada 

penilaian terhadap inherent risk dan control risk yang dimiliki oleh bisnis. 

Berdasarkan pada penilaian risiko kecurangan, auditor disyaratkan untuk 

merencanakan prosedur audit dalam rangka untuk mendeteksi salah saji material 

yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan (Sanusi dkk, 2015; 

Singleton dan Singleton, 2010).  
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Menurut Zimbelman (1997), salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh 

organisasi untuk meminimalisasi risiko kecurangan adalah dengan melakukan 

penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment). Fraud risk assessment akan 

meningkatkan perhatian auditor terhadap tanda-tanda kecurangan. Penilaian risiko 

kecurangan yang baik akan membantu organisasi dalam memahami bagian yang 

rentan terhadap kecurangan (Kummer dkk, 2015).  

Penilaian risiko kecurangan secara luas sangat direkomendasikan sebagai 

prosedur audit kritis yang akan meningkatkan kemampuan auditor untuk 

mendeteksi kecurangan (Zimbelman, 1997; Knapp dan Knapp, 2001; Kummer 

dkk, 2015; Sanusi dkk, 2015), serta merupakan salah satu program anti-

kecurangan bagi perusahaan (Singleton dan Singleton, 2010). Namun, beberapa 

penelitian sebelumnya, tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara fraud 

risk assessment terhadap fraud detection (Kummer dkk, 2015; dan Jaffar dkk, 

2011). Disisi lain, Jaffar dkk, (2008), menemukan pengaruh yang signifikan  

antara fraud risk assessment terhadap fraud detection hanya pada skenario 

kecurangan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kemampuan auditor dalam menilai risiko kecurangan, maka seharusnya semakin 

tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan, maka kerangka berpikir 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

2.11. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1: Secara parsial, kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan 

untuk memahami efektivitas pengendalian internal. 

H2: Secara parsial, kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan 

menilai risiko kecurangan. 

H3: Secara parsial, kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. 

Kemampuan untuk 

Memahami Efektifitas 

Pengendalian Internal 

Kemampuan 

untuk Mendeteksi 

Kecurangan 

Kemampuan untuk 

Menilai Risiko 

Kecurangan 
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H4: Secara parsial, kemampuan untuk memahami efektivitas 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kemampuan 

menilai risiko kecurangan. 

H5: Secara parsial, kemampuan untuk memahami efektivitas 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. 

H6: Secara parsial, kemampuan menilai risiko kecurangan berpengaruh 

positif terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi 

kecurangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deduktif. Penelitian deduktif adalah penelitian yang bertujuan untuk menarik satu 

atau lebih kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. Lebih lanjut, 

penelitian deduktif akan mendasari penelitian kuantitatif. Menurut Ferdinand 

(2014), penelitian kuantitatif atau hypothesis testing research adalah sebuah 

penelitian yang mengembangkan proporsi dan hipotesis untuk diuji  menggunakan 

data secara kuantitatif untuk menghasilkan sebuah tesa baru atau hipotesis yang 

teruji.  

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dapat didefinisikan sebagai gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah 

semesta penelitian (Ferdinand, 2014). Populasi pada penelitian ini adalah auditor 

internal yang bekerja pada Perguruan Tinggi berstatus Badan Layanan Umum dan 

Badan Hukum di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Adapun daftar Perguruan Tinggi berstatus Badan Layanan Umum dan 

Badan Hukum di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Nama Perguruan Tinggi Lokasi Status 
Jumlah 

Auditor 

1 Universitas Negeri Semarang Semarang BLU 10 

2 
Universitas Islam Negeri 

Walisongo 
Semarang BLU 8 

3 
Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang 
Semarang BLU 26 

4 Politeknik Kesehatan Semarang Semarang BLU 8 

5 Universitas Jendral Soedirman Purwokerto BLU 13 

6 Universitas Sebelas Maret Surakarta BLU 9 

7 Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta BLU 4 

8 Universitas Negeri Yogyakarta Yogyakarta BLU 14 

9 
Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga 
Yogyakarta BLU 18 

10 Politeknik Kesehatan Yogyakarta Yogyakarta BLU 3 

11 Universitas Diponegoro Semarang BH 7 

12 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta BH 21 

Jumlah 
141 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber  
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012). Sedangkan menurut Arikunto (2013) sampel 

merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Kerlinger (1983) dalam 

Joseph dkk, (2015) yang berpendapat bahwa sampel dikatakan representatif jika 

sampel tersebut berada pada rentang 10-30% dari total populasi. Dengan 

demikian, sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Sampel = 30% x total populasi 

Sampel = 30% x 141 

Sampel = 42,3 ≈ 43 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster Proportional 

Random Sampling. Dengan menggunakan teknik Cluster Proportional Random 

Sampling, populasi dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki ciri-

ciri tertentu, kemudian dari masing-masing kelompok akan ditarik jumlah sampel 

secara proporsional dengan jumlah anggota masing-masing kelompok. Setelah 

jumlah sampel masing-masing kelompok diketahui, kemudian anggota masing-

masing kelompok dipilih secara acak untuk mewakili kelompok atau cluster. 

Secara ringkas, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2 

Teknik Pengambilan Sampel 

Cluster 
Total Populasi 

Cluster 
Total Sampel Cluster’s Sample 

Universitas BLU 72 

43 

72/141 x 43 = 22 

Politeknik BLU 41 41/141 x 43 = 12 

Universitas BH 28 28/141 x 43 =   9 

Jumlah 141 43 43 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel 

dependen (endogen), variabel independen (eksogen). 

3.3.1. Variabel Endogen  

3.3.1.1. Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Kemampuan untuk mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari 

seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang 

disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan 

(fraud) tersebut (Sucipto, 2007 dalam Nasution dan Fitriany, 2013). Variabel ini 

diukur menggunakan skala likert 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 

3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.  

Dimensi kemampuan dalam mendeteksi kecurangan dikembangkan dari 

penelitian Fullerton dan Durtschi (2004). Adapun dimensi kemampuan untuk 

mendeteksi kecurangan adalah sebagai berikut: 
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1. Gejala kecurangan terkait lingkungan perusahaan 

Lingkungan dan budaya perusahaan tertentu menyebabkan sebuah 

perusahaan lebih rentan terkena kecurangan daripada perusahaan lainnya. 

Perusahaan yang memiliki gaya kepemimpinan otokratis, sentralisasi, dan 

profit oriented cenderung memiliki potensi kecurangan yang tinggi. 

Aturan yang kaku, sistem imbalan yang tidak memadai, serta hubungan 

internal yang kompetitif dan bermusuhan juga merupakan budaya 

organisasi yang rentan terhadap kecurangan. Selain itu, organisasi yang 

terlibat kecurangan biasanya memiliki masalah dengan pihak-pihak luar 

organisasi (Fullerton dan Durtschi, 2004). 

2. Gejala kecurangan terkait catatan dan praktik akuntansi 

Fullerton dan Durtschi (2004) berpendapat bahwa gejala 

kecurangan tertentu dapat tergambar dari cara perusahaan dalam 

memperlakukan catatan keuangan. Catatan yang hilang, kesalahan 

pencatatan, dan kurangnya pengendalian internal akan menyebabkan 

kesalahan dalam laporan keuangan.  

3. Gejala kecurangan terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kecurangan 

Kecurangan biasanya dapat dideteksi dengan cara mengidentifikasi 

pelaku kecurangan. Individu yang melakukan kecurangan biasanya 

menunjukkan adanya perubahan perilaku. Selain itu, biasanya pelaku 

kecurangan memiliki faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan 

kecurangan (tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi). Sedangkan dari segi 
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demografi, para pelaku kecurangan, khususnya white-collar crime 

biasanya merupakan individu yang terdidik, memiliki jabatan penting 

dalam perusahaan, serta tidak memiliki catatan tindak kriminal (Fullerton 

dan Durtschi, 2004). 

Dalam penelitian ini, gejala kecurangan terkait lingkungan perusahaan 

dituangkan dalam pertanyaan 1-4. Gejala kecurangan terkait catatan dan praktik 

akuntansi dituangkan kedalam pertanyaan 5-7. Sedangkan gejala kecurangan 

terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dituangkan 

kedalam pertanyaan 8-16. 

3.3.1.2. Kemampuan Memahamai Efektivitas Pengendalian Internal 

Kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal diukur 

menggunakan skala likert 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. Dimensi variabel ini dikembangkan 

menggunakan komponen pengendalian internal COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations), 2013 dan PP No. 60 tahun 2008, yakni: 

1. Lingkungan pengendalian (pertanyaan 1-4) 

Merupakan sekumpulan standar, proses, dan struktur yang merupakan 

dasar bagi pelaksanaan pengendalian internal didalam organisasi. Dengan 

demikian, lingkungan pengendalian merupakan aspek yang memayungi 

aspek-aspek lain dalam pengendalian internal. Lingkungan pengendalian 

erat berkaitan dengan integritas dan komitmen manajemen sebagai 

cornerstone dari sebuah entitas dalam rangka mencapai tujuan. Apabila 
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aspek lingkungan pengendalian baik, maka pengendalian internal secara 

umum akan berjalan dengan baik. 

2. Penilaian risiko (pertanyaan 5-7) 

Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis yang relevan terhadap 

risiko-risiko dalam mencapai tujuan (Hightower, 2009). Penilaian risiko 

juga mencakup penilaian risiko disemua aspek organisasi dan penentuan 

kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko (Sawyer dkk, 2005). Dengan 

adanya penilaian risiko, entitas dapat mengetahui kelemahan internal dan 

mengembangkan alternatif yang lebih baik dalam rangka pencapaian 

tujuan entitas. 

3. Aktivitas pengendalian (pertanyaan 8-12) 

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang dituangkan dalam 

ketentuan dan prosedur untuk memastikan bawa instruksi manajemen 

dalam memitigasi risiko telah dilaksanakan. Secara ringkas, aktivitas 

pengendalian dapat dijabarkan sebagai tindakan yang tampak secara nyata 

didalam suatu entitas. Tindakan-tindakan tersebut didesain dan 

diimplementasikan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat 

dicapai. 

4. Informasi dan komunikasi (pertanyaan 13-15) 

Hightower (2009) berpendapat bahwa aspek informasi dan 

komunikasi mencakup identifikasi, pemerolehan, dan komunikasi data 

serta informasi baik secara top down (manajemen kepada karyawan) 

maupun bottom up (karyawan kepada manajemen). Informasi yang 
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diperoleh oleh entitas harus diinterpretasikan secara benar, sehingga dapat 

memberikan nilai tambah terhadap entitas. Selain itu, informasi perlu 

dikomunikasikan kepada seluruh bagian dari entitas agar tercapai satu 

pemahaman dalam entitas. 

5. Pemantauan (pertanyaan 16-17) 

Aktivitas pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa 

komponen pengendalian internal memang benar-benar ada dan berfungsi. 

Selain itu aktivitas pemantauan juga berfungsi untuk menilai efektivitas 

pengendalian itu sendiri. Dengan adanya pemantauan, entitas dapat 

menentukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya diambil dan diterapkan 

didalam pengendalian internal.  

3.3.1.3. Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

Variabel kemampuan menilai risiko kecurangan diukur menggunakan 

skala likert 1-5. 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 

5 = Sangat Setuju. Adapun dimensi dari variabel ini dikembangkan dari Mangiri 

(2015), Sanusi, dkk (2015) dan Elder, dkk (2009) berupa studi kasus. Dimensi 

variabel kemampuan menilai risiko kecurangan adalah sebagai berikut: 

1. Pemisahan tugas (pertanyaan 1-2) 

Pemisahan tugas dilakukan untuk mencegah kecurangan dan 

kesalahan. Pemisahan tugas ini setidaknya meliputi pemisahan tugas 

antara bagian akuntansi dengan bagian pengamanan aset, bagian otorisasi 

dengan bagian pengamanan aset yang terkait, bagian operasi dengan 
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bagian pembukuan, dan bagian teknologi informasi dengan bagian 

departemen pengguna. 

2. Otorisasi atas transaksi dan aktivitas (pertanyaan 3-4) 

Otorisasi seringkali di terjemahkan sebagai penandatanganan, 

pemberian tanda paraf, atau memasukkan tanda kode paraf, atau transaksi 

tertentu. Terdapat dua jenis otorisasi, yaitu otorisasi khusus dan otorisasi 

umum. Otorisasi khusus biasanya membutuhkan persetujuan langsung dari 

pihak manajemen. Sedangkan otorisasi umum terjadi ketika manajemen 

memberi otorisasi pada pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa 

persetujuan khusus. 

3. Dokumentasi dan pencatatan yang memadai (pertanyaan 5-6) 

Dokumen dan catatan merupakan bukti fisik tentang transaksi. 

Dokumen dan catatan yang memadai membantu untuk memastikan 

pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang 

berkaitan. Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sesederhana mungkin 

untuk mendukung pencatatan, dan memfasilitasi peninjauan serta 

verifikasi. 

4. Pengendalain fisik atas aset dan dokumen (pertanyaan 7-8) 

Pengendalian fisik atas aset dan dokumen bertujuan untuk menjaga 

aset dan dokumen tersebut. Jika aset tidak dilindungi, maka aset tersebut 

dapat dicuri. Dokumen yang tidak dilindungi dapat dicuri, hilang, ataupun 

rusak sehingga mengganggu proses akuntansi dan operasi bisnis. Dalam 



75 

 

 

 

entitas yang telah terkomputerisasi, pengendalian fisik harus dilakukan 

terhadap peralatan komputer, program, dan data.  

5. Penilaian independen atas kinerja (pertanyaan 9-10)  

Penilaian independen dilakukan karena pengendalian internal 

cenderung berubah-ubah kecuali jika terdapat penilaian secara berkala. 

Penilaian ini harus dilakukan secara independen. Hal ini wajar, mengingat 

penilaian biasanya berjalan efektif apabila dilakukan oleh seseorang yang 

tidak bertanggungjawab atas berjalannya operasi yang diperiksa.  

3.3.2. Variabel Eksogen (Kompetensi) 

Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, keahlian, dan 

pengalaman yang dibutuhkan auditor internal untuk dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan saksama (Efendy, 2010). Indikator variabel kompetensi 

meliputi aspek-aspek berikut ini (Alzeban dan David, 2014): 

1. Latar belakang pendidikan 

 Latar belakang pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal 

yang dimiliki oleh auditor internal. Jenjang pendidikan formal yang 

digunakan adalah jenjang pendidikan pada perguruan tinggi yang meliputi 

jenjang sarjana, master, dan doktor. 

2. Lama bekerja 

Lama bekerja merupakan jumlah waktu yang telah digunakan auditor 

untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang auditor.  
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3. Pendidikan profesi 

Profesi sebagai auditor membutuhkan adanya pendidikan 

berkelanjutan bagi auditor internal. Salah satu pendidikan berkelanjutan 

yang biasa diambil oleh auditor adalah dengan menempuh pendidikan 

profesi yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan auditing diluar 

pendidikan formal.  

4. Rata-rata jumlah penugasan audit dalam setahun 

Rata-rata jumlah penugasan audit merupakan rata-rata dari jumlah 

audit yang dilakukan oleh seorang auditor internal dalam setahun.  

5. Rata-rata jumlah pelatihan audit dalam setahun 

Rata-rata jumlah pelatihan audit merupakan rata-rata dari jumlah 

pelatihan tentang audit yang diikuti oleh auditor internal. Bentuk pelatihan 

dapat berupa seminar, workshop, kunjungan kerja, dan kegiatan lain yang 

meningkatkan kompetensi auditor internal.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode angket atau kuesioner. 

Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang tidak memberi 

pilihan kepada responden untuk mengembangkan jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, dalam kuesioner tertutup responden 

memilih jawaban yang telah  disediakan oleh peneliti. 
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Penelitian menggunakan kuesioner perlu dilakukan adanya pilot study (uji 

instrumen) untuk mengetahui bahwa pertanyaan dimengeri oleh calon responden. 

Menurut Jogiyanto (2008) jumlah sampel yang digunakan dalam pilot study 

dibuat sekitar 10-30 responden. Arikunto (2013) berpendapat bahwa uji instrumen 

sebaiknya dilakukan terhadap populasi yang tidak diambil sebagai sampel. Pilot 

study dalam penelitian ini dilakukan terhadap anggota Satuan Pengawas Internal 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil uji instrumen dapat dilihat pada 

lampiran 1.  

Jenis data dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara 

langsung berdasarkan jawaban dari responden.  

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Menurut Ferdinand (2014), statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian. Pengertian ini senada dengan pendapat Ghozali (2011) yang 

berpendapat bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi atas 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), varian, nilai minimum serta nilai 

maksimum, sum, range, skewness kurtosis (kemencengan distribusi) 

Dalam penelitian ini, masing-masing variabel penelitian akan dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui tingkat persentase jawaban dari masing-masing 

responden. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Persentase skor (%) = 
 

 
 x 100% 

Dimana n = jumlah skor jawaban responden 

  N = jumlah skor jawaban ideal 

  % = tingkat keberhasilan yang dicapai 

Kategori masing-masing variabel diperoleh melalui perhitungan persentase 

skor kemudian ditafsirkan ke dalam kategori-kategori. Adapun kategori untuk 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

3.5.1.1. Tingkat Kemampuan untuk Mendeteksi Kecurangan 

Rentang variabel kemampuan mendeteksi kecurangan diperoleh dengan 

cara melakukan perhitungan persentase maksimal dikurangi dengan persentase 

minimal. Banyaknya kelas adalah lima, yakni kategori kelas tidak baik, kurang 

baik, cukup, baik, dan sangat baik. Panjang interval kelas yang diperoleh serta 

kategori kelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4 berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

  

  
 x 100% = 100% 

  

  
 x 100% = 20% 80% 5    

 
 = 16% 

 

Tabel 3.4 

Kategori Variabel Kemampuan untuk Mendeteksi Kecurangan 

No Interval Kategori  

1 < 37% Tidak baik 

2 37% - 52% Kurang baik 

3 53% - 68% Cukup 

4 69% - 84% Baik 
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No Interval Kategori  

5 > 84% Sangat Baik 

 

Kategori variabel kemampuan auditor internal dalam mendeteksi 

kecurangan juga berlaku bagi dimensi dari variabel ini yang terdiri dari gejala 

kecurangan yang beraitan dengan lingkungan perusahaan, gejala kecurangan yang 

berkaitan dengan catatan dan praktik akuntansi dan gejala kecurangan yang 

berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kecurangan. 

3.5.1.2. Tingkat Kemampuan untuk Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal 

Rentang variabel kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian 

internal diperoleh dengan cara melakukan perhitungan persentase maksimal 

dikurangi dengan persentase minimal. Banyaknya kelas adalah lima, yakni 

kategori kelas tidak baik, kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Panjang 

interval kelas yang diperoleh serta kategori kelas dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan 

3.6 berikut: 

Tabel 3.5 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

  

  
 x 100% = 100% 

  

  
 x 100% = 20% 80% 5    

 
 = 16% 
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Tabel 3.6 

Kategori Variabel Kemampuan untuk Memahami Efektivitas 

Pengendalian Internal 

No Interval Kategori  

1 < 37% Tidak baik 

2 37% - 52% Kurang baik 

3 53% - 68% Cukup 

4 69% - 84% Baik 

5 > 84% Sangat Baik 

 

Kategori variabel kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian 

internal juga berlaku bagi dimensi dari variabel ini. Adapun dimensi dari 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal adalah lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, 

dan pengawasan. 

3.5.1.3. Tingkat Kemampuan untuk Menilai Risiko Kecurangan 

Rentang variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan diperoleh 

dengan cara melakukan perhitungan persentase maksimal dikurangi dengan 

persentase minimal. Banyaknya kelas adalah lima, yakni kategori kelas tidak baik, 

kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Panjang interval kelas yang diperoleh 

serta kategori kelas dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan 3.8 berikut: 

Tabel 3.7 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

  

  
 x 100% = 100% 

 

  
 x 100% = 20% 80% 5    

 
 = 16% 
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Tabel 3.8 

Kategori Variabel Kemampuan untuk Menilai Risiko Kecurangan 

No Interval Kategori  

1 < 37% Tidak baik 

2 37% - 52% Kurang baik 

3 53% - 68% Cukup 

4 69% - 84% Baik 

5 > 84% Sangat Baik 

 

Kategori variabel kemampuan menilai risiko kecurangan juga berlaku bagi 

dimensi dari variabel ini. Adapun dimensi dari variabel ini adalah pemisahan 

tugas, otorisasi transaksi dan dokumen, dokumentasi dan pencatatan, 

pengendalian fisik atas aset dan dokumen, dan penilaian independen atas kinerja.  

3.5.1.4. Tingkat Kompetensi 

Rentang variabel kompetensi diperoleh dengan cara melakukan 

perhitungan persentase maksimal dikurangi dengan persentase minimal. 

Banyaknya kelas adalah lima, yakni kategori kelas sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. Panjang interval kelas yang diperoleh serta kategori 

kelas dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan 3.10  berikut: 

Tabel 3.9 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

  

  
 x 100% = 100% 

 

  
 x 100% = 17% 83% 5    

 
 = 17% 
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Tabel 3.10 

Kategori Variabel Kompetensi 

No Interval Kategori 

1 < 35% Sangat rendah 

2 35% - 51% Rendah 

3 52% - 68% Sedang 

4 69% - 85% Tinggi 

5 > 85% Sangat Tinggi 

 

Kategori variabel kompetensi diatas juga berlaku bagi dimensi lamanya 

bekerja, dan rata-rata jumlah penugasan audit. Sedangkan jenjang pendidikan 

dikategorikan kedalam tiga kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Dimensi 

jenjang pendidikan secara detail dijelaskan dalam Tabel 3.11 dan 3.12 

Tabel 3.11 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval Dimensi 

Jenjang Pendidikan 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

 

 
 x 100% = 100% 

 

 
 x 100% = 33% 67% 3    

 
 = 22% 

 

Tabel 3.12 

Kategori Dimensi Jenjang Pendidikan 

No Interval Kategori 

1 < 56% Rendah 

2 56% -77% Sedang 

3 >77% Tinggi 

 

Sedangkan dimensi pendidikan berkelanjutan dikategorikan kedalam dua 

kategori, yakni rendah, dan tinggi. Dimensi pendidikan berkelanjutan secara detail 

dijelaskan dalam Tabel 3.13 dan 3.14 
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Tabel 3.13 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval Dimensi 

Pendidikan Berkelanjutan 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

 

 
 x 100% = 100% 

 

 
 x 100% = 0% 100% 2     

 
 = 50% 

 

Tabel 3.14 

Kategori Dimensi Pendidikan Berkelanjutan 

No Interval Kategori 

1 <50% Rendah 

2 >=50% Tinggi 

 

Sedangkan dimensi rata-rata jumlah pelatihan audit dijelaskan dalam 

dikategorikan kedalam lima kategori. Dimensi ini secara detail dijelaskan dalam 

Tabel 3.15 dan 3.16 

Tabel 3.15 

Rentang, Banyak Kelas, dan Panjang Kelas Interval 

Rentang 
Banyak 

Kelas 

Panjang 

Kelas 

Interval 
Maks. Min Hasil 

 

 
 x 100% = 100% 

 

 
 x 100% = 0% 100% 5     

 
 = 20% 

 

Tabel 3.16 

Kategori Dimensi Rata-rata Jumlah Pelatihan Audit 

No Interval Kategori 

1 < 20% Sangat rendah 

2 20% - 39% Rendah 

3 40% - 59% Sedang 

4 60% - 79% Tinggi 

5 > 79% Sangat Tinggi 
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3.5.2. Analisis Inferensial 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square 

(PLS). Partial Least Square adalah metode berbasis keluarga regresi yang 

dikenalkan oleh Herman O. A Wold untuk penciptaan dan pengembangan model 

dan model untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada 

prediksi. PLS dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, 

interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS digunakan untuk 

mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruknya (variabel) (Ghozali, 

2008). 

Dalam PLS dikenal juga adanya varaibel manifest dan variabel laten. 

Variabel manifest merupakan variabel yang besar kuantitatifnya dapat diketahui 

secara langsung. Sedangkan variabel laten merupakan variabel yang nilai 

kuantitatifnya tidak dapat diketahui secara tampak. Sifatnya yang laten karena 

tidak adanya nilai kuantitatif yang menunjukkannya secara langsung, yang ada 

hanya nilai kuantitatif yang sifatnya hipotetik (Ghozali, 2008). 

Dalam PLS, terdapat dua jenis pengukuran indikator, yakni model reflektif 

dan model formatif. Dalam penelitian ini, pengukuran indikator menggunakan 

model reflektif, yakni arah hubungan dari dimensi ke indikator. Pemilihan model 

reflektif didasarkan pada penelitian terdahulu (Nasution dan Fitriani, 2013) serta 

pendapat dari Fornell dan Bookstein (1982) dalam Ghozali (2008) yang 

berpendapat bahwa konstruk atau variabel seperti personalitas atau sikap 

umumnya direalisasikan menggunakan model reflektif. Adapun langkah-langkah 
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analisis dengan Metode Partial Least Square dengan model reflektif adalah 

sebagai berikut: 

1. Menilai Model Pengukuran (Outer Model) 

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Pada penelitian 

ini, outer model diuji menggunakan second order confirmatory factor 

analysis. Adapun kriteria untuk menguji outer model adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, Convergent Validity. Dalam evaluasi convergent validity 

dari pemeriksaan individual item reliability, dapat dilihat dari standardized 

loading factor. Standardized loading factor menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstruknya. 

Korelasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai > 0,7. Selain itu, 

nilai convergent validity juga diukur menggunakan nilai AVE (Average 

Variance Extracted). Nilai AVE yang disarankan adalah >0,50. 

Kedua, Discriminant Validity. Evaluasi selanjutnya adalah dengan 

menggunakan nilai cross loading. Indikator dikatakan valid apabila nilai 

korelasi indikator dengan dimensinya lebih tinggi daripada korelasi 

indikator tersebut dengan dimensi lain dan konstruknya. 

Ketiga, Composite Reliability. Nilai composite reliability pc > 0,8 

dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau 

reliable. Nilai pc > 0,6 dikatakan cukup reliabel. 
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Terakhir, Cronbach Alpha. Dalam PLS, uji reliabilitas diperkuat 

dengan adanya cronnbach alpha untuk menguji konsistensi setiap 

jawaban. Cronbach alpha dikatakan baik apabila α ≥ 0,5 dan dikatakan 

cukup apabila α ≥ 0,3. 

2. Menilai Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square (R
2
) 

untuk konstrak dependen, dan uji t serta signifikan dari koefisien 

parameter jalur struktural. R
2 

dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah 

mempunyai pengaruh yang substantive. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan t-test, bilamana diperoleh p-value ≤ 0,05 (alpha 5%), maka 

disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Perguruan Tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) adalah 

perguruan tinggi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. Sedangkan Perguruan Tinggi Badan Hukum merupakan 

perguruan tinggi negeri yang didirikan Pemerintah yang berstatus sebagai badan 

hukum publik yang otonom. 

Dalam penelitian ini, Perguruan Tinggi BLU terdiri dari dua jenis, yakni 

universitas BLU dan politeknik BLU, sedangkan Perguruan Tinggi BH hanya 

terdiri dari universitas BH. Objek penelitian ini adalah auditor internal pada 

perguruan tinggi negeri dengan status BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Kuesioner penelitian telah disebar berdasarkan teknik sampel cluster 

proportional random sampling, dengan jumlah sampel total sebesar 43. Kuesioner 

untuk perguruan tinggi di Kota Semarang disebar secara langsung, sedangkan 

kuesioner untuk perguruan tinggi diluar Kota Semarang dikirim melalui surat 

(mail survey) pada tanggal 25 April 2016 dengan batas waktu pengembalian 

tanggal 10 Juni 2016. Adapun hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang 

berhasil kembali dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. 

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 77 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 20 25,9% 

Kuesioner yang kembali 57 74% 

Kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap 5 6,5% 

Kuesioner yang memenuhi syarat 52 67,5% 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total 77 

kuesioner yang disebar, terdapat 20 (25,9%) kuesioner yang tidak dikembalikan 

oleh responden. Dengan demikian, kuesioner yang dikembalikan adalah sebanyak 

57 (74%), namun dari jumlah tersebut terdapat 5 (6,5%) kuesioner tidak 

memenuhi syarat, sehingga jumlah kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah 

adalah sebanyak 52 (67,5%). Tingkat pengembalian kuesioner secara keseluruhan 

dalam penelitian ini tergolong cukup tinggi karena tingkat pengembalian 

kuesioner >30% (Arikunto, 2013).  

 Pengembalian kuesioner berdasarkan masing-masing instansi dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

4.1.2. Uji Non-Response Bias 

Non-respon bias adalah kesalahan yang timbul karena subyek sampel yang 

tidak memberikan respon (non-respon) ternyata lebih representatif daripada 

sampel yang memberikan tanggapan, sehingga sampel yang diteliti kurang akurat 

mencerminkan karakteristik populasi (Indarto dan Suparno, 1999). Uji non-respon 

bias dilakukan dengan cara menguji sampel yang datang sebelum dan sesudah 

tanggal cut-off. Tanggal cut-off dalam penelitian ini ditentukan pada tanggal 31 

Mei 2016.  
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Uji non-response bias dalam penelitian ini menggunakan uji Independent 

Sample t-test dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai signifikansi <0,05 maka 

data dikatakan tidak sama, sedangkan nilai signifikansi >0,05 maka data dikatakan 

sama. Hasil uji non-response bias dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut: 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Non-Response Bias 

No Variabel 

Sebelum Cutoff 

(n=12) 

Setelah Cutoff 

(n=40) 

Leven’s Test for 

Equity of 

Variance 

Mean Std. Dev Mean Std. Dev F Sig. 

1 DK 51,50 6,068 54,23 6,841 0,227 0,636 

2 PR 34,92 4,963 33,13 6,873 2,322 0,134 

3 PI 78,67 6,401 77,55 7,118 1,551 0,219 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Keterangan: 

DK : Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

PR : Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

PI : Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal 

 Berdasarkan Tabel 4.2. diketahui bahwa nilai signifikansi pada leven’s test 

for equity of variance menunjukkan nilai diatas 0,05 yang berarti bahwa tidak ada 

perbedaan yang signfikan antara jawaban responden untuk setiap variabel 

sebelum dan sesudah tanggal cut-off. Dengan demikian, data dapat diolah untuk 

analisis selanjutnya.  

4.1.3. Deskripsi Responden 

Deskripsi responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, umur 

responden, latar belakang pendidikan, dan pendidikan berkelanjutan. Deskripsi 
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responden dilakukan untuk mengetahui latar belakang dari responden yang 

mengisi kuesioner. Karakterisitik responden yang telah mengisi kuesioner secara 

ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.3. dan lampiran 2. 

Tabel 4.3. 

Deskripsi Umur dan Jenis Kelamin Responden 

Umur (tahun) Frekuensi 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

20 – 29 tahun   5   0 (  0,0%)   5 (  9,6%) 

30 – 39 tahun 15   7 (13,5%)   8 (15,4%) 

40 – 49 tahun 13   7 (13,5%)   6 (11,5%) 

50 – 59 tahun 16 13 (25,0%)   3 (  5,7%) 

     > 59 tahun   3   3 (  5,7%)   0 (  0,0%) 

Total 52 30 (57,7%) 22 (42,3%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa pada kategori umur 20–29 

tahun, responden yang paling dominan adalah perempuan (9,6%) dari total 

seluruh responden. Pada kategori umur 30-39 tahun, responden yang paling 

dominan adalah perempuan  (15,4%) dari total seluruh responden.  

Pada kategori umur 40-49 tahun, responden yang paling dominan adalah 

laki-laki, dengan persentase sebesar 13,5% dari total responden. Pada kategori 

umur 50-59 tahun, responden yang paling dominan adalah laki-laki (25%) dari 

total responden. 

Pada kategori umur diatas 59 tahun, responden didominasi oleh laki-laki, 

yakni sebesar 5,7% dari total responden. Adapun penjelasan lebih detail mengenai 

deskripsi umur dan jenis kelamin responden seperti terlampir pada lampiran 2. 
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Berdasarkan kategori umur responden, diketahui bahwa adanya persebaran 

umur yang heterogen. Hal ini mengindikasikan bahwa regenerasi auditor internal 

dalam perguruan tinggi cukup baik. Didalam aspek gender, secara keseluruhan 

sudah terjadi adanya kesetaraan antara jumlah laki-laki dan perempuan.  

Adapun deskripsi latar belakang pendidikan dan pendidikan berkelanjutan 

responden seperti terlihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut 

Tabel 4.4 

Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden  

No Cluster Sarjana Master Doktor Jumlah 

1 Universitas BLU   8 (32,0%) 14 (56,0%) 3 (12,0%) 25 (48,1%) 

2 Politeknik BLU   5 (22,7%) 15 (68,2%) 2 (  9,1%) 22 (42,3%) 

3 Universitas BH   4 (80,0%)   1 (20,0%) 0 (  0,0%)   5 ( 9,6%) 

 Jumlah 17 (32,7%) 30 (57,7%) 5 (  9,6%) 52 (100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.4, sebagian besar responden memiliki latar belakang 

master, yakni sebesar 57,69%, diikuti oleh latar belakang pendidikan sarjana 

dengan persentase 32,69% dan sisanya merupakan responden dengan latar 

belakang pendidikan doktor. Secara lebih detail, pada cluster Universitas BLU 

dan politeknik BLU, sebagian besar responden merupakan lulusan master, diikuti 

dengan responden lulusan sarjana, dan responden dengan lulusan doktor. 

Sedangkan pada cluster Universitas BH, 80% responden merupakan lulusan 

sarjana, dan sisanya merupakan lulusan master. Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui 

jika latar belakang responden sangat beragam, dengan demikian dalam penugasan 

audit, sebuah tim audit dapat berbagi pandangan dari berbagai anggota tim dengan 

latar belakang yang berbeda. 
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Deskripsi mengenai keikutsertaan responden dalam pendidikan 

berkelanjutan seperti terlihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Pendidikan Berkelanjutan Responden 

No Cluster Tidak Pernah Pernah Jumlah 

1 Universitas BLU 13 (  52,0%) 12 (48,0%) 25 (48,1%) 

2 Politeknik BLU 15 (  68,2%)   7 (31,8%) 22 (42,3%) 

3 Universitas BH   5 (100,0%)   0 (  0,0%)   5 ( 9,6%) 

 Jumlah 33 (  63,5%) 19 (36,5%) 52 (100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.5, sebanyak 19 responden (36,5%) pernah mengikuti 

pendidikan berkelanjutan yang berkaitan dengan akuntansi dan audit, sedangkan 

sisanya sebesar 63,5% tidak pernah mengikuti pendidikan berkelanjutan.  

Berdasarkan persentase yang tersaji pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak responden yang belum pernah mengikuti pendidikan profesi 

yang berkaitan dengan akuntansi dan audit. Pendidikan tersebut merupakan hal 

yang penting bagi seorang auditor internal agar dapat meningkatkan kualitas 

kinerjanya dalam melakukan audit atau pemeriksaan. 

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.3.1. Deskripsi Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Deskripsi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan 

dijabarkan secara ringkas dalam Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6. 

Deskripsi Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Dev Kategori 

DK 52 43,75% 83,75% 67,00% 8,39% Cukup 

Sumber: Data yang diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.6, nilai rata-rata kemampuan dalam mendeteksi 

kecurangan sebesar 67,00% dan masuk dalam kategori cukup. Nilai standar 

deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data bersifat 

homogen dan memiliki nilai yang hampir identik. 

Setelah itu, deskripsi tentang kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan dikategorikan berdasarkan kategori-kategori yang telah 

disusun. Distribusi jawaban responden dalam konstruk kemampuan mendeteksi 

kecurangan disajikan dalam Tabel 4.7. berikut: 

Tabel 4.7. 

Distribusi Jawaban Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

No 
Rentang 

Skor 
Kategori Cluster Frekuensi Persentase 

1         < 37% Tidak Baik  0 0% 

   Universitas BLU   0    0% 

   Politeknik BLU   0    0% 

   Universitas BH   0    0% 

2 37% - 52% Kurang Baik  1 1,9% 

   Universitas BLU   1 100% 

   Politeknik BLU   0     0% 

   Universitas BH   0     0% 

3 53% - 68% Cukup  26 50% 

   Universitas BLU 13  50% 

   Politeknik BLU 13  50% 

   Universitas BH   0    0% 

4 69% - 84% Baik  25 48,1% 

   Universitas BLU 11   44% 

   Politeknik BLU   9   36% 

   Universitas BH   5   20% 

5         > 84% Sangat Baik  0 0% 

   Universitas BLU   0   0% 

   Politeknik BLU   0   0% 

   Universitas BH   0   0% 

Jumlah 52 100% 

Sumber: Data yang diolah, 2016 
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 Berdasarkan Tabel 4.7, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

sebanyak 48,1% masuk kedalam kategori baik, dan 50% masuk kedalam kategori 

cukup. Hal ini berarti bahwa sebagian besar auditor internal pada Satuan 

Pengawas Internal memiliki kemampuan yang memadai dalam mendeteksi 

kecurangan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan kemampuan 

dalam mendeteksi kecurangan karena masih terdapat responden yang masuk 

kedalam kategori kurang baik.  

Jawaban responden kemudian dideskripsikan secara lebih spesifik 

kedalam masing-masing dimensi dari konstruk ini. Adapun dimensi dari 

kemampuan dalam mendeteksi kecurangan adalah gejala kecurangan terkait 

lingkungan perusahaan (environmental redflag), gejala kecurangan terkait catatan 

dan praktik akuntansi (accounting redflag), dan gejala kecurangan terkait faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan (fraud factors). Hasil tersebut 

disajikan dalam Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.8. 

Distribusi Jawaban Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada Setiap 

Dimensi  

No Dimensi Cluster Nilai Kategori 

1 Environmental Redflag  67,02% Cukup 

  Universitas BLU 66,00% Cukup 

  Politeknik BLU 67,27% Cukup 

  Universitas BH 71,00% Baik 

2 Accounting Redflag  69,87% Baik 

  Universitas BLU 70,13% Baik 

  Politeknik BLU 68,79% Cukup 

  Universitas BH 73,33% Baik 

3 Fraud Factors  66,03% Cukup 

  Universitas BLU 65,60% Cukup 

  Politeknik BLU 64,65% Cukup 

  Universitas BH 74,22% Baik 

Sumber: Data yang diolah, 2016 
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 Berdasarkan Tabel 4.8, pada dimensi environmental redflag, secara 

kumulatif masuk kedalam kategori cukup, yakni sebesar 67,07%. Hal ini berarti 

bahwa auditor internal secara umum memiliki kemampuan yang cukup mumpuni 

dalam memahami gejala kecurangan yang berkaitan dengan lingkungan perguruan 

tinggi. Selain itu, berdasarkan nilai pada masing-masing cluster, auditor internal 

yang bekerja pada universitas BH memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

memahami gejala kecurangan yang berkaitan dengan lingkungan perusahaan 

dibandingkan auditor yang bekerja pada universitas BLU maupun politeknik 

BLU. 

 Dalam dimensi accounting redflags, secara umum dikategorikan ke dalam 

kategori baik dengan nilai 69,87%. Berdasarkan Tabel 4.8., auditor internal yang 

bekerja pada universitas BH memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

memahami gejala kecurangan yang berkaitan dengan catatan dan praktik 

akuntansi dibandingkan auditor yang bekerja pada universitas BLU maupun 

politeknik BLU. 

 Pada dimensi fraud factors, secara kumulatif jawaban responden masuk 

kedalam kategori cukup. Berdasarkan Tabel 4.8, auditor internal pada universitas 

BH memiliki kemampuan dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan 

kecurangan secara lebih baik dibandingkan auditor internal di universitas BLU 

maupun politeknik BLU. 

 Jawaban responden mengenai kemampuan mendeteksi kecurangan setiap 

dimensi selanjutnya dijabarkan secara lebih detail dalam Tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9. 

Distribusi Jawaban Kemampuan Mendeteksi Kecurangan pada Setiap 

Dimensi dan Kategori 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 

Berdasarkan Tabel 4.9, dimensi environmental redflags sebagian besar 

masuk kedalam kategori cukup (50%) dan baik (42%). Berdasarkan Tabel 4.9, 

No Dimensi Cluster 

Kategori 

Jumlah 

(%) 

Tidak 

Baik 

(%) 

Kurang 

Baik 

(%) 

Cukup 

(%) 

Baik 

(%) 

Sangat 

Baik 

(%) 

1 Environmental 

Redflag 
 0 (0) 2 

(4) 

26 

(50) 

22 

(42) 

2 

(4) 

52 

(100) 

  Univ 

BLU 

0 (0) 2 

(100) 

13 

(50) 

10 

(45) 

0 

(0) 

25 

(48,1) 

  Poli 

BLU 

0 (0) 0 

(0) 

13 

(50) 

7 

(32) 

2 

(100) 

22 

(42,3) 

  Univ 

BH 

0 (0) 0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(23) 

0 

(0) 

5 

(9,6) 

2 Accounting 

Redflag 
 0 (0) 1 

(2) 

27 

(52) 

22 

(42) 

2 

(4) 

52 

(100) 

  Univ 

BLU 

0 (0) 1 

(100) 

12 

(44) 

10 

(43) 

2 

(100) 

25 

(48,1) 

  Poli 

BLU 

0 (0) 0 

(0) 

14 

(52) 

9 

(37) 

0 

(0) 

22 

(42,3) 

  Univ 

BH 

0 (0) 0 

(0) 

1 

(4) 

4 

(18) 

0 

(0) 

5 

(9,6) 

3 Fraud Factors  0 (0) 5 

(10) 

22 

(42) 

25 

(48) 

0 

(0) 

52 

(100) 

  Univ 

BLU 

0 (0) 5 

(100) 

8 

(37) 

12 

(48) 

0 

(0) 

25 

(48,1) 

  Poli 

BLU 

0 (0) 0 

(0) 

14 

(63) 

8 

(32) 

0 

(0) 

22 

(42,3) 

  Univ 

BH 

0 (0) 0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(20) 

0 

(0) 

5 

(9,6) 
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kemampuan auditor internal untuk mendeteksi kecurangan menurut gejala 

kecurangan di lingkungan perguruan tinggi pada universitas BLU dan politeknik 

BLU sangat bervariatif, sedangkan auditor internal di universitas BH cenderung 

homogen.  

 Dimensi accounting redflag secara keseluruhan masuk kedalam kategori 

cukup (52%) dan kategori baik (42%). Berdasarkan Tabel 4.9, kemampuan 

mendeteksi kecurangan menurut dimensi gejala kecurangan yang berkaitan 

dengan catatan dan praktik akuntansi pada universitas BLU sangat beragam, 

sedangkan pada politeknik BLU dan universitas BH cenderung homogen. 

 Dimensi fraud factors secara agregat masuk kedalam kategori baik (48%) 

dan kategori cukup (42%). Pada dimensi ini, jawaban responden dari universitas 

BLU dan politeknik BLU cenderung homogen, sedangkan responden di 

universitas BH menjawab dalam kategori yang sama.  

 Selain mendeskripsikan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan 

berdasarkan dimensi dan jawaban responden, dilakukan pula deskripsi 

kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan pada masing-masing 

perguruan tinggi (instansi) untuk mengetahui tingkat kemampuan auditor internal 

masing-masing instansi dalam mendeteksi kecurangan. Dengan demikian, bagi 

auditor internal pada instansi yang memiliki kemampuan yang belum maksimal 

dalam mendeteksi kecurangan, dapat meningkatkan kemampuan tersebut lebih 

jauh lagi. Deskripsi kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan 

disajikan dalam Tabel 4.10. berikut: 
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Tabel 4.10. 

Kemampuan Mendeteksi Kecurangan dalam Instansi 

No Instansi 
Skor Jawaban 

(persen) 
Kategori 

1 Universitas Negeri Semarang 63,75% Cukup 

2 Universitas Jendral Soedirman 65,28% Cukup 

3 Universitas Islam Negeri Walisongo 69,06% Baik 

4 Universitas Negeri Yogyakarta 66,04% Cukup 

5 Politeknik Kesehatan Surakarta 61,67% Cukup 

6 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 66,78% Cukup 

7 Universitas Diponegoro 73,25% Baik 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan berdasarkan 

Tabel 4.10, 5 instansi (71,4%) masuk kedalam kategori cukup, sedangkan sisanya 

(28,6%) masuk kedalam kategori baik. Kemampuan auditor internal di 

Universitas Diponegoro memiliki kemampuan yang paling tinggi, yakni sebesar 

73,25%. Sedangkan kemampuan paling rendah diperoleh oleh Politeknik 

Kesehatan Surakarta dengan nilai 61,67%. Berdasarkan jawaban ini, auditor 

internal di Universitas Diponegoro dengan status universitas BH memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini dimungkinkan 

karena tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi yang dimiliki oleh universitas BH, 

sehingga mengharuskan auditor internal di SPI tersebut untuk memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan. 

4.1.3.2. Deskripsi Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal 

Deskripsi kemampuan auditor internal dalam memahami efektivitas 

pengendalian internal dijabarkan secara ringkas dalam Tabel 4.11 berikut: 
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Tabel 4.11. 

Deskripsi Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Dev Kategori 

PI 52 76,47% 100% 91,54% 8,13% Sangat Baik 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.11, nilai rata-rata kemampuan dalam memahami 

efektivitas pengendalian internal adalah sebesar 91,54% dan masuk dalam 

kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa kemampuan auditor internal dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal sangat baik. Nilai standar deviasi 

yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data mengelompok 

di sekitar nilai rerata dan homogen. 

Setelah itu, deskripsi tentang kemampuan auditor internal dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal dikategorikan berdasarkan kategori-

kategori yang telah disusun. Distribusi jawaban responden dalam konstruk 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal disajikan dalam Tabel 

4.12 berikut: 

Tabel 4.12. 

Distribusi Jawaban Responden Konstruk Kemampuan Memahami 

Efektivitas Pengendalian Internal 

No 
Rentang 

Skor 
Kategori Cluster Frekuensi Persentase 

1        < 37% Tidak Baik  0 0% 

   Universitas BLU   0   0% 

   Politeknik BLU   0   0% 

   Universitas BH   0   0% 

2 37% - 52% Kurang Baik  0 0% 

   Universitas BLU   0   0% 

   Politeknik BLU   0   0% 

   Universitas BH   0   0% 

3 53% - 68% Cukup  0 0% 

   Universitas BLU   0   0% 

   Politeknik BLU   0   0% 

   Universitas BH   0   0% 
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No 
Rentang 

Skor 
Kategori Cluster Frekuensi Persentase 

4 69% - 84% Baik  14 26,92% 

   Universitas BLU   9 64,29% 

   Politeknik BLU   5 35,71% 

   Universitas BH   0   0,00% 

5        > 84% Sangat Baik  38 73,08% 

   Universitas BLU 16 42,11% 

   Politeknik BLU 17 44,74% 

   Universitas BH   5 13,15% 

Jumlah 52 100% 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.12, kemampuan auditor dalam memahami efektivitas 

pengendalian internal sebanyak 26,92% masuk kedalam kategori baik, dan 

73,08% masuk kedalam kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

auditor internal pada Satuan Pengawas Internal memiliki kemampuan yang sangat 

baik dalam memahami efektivitas pengendalian internal. Salah satu penyebab 

tingginya kemampuan auditor internal dalam memahami efektivitas pengendalian 

internal adalah adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang berisi semua aspek dalam pengendalian 

internal yang baik. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai 

acuan oleh auditor internal dalam menyusun, dan memahami pengendalian 

internal yang efektif. 

Jawaban responden kemudian dideskripsikan secara lebih spesifik 

kedalam masing-masing dimensi dari konstruk ini yang terdiri dari lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, 

dan pemantauan. Hasil tersebut disajikan dalam Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 

berikut: 
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Tabel 4.13. 

Distribusi Jawaban Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal pada Setiap Dimensi  

No Dimensi Cluster Nilai Kategori 

1 Lingkungan Pengendalian  91,25% Sangat Baik 

  Universitas BLU 89,80% Sangat Baik 

  Politeknik BLU 91,59% Sangat Baik 

  Universitas BH 97,00% Sangat Baik 

2 Penilaian Risiko  91,41% Sangat Baik 

  Universitas BLU 90,13% Sangat Baik 

  Politeknik BLU 91,82% Sangat Baik 

  Universitas BH 96,00% Sangat Baik 

3 Aktivitas Pengendalian  91,15% Sangat Baik 

  Universitas BLU 89,12% Sangat Baik 

  Politeknik BLU 91,82% Sangat Baik 

  Universitas BH 98,40% Sangat Baik 

4 Informasi dan Komunikasi  92,31% Sangat Baik 

  Universitas BLU 88,53% Sangat Baik 

  Politeknik BLU 95,45% Sangat Baik 

  Universitas BH 97,33% Sangat Baik 

5 Pemantauan  92,12% Sangat Baik 

  Universitas BLU 89,20% Sangat Baik 

  Politeknik BLU 93,64% Sangat Baik 

  Universitas BH 100% Sangat Baik 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.13, pada dimensi lingkungan pengendalian, secara 

kumulatif masuk kedalam kategori sangat baik, yakni sebesar 91,25%. Hal ini 

berarti bahwa auditor internal secara umum memiliki kemampuan yang sangat 

baik berkaitan dengan lingkungan pengendalian di perguruan tinggi. Selain itu, 

berdasarkan nilai pada masing-masing cluster, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan yang cukup mencolok mengenai kemampuan auditor internal 

dari tiga cluster yang berbeda. 

 Pada dimensi penilaian risiko, secara kumulatif masuk kedalam kategori 

sangat baik, yakni sebesar 91,41%. Hal ini berarti bahwa auditor internal secara 
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umum memiliki kemampuan yang sangat baik berkaitan dengan penilaian risiko 

di perguruan tinggi. 

Pada dimensi aktivitas pengendalian, secara keseluruhan masuk kedalam 

kategori sangat baik, yakni sebesar 91,15%. Hal ini berarti bahwa auditor internal 

secara umum memiliki kemampuan yang sangat baik berkaitan dengan dimensi 

aktivitas pengendalian di perguruan tinggi. 

Pada dimensi informasi dan komunikasi, nilai rata-rata keseluruhan adalah 

92,31% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa auditor 

internal secara umum memiliki kemampuan yang sangat baik berkaitan dengan 

penggunaan informasi dan komunikasi di perguruan tinggi dalam rangka 

mencapai tujuan perguruan tinggi. 

Pada dimensi pematauan, nilai rata-rata sebesar 92,12% menunjukkan 

bahwa auditor internal masuk kedalam kategori sangat baik dalam memahami 

fungsi Satuan Pengawas Internal untuk memantau kinerja perguruan tinggi. Hal 

ini berarti bahwa auditor internal secara umum memiliki kemampuan yang sangat 

baik berkaitan dengan fungsi pengawasan di perguruan tinggi. 

Jawaban responden berdasarkan dimensi kemudian dijabarkan secara lebih 

detail dalam Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14. 

Distribusi Jawaban Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal pada Setiap Dimensi dan Kategori 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah 

(%) 

Tidak 

Baik 

(%) 

Kurang 

Baik 

(%) 

Cukup 

(%) 

Baik 

(%) 

Sangat 

Baik 

(%) 

1 Lingkungan 

Pengendalian 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0,0) 

14 

(26,9) 

38 

(73,1) 
52 

(100) 

2 Penilaian 0 0 0 14 38 52 
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No Dimensi 

Kategori 

Jumlah 

(%) 

Tidak 

Baik 

(%) 

Kurang 

Baik 

(%) 

Cukup 

(%) 

Baik 

(%) 

Sangat 

Baik 

(%) 

Risiko (0) (0) (0,0) (26,9) (73,1) (100) 

3 Aktivitas 

Pengendalian 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1,9) 

18 

(34,6) 

34 

(65,4) 
52 

(100) 

4 Informasi dan 

Komunikasi 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0,0) 

15 

(28,8) 

37 

(71,2) 
52 

(100) 

5 Pemantauan 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0,0) 

17 

(32,7) 

35 

(67,3) 
52 

(100) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 

 

 Berdasarkan Tabel 4.14, kemampuan auditor internal dalam memahami 

efektivitas pengendalian internal dalam dimensi lingkungan pengendalian masuk 

kedalam kategori sangat baik (73,1%) dan kategori baik (26,9%). Hal ini berarti 

bahwa kemampuan auditor dalam memahami dimensi lingkungan pengendalian 

sudah mencukupi. Penjelasan dimensi lingkungan pengendalian menurut masing-

masing cluster seperti terlampir pada lampiran 4, 5, dan 6.  

 Dimensi penilaian risiko masuk kedalam kategori kategori sangat baik 

(73,1%) dan kategori baik (26,9%). Hal ini berarti bahwa auditor internal pada 

perguruan tinggi memiliki pemahaman yang mencukupi mengenai penilaian risiko 

yang mungkin menghambat pencapaian tujuan perguruan tinggi. Penjelasan 
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dimensi penilaian risiko menurut masing-masing cluster seperti terlampir pada 

lampiran 4, 5, dan 6. 

 Dimensi aktivitas pengendalian secara umum dikategorikan sebagai 

kategori sangat baik (65,4%) dan kategori baik (34,6%). Berdasarkan angka ini, 

auditor internal pada perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk memberikan 

justifikasi mengenai pengendalian yang efisien dan efektif. Penjelasan dimensi 

aktivitas pengendalian menurut masing-masing cluster seperti terlampir pada 

lampiran 4, 5, dan 6. 

 Dimensi informasi dan komunikasi secara keseluruhan masuk kedalam 

kategori kategori sangat baik (71,2%) dan kategori baik (28,8%). Dengan 

demikian, responden memiliki kemampuan yang memadai mengenai pemerolehan 

pemahaman yang sama melalui komunikasi serta pemilihan informasi yang 

memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi. Penjelasan dimensi informasi dan 

komunikasi menurut masing-masing cluster seperti terlampir pada lampiran 4, 5, 

dan 6. 

 Dimensi pemantauan secara agregat dikategorikan kedalam kategori 

sangat baik (67,3%) dan kategori baik (32,7%). Hal ini berarti kemampuan auditor 

internal dalam memahami salah satu fungsi dari SPI sudah mencukupi. Penjelasan 

dimensi pemantauan menurut masing-masing cluster seperti terlampir pada 

lampiran 4, 5, dan 6.   

 Selain mendeskripsikan kemampuan auditor internal dalam memahami 

efektivitas pengendalian internal kedalam masing-masing dimensi dan cluster, 

deskripsi mengenai kemampuan auditor internal dalam memahami efektivitas 
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pengendalian internal juga dijabarkan menurut instansi masing-masing. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan auditor internal secara lebih spesifik. 

Adapun kemampuan auditor internal untuk memahami efektivitas pengendalian 

internal menurut instansi disajikan dalam Tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15. 

Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal dalam Instansi 

No Instansi 
Skor Jawaban 

(persen) 
Kategori 

1 Universitas Negeri Semarang 88,24% Sangat Baik 

2 Universitas Jendral Soedirman 90,85% Sangat Baik 

3 Universitas Islam Negeri Walisongo 88,38% Sangat Baik 

4 Universitas Negeri Yogyakarta 88,82% Sangat Baik 

5 Politeknik Kesehatan Surakarta 97,65% Sangat Baik 

6 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 91,83% Sangat Baik 

7 Universitas Diponegoro 97,65% Sangat Baik 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.15, auditor internal di seluruh instansi memiliki 

kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal dalam ketegori 

sangat baik. Nilai tertinggi dimiliki oleh Universitas Diponegoro dengan nilai 

97,65%, sedangkan nilai terendah diperoleh oleh Universitas Negeri Semarang 

dengan nilai sebesar 88,24%. Dalam konstruk ini, auditor internal di universitas 

dengan status Badan Hukum memiliki kemampuan tertinggi dibanding auditor 

internal di universitas Badan Layanan Umum maupun politeknik Badan Layanan 

Umum. Dengan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, universitas 

Badan Hukum memang sudah seharusnya memiliki kemampuan yang lebih baik 

dalam rangka mewujudkan good university governance, begitu pula dengan 

auditor internalnya.  
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4.1.3.3. Deskripsi Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

Deskripsi kemampuan auditor internal dalam menilai risiko kecurangan 

dijabarkan secara ringkas dalam Tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16. 

Deskripsi Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Dev Kategori 

PR 52 38,00% 92,00% 67,08% 12,96% Cukup 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai rata-rata kemampuan dalam menilai risiko 

kecurangan adalah sebesar 67,08% dan masuk dalam kategori cukup. Berdasarkan 

nilai persentase rata-rata, hal ini berarti bahwa kemampuan auditor internal dalam 

menilai risiko kecurangan sudah cukup, namun perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan Tabel 4.16, diketahui jika nilai standar deviasi sebesar 

12,96% lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 67,08%. Dengan demikian, hal ini 

mengindikasikan bahwa data mengelompok di sekitar nilai rerata dan data bersifat 

homogen. 

Setelah itu, deskripsi tentang kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan dikategorikan berdasarkan kategori-kategori yang telah 

disusun. Distribusi jawaban responden dalam konstruk kemampuan mendeteksi 

kecurangan disajikan dalam Tabel 4.17. berikut: 

Tabel 4.17. 

Distribusi Jawaban Responden Konstruk Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan 

No 
Rentang 

Skor 
Kategori Cluster Frekuensi Persentase 

1        < 37% Tidak Baik  0 0% 

   Universitas BLU   0   0,00% 

   Politeknik BLU   0   0,00% 

   Universitas BH   0   0,00% 
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No 
Rentang 

Skor 
Kategori Cluster Frekuensi Persentase 

2 37% - 52% Kurang Baik  5 9,61% 

   Universitas BLU   4 80,00% 

   Politeknik BLU   1 20,00% 

   Universitas BH   0   0,00% 

3 53% - 68% Cukup  28 53,85% 

   Universitas BLU 11 39,30% 

   Politeknik BLU 17 60,70% 

   Universitas BH   0   0,00% 

4 69% - 84% Baik  13 25,00% 

   Universitas BLU   5 38,46% 

   Politeknik BLU   3 23,08% 

   Universitas BH   5 38,46% 

5        > 84% Sangat Baik  6 11,54% 

   Universitas BLU   5 83,33% 

   Politeknik BLU   1 16,67% 

   Universitas BH   0   0,00% 

Jumlah 52 100% 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.17, secara keseluruhan kemampuan auditor dalam 

menilai risiko kecurangan dikategorikan sebagai cukup (53,85%), kategori baik 

(25%) dan kategori sangat baik (11,54%). Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

auditor internal pada Satuan Pengawas Internal memiliki kemampuan yang 

memadai untuk menilai risiko kecurangan. Meskipun demikian, masih terdapat 

9,61% dari jawaban responden yang masuk kedalam kategori kurang baik. 

Berdasarkan Tabel 4.17, dapat diketahui bahwa kemampuan dalam menilai risiko 

kecurangan yang dimiliki responden sangat bervariatif. 

Jawaban responden kemudian dideskripsikan secara lebih spesifik 

kedalam masing-masing dimensi dari konstruk ini. Adapun dimensi dari 

kemampuan menilai risiko kecurangan adalah pemisahan tugas, otorisasi 

dokumen dan transaksi, dokumentasi dan pencatatan, pengendalian fisik atas aset 
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dan dokumen, serta penilaian independen atas kinerja. Secara lebih jelas, hasil 

tersebut disajikan dalam Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.18. 

Distribusi Jawaban Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan pada Setiap 

Dimensi  

No Dimensi Cluster Nilai Kategori 

1 Pemisahan tugas 

 74,81% Baik 

Universitas BLU 75,60% Baik 

Politeknik BLU 68,18% Cukup 

Universitas BH 100% Sangat Baik 

2 
Otorisasi transaksi dan 

dokumen 

 67,31% Cukup 

Universitas BLU 69,60% Baik 

Politeknik BLU 62,73% Cukup 

Universitas BH 76,00% Baik 

3 
Dokumentasi dan 

pencatatan 

 61,15% Cukup 

Universitas BLU 56,40% Cukup 

Politeknik BLU 65,45% Cukup 

Universitas BH 66,00% Cukup 

4 
Pengendalian fisik atas 

aset dan dokumen 

 68,46% Cukup 

Universitas BLU 72,40% Baik 

Politeknik BLU 62,27% Cukup 

Universitas BH 76,00% Baik 

5 
Penilaian independen 

atas kinerja 

 63,65% Cukup 

Universitas BLU 66,80% Cukup 

Politeknik BLU 59,55% Cukup 

Universitas BH 66,00% Cukup 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.18, pada dimensi pemisahan tugas, secara kumulatif 

masuk kedalam kategori baik, yakni sebesar 74,81%. Hal ini berarti bahwa auditor 

internal secara umum memiliki kemampuan yang baik berkaitan dengan risiko 

dari tidak adanya pemisahan tugas di perguruan tinggi. Selain itu, berdasarkan 

nilai pada masing-masing cluster, terdapat perbedaan yang cukup mencolok 

mengenai kemampuan auditor internal dari tiga cluster. 

 Pada dimensi otorisasi transaksi dan dokumen, secara kumulatif masuk 

kedalam kategori cukup, dengan nilai sebesar 67,31%. Hal ini berarti bahwa 
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auditor internal secara umum memiliki pemahaman mengenai pentingnya 

otorisasasi dalam perguruan tinggi. 

Dimensi dokumentasi dan pencatatan secara keseluruhan masuk kedalam 

kategori cukup. Dengan demikian, auditor internal memiliki kemampuan yang 

cukup dalam menilai risiko yang berkaitan dengan dokumentasi dan pencatatan. 

Dimensi pengendalian fisik atas aset dan dokumen secara umum masuk 

kedalam kategori cukup dengan nilai 68,46%. Hal ini berarti bahwa auditor 

internal memiliki kemampuan yang baik dalam menilai risiko yang berkaitan 

dengan pengendalian fisik atas aset dan dokumen. 

Dimensi penilaian independen atas kinerja secara keseluruhan 

dikategorikan sebagai cukup dengan nilai 63,65%. Hal ini berarti bahwa auditor 

internal pada perguruan tinggi memiliki kemampuan yang cukup untuk 

melakukan peniliaian risiko yang berkaitan dengan penilaian independen atas 

kinerja. 

Jawaban responden menurut dimensi dijelasakan secara lebih detail dalam 

Tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19. 

Distribusi Jawaban Responden Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan pada Setiap Dimensi dan Kategori 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah 

(%) 

Tidak 

Baik 

(%) 

Kurang 

Baik 

(%) 

Cukup 

(%) 

Baik 

(%) 

Sangat 

Baik 

(%) 

1 Pemisahan tugas 0 

(0) 

8 

(15,4) 

8 

(15,4) 

22 

(42,3) 

14 

(26,9) 
52 

(100) 

2 Otorisasi transaksi 

dan dokumen 

1 

(1,9) 

8 

(15,4) 

19 

(36,5) 

18 

(34,6) 

6 

(11,5) 
52 

(100) 

3 Dokumentasi dan 

pencatatan 

3 

(5,8) 

12 

(23,1) 

15 

(28,8) 

21 

(40,4) 

1 

(1,9) 
52 

(100) 

4 Pengendalian fisik 1 5 23 14 9 52 
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No Dimensi 

Kategori 

Jumlah 

(%) 

Tidak 

Baik 

(%) 

Kurang 

Baik 

(%) 

Cukup 

(%) 

Baik 

(%) 

Sangat 

Baik 

(%) 

atas aset dan 

dokumen 

(1,9) (9,6) (44,2) (26,9) (17,3) (100) 

5 Penilaian 

independen atas 

kinerja 

0 

(0) 

14 

(26,9) 

18 

(34,6) 

15 

(28,8) 

5 

(9,6) 
52 

(100) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 

Berdasarkan Tabel 4.19, dimensi pemisahan tugas sebagian besar masuk 

kedalam kategori baik (42,3%) dan kategori sangat baik (26,9%). Namun 

demikian, terdapat jawaban responden yang masuk kedalam kategori kurang baik. 

Penjelasan secara lebih detail mengenai jawaban responden mengenai 

kemampuan menilai risiko kecurangan setiap dimensi dan kategori pada masing-

masing cluster seperti terlampir pada lampiran 7, 8, dan 9.  

Dimensi otorisasi transaksi dan dokumen secara agregat dikategorikan 

kedalam kategori cukup (36,5%) dan kategori baik (34,6%). Hal ini berarti 

kemampuan auditor internal dalam menilai risiko kecurangan pada dimensi 

otorisasi transaksi dan dokumen secara umum sudah baik. Meskipun demikian, 

terdapat jawaban responden yang masuk kedalam kategori kurang baik (15,4%), 

dan sangat baik (11,5%). Berdasarkan Tabel 4.19, terdapat kesenjangan mengenai 



111 

 

 

 

kemampuan responden dalam menilai risiko kecurangan pada dimensi otorisasi 

transaksi dan dokumen. Penjelasan dimensi pemantauan menurut masing-masing 

cluster seperti terlampir pada lampiran 7, 8, dan 9.  

Dimensi dokumentasi dan pencatatan sebagian besar dikategorikan 

kedalam kategori baik (40,4%) dan kategori cukup (28,8%). Hal ini berarti 

kemampuan auditor internal dalam menilai risiko kecurangan pada dimensi 

dokumentasi dan pencatatan secara umum sudah baik. Meskipun demikian, 

terdapat jawaban responden yang masuk kedalam kategori tidak baik (5,8%), 

kurang baik (23,1%), dan sangat baik (1,9%). Berdasarkan pemetaan ini, 

kemampuan auditor internal dalam menilai risiko kecurangan pada dimensi 

dokumentasi dan pencatatan sangat beragam. Penjelasan dimensi dokumentasi 

dan pencatatan menurut masing-masing cluster seperti terlampir pada lampiran 7, 

8, dan 9.  

Dimensi pengendalian fisik atas aset dan dokumen sebagian besar masuk 

kedalam kategori cukup (44,2%) dan kategori baik (26,9%). Namun demikian, 

terdapat jawaban responden yang masuk kedalam kategori tidak baik (1,9%), 

kurang baik (9,6%) dan sangat baik (17,3%). Berdasarkan hasil ini, secara umum 

terdapat keberagaman kemampuan auditor internal dalam menilai risiko 

kecurangan pada dimensi pengendalian fisik atas aset dan dokumen. Penjelasan 

secara lebih detail mengenai jawaban responden mengenai kemampuan menilai 

risiko kecurangan setiap dimensi dan kategori pada masing-masing cluster seperti 

terlampir pada lampiran 7, 8, dan 9.  
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Dimensi penilaian independen atas kinerja sebagian besar masuk kedalam 

kategori cukup (34,6%) dan kategori baik (28,8%). Namun demikian, terdapat 

jawaban responden yang masuk kedalam kategori kurang baik (26,9%) dan sangat 

baik (9,6%). Berdasarkan hasil ini, secara umum terdapat keberagaman 

kemampuan auditor internal dalam menilai risiko kecurangan pada dimensi 

penilian independen atas kinerja. Penjelasan secara lebih detail mengenai jawaban 

responden mengenai kemampuan menilai risiko kecurangan setiap dimensi dan 

kategori pada masing-masing cluster seperti terlampir pada lampiran 7, 8, dan 9. 

 Selain mendeskripsikan kemampuan auditor internal dalam menilai risiko 

kecurangan kedalam masing-masing dimensi dan cluster, deskripsi mengenai 

kemampuan auditor internal dalam menilai risiko kecurangan juga dijabarkan 

menurut instansi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

auditor internal secara lebih spesifik. Adapun kemampuan auditor internal untuk 

menilai risiko kecurangan menurut instansi disajikan dalam Tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20. 

Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan dalam Instansi 

No Instansi 
Skor Jawaban 

(persen) 
Kategori 

1 Universitas Negeri Semarang 63,00% Cukup 

2 Universitas Jendral Soedirman 70,22% Baik 

3 Universitas Islam Negeri Walisongo 64,25% Cukup 

4 Universitas Negeri Yogyakarta 72,00% Baik 

5 Politeknik Kesehatan Surakarta 68,67% Cukup 

6 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 62,84% Cukup 

7 Universitas Diponegoro 76,80% Baik 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.20, auditor internal di empat instansi memiliki 

kemampuan untuk menilai risiko kecurangan dalam ketegori cukup. Sedangkan 

tiga instansi masuk kedalam kategori baik. Nilai tertinggi dimiliki oleh 
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Universitas Diponegoro dengan nilai 76,80%, sedangkan nilai terendah diperoleh 

oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan nilai sebesar 62,84%. Senada 

dengan konstruk sebelumnya, auditor internal di universitas dengan status Badan 

Hukum memiliki kemampuan tertinggi dibanding auditor internal di universitas 

Badan Layanan Umum maupun politeknik Badan Layanan Umum. Dengan 

kewenangan yang lebih luas, maka tugas auditor internal di universitas dengan 

status Badan Hukum jauh lebih besar daripada auditor internal di universitas 

Badan Layanan Umum dan politeknik Badan Layanan Umum. 

4.1.3.4. Deskripsi Kompetensi 

Deskripsi kompetensi auditor internal dijabarkan secara ringkas dalam 

Tabel 4.21 berikut: 

Tabel 4.21. 

Deskripsi Kompetensi 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Dev Kategori 

KOM 52 16,00% 84,00% 44,03% 14,78% Rendah 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.21, nilai rata-rata kompetensi yang dimiliki oleh 

auditor internal adalah sebesar 44,03% dan masuk dalam kategori rendah. Nilai 

maksimum sebesar 84% diperoleh dari cluster politeknik BLU, sedangkan nilai 

terendah sebesar 16% diperoleh dari responden pada cluster universitas BLU dan 

politeknik BLU. Berdasarkan nilai persentase rata-rata, ini berarti bahwa 

kompetensi auditor internal secara umum masih rendah, sehingga perguruan 

tinggi sudah seharusnya melakukan tindakan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi para auditor internalnya. 
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Berdasarkan Tabel 4.21, diketahui jika nilai standar deviasi sebesar 

14,78% lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 44,03%. Nilai standar deviasi 

yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data mengelompok 

di sekitar nilai rerata dan data bersifat homogen. 

Setelah itu, deskripsi tentang kompetensi auditor internal dikategorikan 

berdasarkan kategori-kategori yang telah disusun. Distribusi jawaban responden 

mengenai kompetensi disajikan dalam Tabel 4.22. berikut: 

Tabel 4.22. 

Distribusi Kompetensi Responden 

No 
Rentang 

Skor 
Kategori Cluster Frekuensi Persentase 

1         < 35% Sangat Rendah  12 23,08% 

   Univ BLU   5 41,67% 

   Poli BLU   7 58,33% 

   Uni BH   0   0,00% 

2 35% - 51% Rendah  23 44,23% 

   Univ BLU   8 34,78% 

   Poli BLU 11 47,83% 

   Uni BH   4 17,39% 

3 52% - 68% Sedang  14 26,92% 

   Univ BLU   10 71,43% 

   Poli BLU   3 21,43% 

   Uni BH   1   7,14% 

4 69% - 85% Tinggi  3 5,77% 

   Univ BLU   2 66,67% 

   Poli BLU   1 33,33% 

   Uni BH   0   0,00% 

5        > 85% Sangat Tinggi  0 0% 

   Univ BLU   0   0,00% 

   Poli BLU   0   0,00% 

   Uni BH   0   0,00% 

Jumlah 52 100% 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.22, kompetensi auditor internal yang bekerja di 

Satuan Pengawas Internal sangat bervariatif, karena setiap kategori memiliki 
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proporsi masing-masing. Sebagian besar responden dikategorikan kedalam 

kategori rendah (44,23%), dan kategori sedang (26,92%). Berdasarkan pemetaan 

ini, terdapat kesenjangan yang sangat lebar diantara responden, yang menandakan 

bahwa kompetensi diantara responden sangat bervariatif. 

Jawaban responden kemudian dideskripsikan secara lebih spesifik 

kedalam masing-masing indikator dari variabel kompetensi, yakni latar belakang 

pendidikan, pendidikan berkelanjutan, masa kerja, rata-rata jumlah penugasan 

audit, dan rata-rata jumlah pelatihan audit. Adapun kompetensi responden secara 

ringkas disajikan pada Tabel 4.23 berikut: 

Tabel 4.23 

Distribusi Kompetensi Responden Setiap Indikator 

No Indikator Cluster Nilai Kategori 

1 Latar belakang pendidikan 

 58,97% Sedang 

Universitas BLU 60,00% Sedang 

Politeknik BLU 62,12% Sedang 

Universitas BH 40,00% Rendah 

2 Pendidikan berkelanjutan 

 18,27% Rendah 

Universitas BLU 24,00% Rendah 

Politeknik BLU 15,91% Rendah 

Universitas BH   0,00% Rendah 

3 Masa kerja 

 45,00% Rendah 

Universitas BLU 51,00% Sedang 

Politeknik BLU 37,00% Rendah 

Universitas BH 48,00% Rendah 

4 
Rata-rata jumlah 

penugasan audit 

 57,00% Sedang 

Universitas BLU 60,00% Sedang 

Politeknik BLU 50,00% Rendah 

Universitas BH 76,00% Tinggi 

5 
Rata-rata jumlah pelatihan 

audit 

 22,00% Rendah 

Universitas BLU 25,00% Rendah 

Politeknik BLU 20,00% Rendah 

Universitas BH 20,00% Rendah 

Sumber: Data yang diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.23, pada indikator latar belakang pendidikan, secara 

umum masuk kedalam kategori sedang dengan nilai 58,9%. Adapun penjelasan 

latar belakang pendidikan menurut masing-masing cluster secara lebih detail 

seperti terlampir pada lampiran 10. 

Indikator pendidikan berkelanjutan secara umum masuk kedalam kategori 

rendah dengan nilai 18,27%. Rendahnya nilai ini disebabkan oleh sedikitnya 

jumlah auditor internal yang mengikuti pendidikan berkelanjutan yang berkaitan 

dengan akuntansi dan auditing. Beberapa penyebab yang memungkinkan hal ini 

terjadi adalah tidak adanya izin untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan, dan 

latar belakang pendidikan yang bukan jurusan ekonomi. Adapun penjelasan 

pendidikan berkelanjutan secara lebih detail seperti terlampir pada lampiran 11. 

Indikator masa kerja secara umum masuk kedalam kategori rendah dengan 

nilai 45%. Secara lebih detail, cluster universitas BLU masuk kedalam kategori 

sedang, sedangkan cluster politeknik BLU dan universitas BH masuk kedalam 

kategori rendah. Rendahnya masa kerja menandakan bahwa sebagian besar 

auditor internal memiliki pengalaman yang rendah. Adapun penjelasan masa kerja 

secara lebih detail seperti terlampir pada lampiran 12, 13, 14, dan 15. 

Indikator rata-rata jumlah penugasan audit secara umum masuk kedalam 

kategori sedang dengan nilai 57%. Didalam dunia nyata, seorang auditor internal 

di Satuan Pengawas Internal terkadang merangkap sebagai tenaga pengajar. 

Sebagai konsekuensinya, jumlah penugasan yang akan diterima akan jauh lebih 

sedikit daripada auditor yang tidak merangkap sebagai tenaga pengajar. Adapun 
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penjelasan rata-rata jumlah penugasan audit secara lebih detail seperti terlampir 

pada lampiran 12, 13, 14, dan 15. 

Indikator rata-rata jumlah pelatihan audit secara umum masuk kedalam 

kategori rendah dengan nilai 22%. Rendahnya nilai pada indikator ini disebabkan 

karena pada umumnya, pelatihan, seminar atau workshop di pemerintahan 

diadakan apabila suatu instansi hendak mencapai satu tujuan baru atau adanya 

aturan baru pada instansi. Adapun penjelasan rata-rata jumlah pelatihan audit 

secara lebih detail seperti terlampir pada lampiran 16. 

Selain mendeskripsikan kompetensi auditor internal kedalam masing-

masing indikator dan cluster, deskripsi mengenai kompetensi auditor internal juga 

dijabarkan menurut instansi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kompetensi auditor internal secara lebih spesifik. Adapun kompetensi auditor 

internal menurut instansi disajikan dalam Tabel 4.242 berikut: 

Tabel 4.24 

Kompetensi Auditor Internal dalam Instansi 

No Instansi 
Persentase 

Jawaban 
Kategori 

1 Universitas Negeri Semarang 57,89% Sedang 

2 Universitas Jendral Soedirman 55,56% Sedang 

3 Universitas Islam Negeri Walisongo 39,47% Rendah 

4 Universitas Negeri Yogyakarta 43,86% Rendah 

5 Politeknik Kesehatan Surakarta 33,33% Sangat Rendah 

6 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 40,72% Rendah 

7 Universitas Diponegoro 44,21% Rendah 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.24, auditor internal pada dua instansi dikategorikan 

kedalam kategori sedang, empat instansi masuk kedalam kategori rendah, dan satu 

instansi masuk kedalam kategori sangat rendah. Nilai tertinggi diperoleh oleh 
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Universitas Negeri Semarang dengan nilai 57,89% dengan kategori sedang, 

sedangkan nilai terendah diperoleh oleh Politeknik Kesehatan Surakarta dengan 

nilai sebesar 33,33% yang masuk dalam kategori sangat rendah. Salah satu hal 

yang menyebabkan sebagian besar responden masuk kedalam kategori sangat 

rendah dan kategori rendah adalah jumlah pelatihan yang diikuti oleh auditor 

internal cenderung sedikit.   

4.1.4. Analisis Inferensial 

4.1.4.1. Outer Model 

a. Outer Model Konstruk Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Hasil outer model konstruk kemampuan mendeteksi kecurangan (DK) 

pada aspek validitas diukur menggunakan nilai outer loading pada PLS 

Alogarithm seperti disajikan pada Tabel 4.25 berikut: 

 

Tabel 4.25 

Nilai Outer Loading Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

No Indikator LP CPA FK 

1 DK1 -0.057   

2 DK2 0.853   

3 DK3 0.935   

4 DK4 0.946   

5 DK5  0.883  

6 DK6  0.886  

7 DK7  0.830  

8 DK8   0.838 

9 DK9   0.330 

10 DK10   0.864 

11 DK11   0.546 

12 DK12   0.832 

13 DK13   0.737 

14 DK14   0.771 

15 DK15   0.813 
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No Indikator LP CPA FK 

16 DK16   0.763 

 Sumber: Output SmartPLS, 2016 

 Keterangan: 

 LP : Lingkungan Perusahaan 

CPA : Catatan dan Praktik Akuntansi 

FK : Faktor-Faktor Kecurangan 

 

Berdasarkan Tabel 4.25, nilai outer loading untuk semua indikator 

berada diatas 0,7, sehingga dianggap valid kecuali untuk indikator DK1, 

DK9, dan DK 11. Dengan demikian, indikator DK1, DK9, dan DK 11 

harus didrop atau dibuang. Nilai cross loading untuk seluruh indikator 

terhadap dimensi lebih besar daripada nilai korelasi indikator tersebut 

terhadap dimensi lain dan konstruk, kecuali DK1. Nilai AVE untuk 

dimensi ini berada diatas nilai 0,5 sehingga dikatakan baik.  

Dari segi reliabilitas, nilai cronbach alpha dan composite reliability 

berada diatas nilai 0,6 sehingga indikator dapat dikatakan reliabel. Nilai 

cross loading, AVE, cronbach alpha dan composite reliability dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

Setelah indikator DK1, DK9, dan DK 11 dibuang, kemudian 

dilakukan perhitungan ulang untuk menilai outer model dari konstruk 

kemampuan mendeteksi kecurangan. Seluruh indikator setelah dilakukan 

pembuangan indikator DK1, DK9, dan DK 11 memiliki nilai outer loading 

diatas 0,7. Selain itu, nilai cross loading seluruh indikator terhadap 

dimensi lebih tinggi daripada korelasi terhadap dimensi lainnya dan 
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konstruknya. Nilai AVE setelah dilakukan pembuangan indikator juga 

diatas 0,50. Nilai cronbach alpha dan composite reliability berada diatas 

nilai 0,6 sehingga indikator dapat dikatakan reliabel. Penjelasan mengenai 

nilai outer loading, cross loading, AVE, cronbach alpha dan composite 

reliability setelah dilakukan pembuangan indikator dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

Setelah validitas dan reliabilitas terpenuhi, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan jika menggunakan Second Order Confirmatory Factor 

Analysis adalah menguji apakah masing-masing dimensi yang digunakan 

didalam variabel memiliki pengaruh terhadap konstruk (variabel) terkait. 

Adapun hasil outer dimensi terhadap variabel kemampuan mendeteksi 

kecurangan disajikan dalam Tabel 4.26 berikut: 

Tabel 4.26 

Outer Dimensi Terhadap Variabel Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

DK -> CPA 0.933 0.934 0.018 51.9 0.000 

DK -> FK 0.949 0.948 0.017 56.183 0.000 

DK -> LP 0.881 0.886 0.028 31.66 0.000 

Sumber: Output SmartPLS, 2016 

Keterangan: 

 LP : Lingkungan Perusahaan 

CPA : Catatan dan Praktik Akuntansi 

FK : Faktor-Faktor Kecurangan 

DK : Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 
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Berdasarkan Tabel 4.26, diketahui jika seluruh dimensi konstruk 

kemampuan mendeteksi kecurangan (CPA, LP, dan FK) memiliki nilai 

yang signifikan terhadap DK (kemampuan mendeteksi kecurangan). Hal 

ini berarti bahwa CPA, LP, dan FK merupakan dimensi pembentuk 

variabel kemampuan mendeteksi kecurangan. 

b. Outer Model Konstruk Kemampuan Memahami Efektivitas 

Pengendalian Internal 

Hasil outer model konstruk kemampuan memahami efektivitas 

pengendalian internal (PI) pada aspek validitas diukur menggunakan nilai 

outer loading pada PLS Alogarithm seperti disajikan pada Tabel 4.27 

berikut: 

Tabel 4.27 

Nilai Outer Loading Kemampuan Memahami Efektivitas 

Pengendalian Internal 

No Indikator LP PR AP IK MON 

1 PI1 0.893     

2 PI2 0.891     

3 PI3 0.584     

4 PI4 0.905     

5 PI5  0.893    

6 PI6  0.856    

7 PI7  0.818    

8 PI8   0.810   

9 PI9   0.764   

10 PI10   0.868   

11 PI11   0.866   

12 PI12   0.829   

13 PI13    0.902  

14 PI14    0.915  

15 PI15    0.901  

16 PI16     0.931 
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No Indikator LP PR AP IK MON 

17 PI17     0.926 

Sumber: Output SmartPLS, 2016 

Keterangan: 

LP : Lingkungan Pengendalian 

PR : Penilaian Risiko 

AP : Aktivitas Pengendalian 

IK : Informasi dan Komunikasi 

MON : Monitoring 

Berdasarkan Tabel 4.27, nilai outer loading untuk semua indikator 

berada diatas 0,7, sehingga dianggap valid kecuali untuk indikator PI3. 

Dengan demikian, indikator PI3 harus didrop atau dibuang. Nilai cross 

loading untuk seluruh indikator terhadap dimensi lebih besar daripada 

nilai korelasi indikator tersebut terhadap dimensi lain dan konstruk. Nilai 

AVE berada diatas nilai 0,50. Sedangkan dari aspek reliabilitas, nilai 

cronbach alpha dan composite reliability berada diatas nilai 0,6 sehingga 

indikator dapat dikatakan reliabel. Nilai cross loading, AVE, cronbach 

alpha dan composite reliability dapat dilihat pada lampiran 19. 

Setelah indikator PI3 dibuang, kemudian dilakukan perhitungan ulang 

untuk menilai outer model dari konstruk kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Seluruh indikator setelah dilakukan pembuangan indikator 

PI3 memiliki nilai outer loading diatas 0,7. Selain itu, nilai cross loading 

seluruh indikator terhadap dimensi lebih tinggi daripada korelasi terhadap 
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dimensi lainnya dan konstruknya. Nilai AVE setelah dilakukan 

pembuangan indikator berada diatas 0,50, sehingga dikatakan baik.  

Nilai cronbach alpha dan composite reliability berada diatas nilai 0,6 

sehingga indikator dapat dikatakan reliabel. Penjelasan mengenai nilai 

outer loading, cross loading, cronbach alpha dan composite reliability 

setelah dilakukan pembuangan indikator dapat dilihat pada lampiran 20. 

Setelah validitas dan reliabilitas terpenuhi, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan jika menggunakan Second Order Confirmatory Factor 

Analysis adalah menguji apakah masing-masing dimensi yang digunakan 

didalam variabel memiliki pengaruh terhadap konstruk (variabel) terkait. 

Adapun hasil outer dimensi terhadap variabel kemampuan memahami 

efektivitas pengendalian internal disajikan dalam Tabel 4.28 berikut: 

Tabel 4.28 

Outer Dimensi Terhadap Variabel Kemampuan Memahami 

Efektivitas Pengendalian Internal 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

PI -> AP 0.952 0.954 0.014 66.162 0.000 

PI -> IK 0.92 0.921 0.025 36.937 0.000 

PI -> LP 0.877 0.879 0.037 23.533 0.000 

PI -> MON 0.871 0.87 0.049 17.85 0.000 

PI -> PR 0.909 0.91 0.03 30.013 0.000 

Sumber: Output SmartPLS, 2016 

Keterangan: 

 LP : Lingkungan Pengendalian 

PR : Penilaian Risiko 

AP : Aktivitas Pengendalian 

IK : Informasi dan Komunikasi 

MON : Monitoring 
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PI : Pengendalian Internal 

Berdasarkan Tabel 4.28, diketahui jika seluruh dimensi konstruk 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal (LP, PR, AP, IK, 

dan MON) memiliki nilai yang signifikan terhadap PI (kemampuan 

memahami efektivitas pengendalian internal). Hal ini berarti bahwa LP, 

PR, AP, IK, dan MON merupakan dimensi pembentuk variabel 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal. 

c. Outer Model Konstruk Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

Hasil outer model konstruk kemampuan menilai risiko kecurangan 

(PR) pada aspek validitas diukur menggunakan nilai outer loading pada 

PLS Alogarithm seperti disajikan pada Tabel 4.29 berikut: 

Tabel 4.29 

Nilai Outer Loading Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

No Indikator PT OTO DOK PF EVA 

1 PR1 0.945     

2 PR2 0.953     

3 PR3  0.919    

4 PR4  0.897    

5 PR5   0.673   

6 PR6   0.953   

7 PR7    0.945  

8 PR8    0.943  

9 PR9     0.925 

10 PR10     0.913 

Sumber: Output SmartPLS, 2016 

Keterangan: 

 PT : Pemisahan Tugas 

OTO : Otorisasi Transaksi dan Dokumen 

DOK : Dokumentasi dan Pencatatan 
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PF : Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen 

EVA : Penilaian Independen atas Kinerja 

Berdasarkan Tabel 4.29, nilai outer loading untuk semua indikator 

berada diatas 0,7, sehingga dianggap valid kecuali untuk indikator PR5. 

Dengan demikian, indikator PR5 harus didrop atau dibuang. Nilai cross 

loading untuk seluruh indikator terhadap dimensi lebih besar daripada 

nilai korelasi indikator tersebut terhadap dimensi lain dan konstruk. Nilai 

AVE berada diatas 0,50, sehingga dapat dikatakan baik. 

Nilai cronbach alpha dan composite reliability berada diatas nilai 0,6 

sehingga indikator dapat dikatakan reliabel, kecuali nilai cronbach alpha 

dari dimensi dokumentasi dan pencatatan (DOK) yang berada dibawah 

0,6. Nilai cross loading, AVE, cronbach alpha dan composite reliability 

dapat dilihat pada lampiran 21. 

Setelah indikator PR5 dibuang, kemudian dilakukan perhitungan 

ulang untuk menilai outer model dari konstruk kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Seluruh indikator setelah dilakukan pembuangan indikator 

PR5 memiliki nilai outer loading diatas 0,7. Selain itu, nilai cross loading 

seluruh indikator terhadap dimensi lebih tinggi daripada korelasi terhadap 

dimensi lainnya dan konstruknya. Nilai AVE berada diatas nilai 0,50. 

Nilai cronbach alpha dan composite reliability berada diatas nilai 0,6 

sehingga indikator dapat dikatakan reliabel. Penjelasan mengenai nilai 

outer loading, cross loading, AVE, cronbach alpha dan composite 
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reliability setelah dilakukan pembuangan indikator dapat dilihat pada 

lampiran 22. 

Setelah validitas dan reliabilitas terpenuhi, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan jika menggunakan Second Order Confirmatory Factor 

Analysis adalah menguji apakah masing-masing dimensi yang digunakan 

didalam variabel memiliki pengaruh terhadap konstruk (variabel) terkait. 

Adapun hasil outer dimensi terhadap variabel kemampuan menilai risiko 

kecurangan disajikan dalam Tabel 4.30 berikut: 

Tabel 4.30 

Outer Dimensi Terhadap Variabel Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

PR -> DOK 0.799 0.796 0.05 16.101 0.000 

PR -> EVA 0.852 0.852 0.043 20.03 0.000 

PR -> OTO 0.885 0.884 0.032 28.014 0.000 

PR -> PF 0.859 0.857 0.042 20.447 0.000 

PR -> PT 0.9 0.9 0.022 41.734 0.000 

Sumber: Output SmartPLS, 2016 

 

Keterangan: 

 PT : Pemisahan Tugas 

OTO : Otorisasi Transaksi dan Dokumen 

DOK : Dokumentasi dan Pencatatan 

PF : Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen 

EVA : Penilaian Independen atas Kinerja 

PR : Penilaian Risiko Kecurangan 
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Berdasarkan Tabel 4.30, diketahui jika seluruh dimensi konstruk 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal (PT, OTO, 

DOK, PF, dan EVA) memiliki nilai yang signifikan terhadap PR 

(kemampuan menilai risiko kecurangan). Hal ini berarti bahwa PT, OTO, 

DOK, PF, dan EVA merupakan dimensi pembentuk variabel kemampuan 

menilai risiko kecurangan. 

d. Outer Model Konstruk Kompetensi 

Konstruk kompetensi dalam penelitian ini dijumlahkan menjadi satu 

indikator, sehingga seluruh kriteria pada outer model bernilai 1. 

4.1.4.2. Inner Model 

Inner model digunakan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai 

signifikansi dan R-square dari sebuah model penelitian. Dalam SmartPLS, nilai R 

square akan muncul pada setiap variabel (konstruk) yang mendapatkan tanda 

panah (variabel endogen). Dengan demikian, mengingat dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel endogen, maka terdapat tiga nilai R Square yang tersaji pada 

Tabel 4.31 berikut: 

Tabel 4.31 

R-square 

Var. Eksogen Var. Endogen R Square Adj. R Square 

KOM PI 0.017 -0,003 

KOM, PI PR 0.157 0,123 

KOM, PI, PR DK 0.171 0,119 

 Sumber: Output SmartPLS, 2016 

Keterangan: 

KOM : Kompetensi 
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PI : Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal 

PR : Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

DK : Kemampuan Mendeteksi Kecurangan. 

Berdasarkan Tabel 4.31, diketahui nilai R-square untuk konstruk PI adalah 

1,7%, konstruk PR 15,7%, dan konstruk DK sebesar 17,1%. Dengan demikian, 

angka ini dapat dijelaskan sebagi berikut: 

Nilai R Square pada konstruk endogen PI (kemampuan menilai efektivitas 

pengendalian internal) sebesar 1,7% berarti bahwa konstruk kemampuan 

memahami efektivitas pengendalian internal mampu dijelaskan oleh konstruk 

kompetensi sebesar 1,7%, sedangkan sisanya sebesar 98,3% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar model penelitian.  

Nilai R Square pada konstruk endogen PR (kemampuan menilai risiko 

kecurangan) sebesar 15,7% berarti bahwa konstruk kemampuan menilai risiko 

kecurangan mampu dijelaskan oleh konstruk kompetensi dan konstruk 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal sebesar 15,7%, 

sedangkan sisanya sebesar 84,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar model 

penelitian. 

Nilai R Square pada konstruk DK (kemampuan mendeteksi kecurangan) 

sebesar 17,1% berarti bahwa konstruk kompetensi, konstruk kemampuan 

memahami efektivitas pengendalian internal, dan konstruk kemampuan menilai 

risiko kecurangan mampu menjelaskan konstruk kemampuan mendeteksi 

kecurangan sebesar 17,1%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar model penelitian. 
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Setelah nilai R-square diketahui, maka selanjutnya adalah melakukan 

pengujian mengenai hubungan antar konstruk dalam penelitian. Adapun hasil 

output SmartPLS secara ringkas tersaji pada Tabel 4.32 dan lampiran 22: 

 

Tabel 4.32 

Hasil Uji Inner Model 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

KOM -> DK 0.075 0.084 0.186 0.402 0.344 

KOM -> PI 0.13 0.145 0.149 0.872 0.192 

KOM -> PR 0.101 0.112 0.148 0.678 0.249 

PI -> DK 0.34 0.346 0.161 2.111 0.018 

PI -> PR 0.371 0.376 0.137 2.712 0.003 

PR -> DK 0.11 0.112 0.191 0.574 0.283 

Sumber: Output SmartPLS, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.32, dapat diketahui jika keeratan hubungan antara 

konstruk kompetensi dengan konstruk kemampuan mendeteksi kecurangan adalah 

sebesar 0,075, dengan nilai t-statistics sebesar 0,402 (lebih kecil dari t-tabel).  

Angka original sample sebesar 0,13 berarti bahwa keeratan hubungan 

antara konstruk kompetensi dengan konstruk kemampuan memahami efektivitas 

pengendalian internal adalah sebesar 0,13, dengan nilai t-statistics sebesar 0,872. 

Nilai original sample sebesar 0,101 berarti bahwa keeratan hubungan 

antara konstruk kompetensi dengan konstruk kemampuan menilai risiko 

kecurangan adalah sebesar 0,101, dengan nilai t-statistics sebesar 0,678 (lebih 

kecil dari t-tabel).  

Angka original sample sebesar 0,34 berarti bahwa keeratan hubungan 

antara konstruk kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal dengan 
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konstruk kemampuan mendeteksi kecurangan adalah sebesar 0,34, dengan nilai t-

statistics sebesar 2,111 (lebih besar dari t-tabel). 

Nilai original sample sebesar 0,371 dapat diartikan bahwa keeratan 

hubungan antara konstruk kemampuan memahami efektivitas pengendalian 

internal dengan konstruk kemampuan menilai risiko kecurangan adalah sebesar 

0,371, dengan nilai t-statistics sebesar 2,712 (lebih besar dari t-tabel).  

Nilai original sample sebesar 0,11 berarti bahwa keeratan hubungan antara 

konstruk kemampuan menilai risiko kecurangan dengan konstruk kemampuan 

mendeteksi kecurangan adalah sebesar 0,11, dengan nilai t-statistics sebesar 0,574 

(lebih kecil dari t-tabel).  

Secara ringkas, hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan 

dalam Tabel 4.33 berikut: 

Tabel 4.33 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Pernyataan Hasil 

1 H1 Kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian 

internal 

Ditolak 

2 H2 Kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan menilai risiko kecurangan 
Ditolak 

3 H3 Kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan 
Ditolak 

4 H4 Kemampuan memahami efektivitas pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap kemampuan 

menilai risiko kecurangan 

Diterima 

5 H5 Kemampuan memahami efektivitas pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan 

Diterima 

6 H6 Kemampuan menilai risiko kecurangan 

berpengaruh positif terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan 

Ditolak 

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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4.2.  Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Untuk Memahami 

Efektivitas Pengendalian Internal 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan untuk 

memahami efektivitas pengendalian internal. 

 Hasil pengolahan data melalui inner model yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai t-statistik sebesar 0,872 dengan nilai t-tabel 1,64 (α = 5%) 

Nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel dapat diartikan bahwa hipotesis 

ditolak. Dengan kata lain, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

untuk memahami efektivitas pengendalian internal. 

 Kompetensi yang semakin tinggi seharusnya akan menghasilkan 

kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami efektivitas pengendalian internal. 

Namun pada penelitian ini, adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi alasan penolakan 

hipotesis satu. PP No. 60 Tahun 2008 mengatur mengenai seluruh aspek 

pengendalian intern dalam pemerintahan. Dengan demikian, peraturan ini akan 

dijadikan sebagai acuan oleh perguruan tinggi dalam menerapkan pengendalian 

internal. Disisi lain, bagi auditor internal peraturan ini juga berfungsi sebagai 

sebuah instruksi dalam memahami efektivitas pengendalian internal perguruan 

tinggi.  
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Knapp dan Knapp (2001) menemukan bahwa ketersediaan instruksi untuk 

menilai risiko kecurangan berpengaruh terhadap efektivitas auditor dalam menilai 

risiko kecurangan. Dengan kata lain, adanya PP No. 60 Tahun 2008 mampu 

mempengaruhi kemampuan auditor dalam memahami efektivitas pengendalian 

internal. Lebih lanjut, peraturan ini akan menyamaratakan kemampuan auditor 

internal dalam memahami efektivitas pengendalian internal perguruan tinggi 

terlepas dari latar belakang pendidikan, ada tidaknya pendidikan berkelanjutan, 

pengalaman kerja, jumlah penugasan audit, dan jumlah pelatihan audit. 

Kesuksesan auditor dalam menjalankan tugasnya seperti memahami 

efektivitas pengendalian internal pada dasarnya tidak tergantung hanya pada 

kompetensi yang dimiliki. Menurut International Education Standards 3 yang 

diterbitkan oleh IFAC (2003), seorang auditor profesional harus memiliki 

kemampuan intelektual, kemampuan teknis dan fungsional, kemampuan 

interpersonal dan komunikasi, serta kemampuan bisnis dan manajemen. Dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal, auditor tidak hanya bergantung 

kepada kemampuannya dalam memahami flowchart, namun juga bisa melalui 

wawancara.  

Dilain pihak, Noviyanti (2008) berpendapat bahwa adanya interaksi sosial 

antara auditor dengan auditee akan menimbulkan kepercayaan, yang berakibat 

pada menurunnya sikap skeptisme profesional auditor yang bersangkutan. Dengan 

demikian, auditor internal dapat menjadi bias saat melakukan penilaian terhadap 

efektivitas pengendalian internal. Pendapat ini didukung oleh Fullerton dan 

Durtschi (2004) yang berpendapat bahwa manusia cenderung memiliki rasa 
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percaya kepada orang-orang yang terlihat normal dan produktif, teman dekat, dan 

pimpinan komunitas.  

Sawyer dkk, (2005) juga berpendapat bahwa simpati atau hubungan 

pertemanan bisa menyebabkan atasan mengabaikan ketidakmampuan 

bawahannya. Tekanan yang lebih tinggi jabatannya dapat mencegah karyawan 

melaporkan transaksi yang mencurigakan.  

4.2.2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan menilai risiko 

kecurangan. 

 Hasil pengolahan data melalui inner model yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai t-statistik sebesar 0,678 dengan nilai t-tabel 1,64 (α = 5%) 

Nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel dapat diartikan bahwa hipotesis 

ditolak. Dengan kata lain, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

menilai risiko kecurangan. 

Penilaian risiko kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menilai risiko 

kecurangan, auditor internal setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang 

kecurangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan. 
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Pengetahuan mengenai kecurangan dapat diperoleh melalui pendidikan. 

Dalam penelitian ini, tidak seluruh responden memiliki kualifikasi ini karena latar 

belakang pendidikan responden yang berasal dari jurusan non-akuntansi. Dengan 

demikian, pengetahuan responden tersebut mengenai penilaian risiko kecurangan 

dapat dikatakan minim. Pengetahuan tentang kecurangan juga dapat diperoleh 

melalui pelatihan. Namun dalam penelitian ini, jumlah pelatihan tentang audit 

yang diikuti oleh responden masuk kedalam kategori tidak baik, yakni kurang dari 

2 kali dalam setahun.  

Berdasarkan deskripsi diatas, maka tidak mengerankan jika responden 

lulusan sarjana akuntansi jauh lebih memahami mengenai penilaian risiko 

kecurangan jauh lebih baik daripada responden lulusan master atau doktor dari 

jurusan non-akuntansi.Selain itu, menurut PCAOB dalam Hammersley dan 

Bamber (2009) berpendapat bahwa auditor memberikan perhatian yang tidak 

memadai terhadap penilaian risiko. 

Hal lain yang mampu menjelaskan kompetensi tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan dalam menilai risiko kecurangan adalah rendahnya keterlibatan 

auditor dalam penugasan yang berkaitan dengan kecurangan. Sanusi, dkk (2015) 

berpendapat bahwa pengalaman akan membantu auditor dalam meningkatkan 

kemampuan dalam menilai risiko kecurangan. Tentu saja pengalaman yang 

dimaksud adalah pengalaman mengaudit yang berkaitan dengan kecurangan. 

Dalam penelitian ini, dimungkinkan jumlah penugasan auditor yang berkaitan 

dengan kecurangan sangat sedikit, sehingga kompetensi yang dimiliki tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Terlebih lagi, 
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di dalam instansi pemerintahan, auditor internal di SPI jarang mendapatkan 

penugasan audit yang berkaitan dengan kecurangan. Hal ini senada dengan 

pendapat Popoola, dkk (2015) yang menyebutkan bahwa pengetahuan auditor 

dalam praktiknya bergantung pada lingkungan organisasi dan lingkup penugasan 

audit. 

Disisi lain, Singleton dan Singleton (2010) berpendapat bahwa mengukur 

risiko kedalam ukuran kuantitatif biasanya sulit dilakukan. Hal ini senada dengan 

pendapat dari Joseph dkk, (2015) yang menyebutkan bahwa risiko dari perubahan 

ekonomi, industri, aturan, dan operasi akan selalu ada, sehingga menyebabkan 

penilaian risiko menjadi sulit. 

4.2.3.  Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Internal dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H3: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

internal dalam mendeteksi kecurangan. 

 Hasil pengolahan data melalui inner model yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai t-statistik sebesar 0,402 dengan nilai t-tabel 1,64 (α = 5%) 

Nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel dapat diartikan bahwa hipotesis 

ditolak. Dengan kata lain, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

dalam mendeteksi kecurangan. 

 Kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan dapat 

diperoleh melalui jalur pendidikan. Kurikulum mengenai kecurangan telah 



136 

 

 

 

diajarkan secara luas di tingkat perguruan tinggi. Namun di Indonesia, istilah  

akuntansi forensik baru dikenal luas setelah tahun 2000. Bahkan, salah satu 

referensi mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif yang banyak 

digunakan dalam perkuliahan di Indonesia kali pertama diterbitkan tahun 2007. 

Dengan demikian, auditor internal yang lulus dari perguruan tinggi sebelum tahun 

2007, dapat disimpulkan memiliki pengetahuan tentang akuntansi forensik yang 

minim. Dengan kata lain, auditor internal dengan gelar sarjana yang lulus setelah 

tahun 2007 kemungkinan besar lebih memahami tentang kecurangan 

dibandingkan auditor internal dengan gelar master yang lulus sebelum tahun 

2007.  

 Selain melalui pendidikan jenjang sarjana maupun pascasarjana, 

kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan juga dapat diperoleh 

dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Dengan pendidikan berkelanjutan, 

auditor internal akan memperoleh pembaharuan dan penambahan pengetahuan 

tentang akuntansi dan auditing. Namun dalam penelitian ini, hanya 36,5% 

responden yang mengikuti pendidikan berkelanjutan. 

 Disisi lain, kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan 

juga bergantung pada kecanggihan pelaku kecurangan, frekuensi dari manipulasi, 

tingkat kolusi dan ukuran senioritas yang dilibatkan (Knapp dan Knapp, 2001; 

Supriyanto, 2014; Sanusi dkk, 2015; Popoola dkk, 2015). Hal ini masuk akal 

karena kecurangan yang melibatkan pejabat tinggi entitas biasanya lebih sulit 

dideteksi daripada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan biasa. Senada 

dengan hal tersebut, berdasarkan laporan ACFE (2014), kecurangan yang 
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dilakukan dalam entitas setidaknya melibatkan dua jenis kecurangan dari tiga 

jenis kecurangan yang ada yakni korupsi, penggelapan aset, dan fraudulent 

financial statement. Dengan demikian, pendeteksian kecurangan menjadi lebih 

sulit untuk dilakukan. 

 Hal lain yang bisa menjadi alasan untuk menjelaskan bahwa kompetensi 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan adalah lamanya 

waktu untuk mendeteksi kecurangan. Menurut laporan ACFE (2014), rentang 

waktu sejak kecurangan dilakukan hingga kecurangan tersebut terdeteksi adalah 

18 bulan. Berdasarkan data tersebut, maka kecurangan yang dilakukan tahun ini, 

baru akan mampu terdeteksi 1,5 tahun kemudian. Selain itu, Singleton dan 

Singleton (2010) serta Tuanakotta (2014) berpendapat bahwa pada umumnya 

auditor hanya bisa menemukan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh 

kecurangan, namun tidak mampu menemukan siapa yang dicurigai sebagai pelaku 

kecurangan. 

 Popoola, dkk (2015) berpendapat bahwa pencegahan, pendeteksian dan 

respon terhadap kecurangan bukanlah hal yang mudah dan memerlukan lebih dari 

sekadar pengetahuan mengenai audit atas laporan keuangan, standar pelaporan 

akuntansi serta teknologi informasi.  

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Supriyanto (2014) yang 

tidak menemukan pengaruh kompetensi (dimensi pengalaman) terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor di Kantor 

Akuntan Publik di Kota Solo dan Yogyakarta. 
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4.2.4. Pengaruh Kemampuan Untuk Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal Terhadap Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H4: Kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap kemampuan menilai risiko kecurangan. 

 Hasil pengolahan data melalui inner model yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai t-statistik sebesar 2,712 dengan nilai t-tabel 1,64 (α = 5%) 

Nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel dapat diartikan bahwa hipotesis 

diterima. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami efektivitas 

pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kemampuan 

menilai risiko kecurangan. 

Teori atribusi berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 

kombinasi antara kekuatan internal (kemampuan, usaha), dan kekuatan eksternal 

(kesulitan dalam pekerjaan, keberuntungan) (Lubis, 2014). Secara lebih detail, 

terdapat peran perilaku perbedaan dalam teori atribusi yang mengacu apakah 

seseorang bertindak sama dalam berbagai masalah. Dalam hal ini, kemampuan 

auditor internal dalam memahami efektivitas pengendalian internal akan 

ditentukan oleh kemampuan auditor tersebut dan kualitas dari pengendalian 

internal.  

Singleton dan Singleton (2010) berpendapat bahwa efektivitas 

pengendalian internal harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian risiko 

kecurangan. Dengan demikian, jika suatu pengendalian internal dianggap efektif, 
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maka auditor internal akan menilai risiko kecurangan menjadi rendah karena 

kemungkinan terjadinya kecurangan rendah. Sebaliknya, jika pengendalian 

internal dianggap tidak efektif, maka auditor internal akan menilai risiko 

kecurangan menjadi tinggi karena kecurangan akan lebih mungkin terjadi. Dengan 

memiliki pemahaman yang baik mengenai efektivitas pengendalian internal, maka 

auditor internal juga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan 

penilaian risiko kecurangan.  

Sanusi, dkk (2015) juga berpendapat bahwa auditor harus memahami 

pengendalian internal sebagai dasar penilaian risiko audit. Penelitian dari Sanusi, 

dkk (2015) menemukan bahwa auditor pemerintahan di Malaysia cenderung 

menggunakan efektivitas pengendalian internal sebagai dasar dalam menilai risiko 

kecurangan dibandingkan menggunakan faktor-faktor kecurangan.  

Hasil penelitian Sanusi, dkk (2015) senada dengan peran perilaku 

konsistensi dalam teori atribusi. Peran perilaku konsistensi merujuk pada suatu 

tindakan yang diulang sepanjang waktu. Auditor dalam melakukan penugasan 

selalu menilai efektivitas pengendalian internal sebagai dasar penentuan luasnya 

audit. Hal ini pun berlaku bagi auditor internal dalam menilai risiko kecurangan. 

Auditor akan lebih menggunakan pengendalian internal daripada faktor-faktor 

kecurangan sebagai dasar menilai risiko kecurangan, walaupun menurut ISA 240 

paragraf 24 menyatakan bahwa auditor harus mengevaluasi ada tidaknya faktor-

faktor kecurangan. Hal yang mendasari penggunaan pengendalian internal sebagai 

dasar penilaian risiko kecurangan adalah bahwa kecurangan sering muncul pada 

sistem pengendalian internal yang lemah. (Sawyer dkk, 2005; Joseph dkk, 2015) 
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4.2.5. Pengaruh Kemampuan Untuk Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal Terhadap Kemampuan Auditor Internal dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H5: Kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan. 

 Hasil pengolahan data melalui inner model yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai t-statistik sebesar 2,111 dengan nilai t-tabel 1,64 (α = 5%) 

Nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel dapat diartikan bahwa hipotesis 

diterima. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami efektivitas 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Kemampuan auditor dalam memahami efektivitas internal merupakan 

suatu kemampuan yang dimiliki auditor untuk menentukan apakah suatu 

pengendalian internal termasuk kedalam kategori efektif atau tidak. Dengan 

kemampuan memahami efektivitas pengendalian internal, auditor internal akan 

menentukan apakah akan memfokuskan kepada pengendalian internal atau tidak. 

Selain itu, dengan kemampuan ini, auditor juga dapat menentukan apakah terdapat 

red flag yang berkaitan dengan pengendalian internal.  

Menurut teori deteksi sinyal, kemampuan auditor internal dalam 

mendeteksi kecurangan bergantung pada kemampuan auditor dalam merespon red 
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flag yang mengarah pada tindak kecurangan. Salah satu red flag yang mengarah 

terhadap kecurangan adalah ketidakefektivan pengendalian internal (ACFE, 2014) 

Teori segitiga kecurangan (fraud triangle theory) juga menjelaskan jika 

aspek peluang dalam teori tersebut berkaitan dengan tidak berfungsinya 

pengendalian internal. Walaupun bukan sebagai penyebab utama terjadinya 

kecurangan, pengendalian internal yang tidak efektif akan lebih memudahkan 

seseorang untuk melakukan kecurangan (Sawyers, dkk 2005; Zhang dkk, 2007; 

Kummer dkk, 2015) 

Hal ini senada dengan hasil riset yang dilakukan oleh ACFE dan 

diterbitkan pada tahun 2014 yang berpendapat bahwa 33% dari seluruh kasus 

kecurangan dalam riset tersebut disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak 

efektif. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan auditor internal dalam 

memahami efektivitas pengendalian internal, maka akan semakin tinggi pula 

kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan.  

 Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Joseph, dkk (2015). Dalam penelitian tersebut, terdapat pengaruh positif mengenai 

kecukupan pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendeteksian 

kecurangan di Kakamega Country.  

 4.2.6. Pengaruh Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan Terhadap 

Kemampuan Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 
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H6: Kemampuan menilai risiko kecurangan berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. 

 Hasil pengolahan data melalui inner model yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai t-statistik sebesar 0,574 dengan nilai t-tabel 1,64 (α = 5%) 

Nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel dapat diartikan bahwa hipotesis 

ditolak. Dengan kata lain, kemampuan menilai risiko kecurangan tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan. 

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Jaffar, dkk (2009, dan 2011) yang menemukan bahwa kemampuan auditor dalam 

menilai risiko kecurangan tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Jaffar, dkk (2011) dan Kummer, dkk (2015) berpendapat 

bahwa motivasi melaksanakan penilaian risiko kecurangan adalah faktor biaya, 

dengan demikian, terdapat beberapa auditor yang tidak mampu menilai risiko 

kecurangan secara akurat, namun mampu mendeteksi kecurangan.  

Disisi lain, Jaffar, dkk (2011) juga berpendapat bahwa penilaian risiko 

kecurangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. ACFE (2016) berpendapat 

bahwa penilaian risiko kecurangan yang baik harus mencakup setiap individu 

dalam semua level. Berdasarkan pernyataan ini, auditor internal juga harus 

menilai komitmen dari pimpinan tempat bekerja. Singleton dan Singleton (2010) 

dan Jaffar, dkk (2011) berpendapat bahwa melakukan penilaian risiko kecurangan 

sulit dilakukan karena risiko dari masing-masing penugasan berbeda-beda. Dalam 

kasus auditor internal di perguruan tinggi, melakukan audit pada satu fakultas 

tentu akan berbeda dengan mengaudit fakultas yang lain.  
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ACFE (2016) juga berpendapat bahwa penilaian risiko kecurangan 

membutuhkan individu dengan pengetahuan (kompetensi) yang beragam. Dalam 

penelitian ini, kompetensi auditor internal mengenai kecurangan masuk kedalam 

kategori rendah, sehingga menyulitkan dalam berbagi pandangan mengenai risiko 

kecurangan.  

Pendeteksian kecurangan sendiri bukanlah hal yang mudah (Fullerton dan 

Durtschi, 2004). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pendeteksian kecurangn 

bergantung pada penerapan ukuran yang memadai (Kummer dkk, 2015). 

Sedangkan dari pihak auditor, auditor lebih berorientasi kepada ketaatan dan 

orientasi terhadap kecurangan yang tidak memadai (Hammersley dan Bamber, 

2009). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuanaun auditor internal di perguruan tinggi BLU dan BH dalam 

mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan 

auditor internal untuk memahami efektivitas pengendalian internal.  

b. Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menilai 

risiko kecurangan. 

c. Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

internal dalam mendeteksi kecurangan. 

d. Kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan menilai risiko 

kecurangan. 

e. Kemampuan untuk memahami efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor internal 

dalam mendeteksi kecurangan. 

f. Kemampuan menilai risiko kecurangan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan 
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5.2. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi perguruan tinggi 

1. Perguruan tinggi disarankan untuk mengadakan pelatihan kepada 

auditor internal mengenai kecurangan dan penilaian terhadap 

efektivitas pengendalian internal. 

b. Bagi pemimpin Satuan Pengawas Internal 

1. Pimpinan Satuan Pengawas Internal diharapkan agar membuat 

prosedur atau panduan bagi auditor internal dalam menjalankan 

penugasan audit, khususnya dalam mendeteksi kecurangan. 

c. Bagi auditor internal 

1. Auditor internal dalam mendeteksi kecurangan disarankan untuk 

lebih memahami efektivitas pengendalian internal dalam melakukan 

audit khususnya pada aspek aktivitas pengendalian, karena aspek ini 

merupakan aspek dengan nilai yang paling rendah dibandingkan 

aspek yang lain di dalam pengendalian internal. 

2. Auditor internal disarankan untuk mengikuti pendidikan 

berkelanjutan yang berkaitan dengan akuntansi dan auditing, 

sehingga pengetahuan mengenai kecurangan dapat diperbaharui. 

d. Bagi penelitian selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar mengadopsi instrumen 

penelitian yang lebih cocok digunakan pada sektor publik, 



157 

 

 

 

mengingat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

condong ke sektor privat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan perguruan tinggi 

dengan status Satuan Kerja (Satker) menjadi objek penelitian, agar 

dapat menggambarkan keadaan perguruan tinggi dengan lebih baik. 
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Lampiran 1. Hasil Uji Instrumen 

a. Konstruk Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Validitas 

No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

1 DK1 0,175 0,532 Tidak Valid 

2 DK2 0,708 0,532 Valid 

3 DK3 0,851 0,532 Valid 

4 DK4 0,808 0,532 Valid 

5 DK5 0,779 0,532 Valid 

6 DK6 0,792 0,532 Valid 

7 DK7 0,773 0,532 Valid 

8 DK8 0,590 0,532 Valid 

9 DK9 0,018 0,532 Tidak Valid 

10 DK10 0,620 0,532 Valid 

11 DK11 -0,107 0,532 Tidak Valid 

12 DK12 0,725 0,532 Valid 

13 DK13 0,800 0,532 Valid 

14 DK14 0,781 0,532 Valid 

15 DK15 0,724 0,532 Valid 

16 DK16 0,728 0,532 Valid 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Reliabilitas 

No Cronbach Alpha Keterangan 

1 0,890 Reliabel 

Sumber: Output SPSS, 2016 

 

b. Konstruk Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal 

Validitas 

No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

1 PI1 0,561 0,532 Valid 

2 PI2 0,815 0,532 Valid 

3 PI3 0,352 0,532 Tidak Valid 

4 PI4 0,799 0,532 Valid 

5 PI5 0,722 0,532 Valid 

6 PI6 0,534 0,532 Valid 

7 PI7 0,751 0,532 Valid 
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No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

8 PI8 0,592 0,532 Valid 

9 PI9 0,862 0,532 Valid 

10 PI10 0,646 0,532 Valid 

11 PI11 0,772 0,532 Valid 

12 PI12 0,713 0,532 Valid 

13 PI13 0,615 0,532 Valid 

14 PI14 0,647 0,532 Valid 

15 PI15 0,695 0,532 Valid 

16 PI16 0,739 0,532 Valid 

17 PI17 0,687 0,532 Valid 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Reliabilitas 

No Cronbach Alpha Keterangan 

1 0,925 Reliabel 

Sumber: Output SPSS, 2016 

 

c. Konstruk Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan 

Validitas 

No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

1 PR1 0,915 0,532 Valid 

2 PR2 0,941 0,532 Valid 

3 PR3 0,902 0,532 Valid 

4 PR4 0,789 0,532 Valid 

5 PR5 0,371 0,532 Tidak Valid 

6 PR6 0,850 0,532 Valid 

7 PR7 0,850 0,532 Valid 

8 PR8 0,911 0,532 Valid 

9 PR9 0,751 0,532 Valid 

10 PR10 0,717 0,532 Valid 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Reliabilitas 

No Cronbach Alpha Keterangan 

1 0,934 Reliabel 

Sumber: Output SPSS, 2016 
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Lampiran 2. Deskripsi Umur dan Jenis Kelamin Responden 

 

Deskripsi Umur dan Jenis Kelamin Responden 

Umur  

(tahun) 
F 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

20 – 29 

tahun 

5  0 (0%)  5 (9,6%) 

 Universitas BLU 0 (0%) Universitas BLU 2 (40%) 

 Politeknik BLU 0 (0%) Politeknik BLU 0 (0%) 

 Universitas BH 0 (0%) Universitas BH 3 (60%) 

30 – 39 

tahun 

15  7 (13,5%)  8 (15,4%) 

 Universitas BLU 6 (85,7%) Universitas BLU 4 (50%) 

 Politeknik BLU 0 (0%) Politeknik BLU 3 (37,5%) 

 Universitas BH 1 (14,3%) Universitas BH 1 (12,5%) 

40 – 49 

tahun 

13  7 (13,5%)  6 (11,5%) 

 Universitas BLU 3 (42,9%) Universitas BLU 2 (33,3%) 

 Politeknik BLU 4 (57,1%) Politeknik BLU 4 (66,7%) 

 Universitas BH 0 (0%) Universitas BH 0 (0%) 

50 – 59 

tahun 

16  13 (25%)  3 (5,7%) 

 Universitas BLU 6 (46,2%) Universitas BLU 0 (0%) 

 Politeknik BLU 7 (53,8%) Politeknik BLU 3 (100%) 

 Universitas BH 0 (0%) Universitas BH 0 (0%) 

> 59 

tahun 

3  3 (5,7%)  0 (0%) 

 Universitas BLU 2 (66,7%) Universitas BLU 0 (0%) 

 Politeknik BLU 1 (33,3%) Politeknik BLU 0 (0%) 

 Universitas BH 0 (0%) Universitas BH 0 (0%) 

Total 

52  30 (57,7%)  22 (42,3%) 

 Universitas BLU 17 (56,7%) Universitas BLU 8 (36,4%) 

 Politeknik BLU 12 (40%) Politeknik BLU 10 (45,5%) 

 Universitas BH 1 (3,3%) Universitas BH 4 (18,1%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 
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Lampiran 3. Pengembalian Kuesioner 

 

Pengembalian Kuesioner 

No Perguruan Tinggi Status 
Jumlah 

Kuesioner 

Kuesioner 

Kembali 

1 Universitas Jendral 

Soedirman 

Universitas BLU 10 9 

 Universitas Islam Negeri 

Walisongo 

Universitas BLU 8 8 

3 Universitas Negeri 

Semarang 

Universitas BLU 4 2 

4 Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Universitas BLU 12 11 

5 Universitas Sebelas 

Maret  

Universitas BLU 4 0 

6 Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang 

Politeknik BLU 20 19 

7 Politeknik Kesehatan 

Yogyakarta 

Politeknik BLU 3 0 

8 Politeknik Kesehatan 

Surakarta 

Politeknik BLU 3 3 

9 Universitas Diponegoro Universitas BH 7 5 

10 Universitas Gadjah Mada Universitas BH 6 0 

 Total  77 57 
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Lampiran 4. Detail Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal di 

Universitas BLU 

 

Distribusi Jawaban Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal pada Setiap Dimensi dan Kategori di Universitas BLU 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1 Lingkungan 

Pengendalian 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

9 

(36%) 

16 

(64%) 
25 

(100%) 

2 Penilaian Risiko 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 

(32%) 

17 

(68%) 
25 

(100%) 

3 Aktivitas 

Pengendalian 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

12 

(48%) 

13 

(52%) 
25 

(100%) 

4 Informasi dan 

Komunikasi 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

11 

(44%) 

14 

(56%) 
25 

(100%) 

5 Pemantauan 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

12 

(48%) 

13 

(52%) 
25 

(100%) 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 
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Lampiran 5. Detail Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal di 

Politeknik BLU 

 

Distribusi Jawaban Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal pada Setiap Dimensi dan Kategori di Politeknik BLU 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik Sangat Baik 

1 Lingkungan 

Pengendalian 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(22,8%) 

17 

(77,2%) 
22 

(100%) 

2 Penilaian Risiko 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

6 

(27,3%) 

16 

(72,7%) 
22 

(100%) 

3 Aktivitas 

Pengendalian 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

6 

(27,3%) 

16 

(72,7%) 
22 

(100%) 

4 Informasi dan 

Komunikasi 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

(18,2%) 

18 

(81,8%) 
22 

(100%) 

5 Pemantauan 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(22,8%) 

17 

(77,2%) 
22 

(100%) 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 
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Lampiran 6. Detail Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal di 

Universitas BH 

 

Distribusi Jawaban Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal pada Setiap Dimensi dan Kategori di Universitas BH 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1 Lingkungan 

Pengendalian 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 
5 

(100%) 

2 Penilaian Risiko 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 
5 

(100%) 

3 Aktivitas 

Pengendalian 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 
5 

(100%) 

4 Informasi dan 

Komunikasi 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 
5 

(100%) 

5 Pemantauan 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 
5 

(100%) 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 
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Lampiran 7. Detail Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan di Universitas BLU 

 

Distribusi Jawaban Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan pada 

Setiap Dimensi dan Kategori di Universitas BLU 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah 
Tidak Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1 Pemisahan 

tugas 

0 

(0%) 

4 

(16%) 

3 

(12%) 

11 

(44%) 

7 

(28%) 
25 

(100%) 

2 Otorisasi 

transaksi dan 

dokumen 

0 

(0%) 

5 

(20%) 

8 

(32%) 

7 

(28%) 

5 

(20%) 
25 

(100%) 

3 Dokumentasi 

dan pencatatan 

2 

(8%) 

10 

(40%) 

6 

(24%) 

6 

(24%) 

1 

(4%) 
25 

(100%) 

4 Pengendalian 

fisik atas aset 

dan dokumen 

1 

(4%) 

2 

(8%) 

7 

(28%) 

8 

(32%) 

7 

(28%) 
25 

(100%) 

5 Penilaian 

independen 

atas kinerja 

0 

(0%) 

7 

(28%) 

6 

(24%) 

8 

(32%) 

4 

(16%) 
25 

(100%) 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 
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Lampiran 8. Detail Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan di Politeknik BLU 

 

Distribusi Jawaban Responden Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan pada Setiap Dimensi dan Kategori di Politeknik BLU 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1 Pemisahan 

tugas 

0 

(0%) 

 

4 

(18,2%) 

5 

(22,7%) 

11 

(50,0%) 

2 

(9,0%) 
22 

(100%) 

2 Otorisasi 

transaksi dan 

dokumen 

1 

(4,5%) 

3 

(13,6%) 

11 

(50,0%) 

6 

(27,3%) 

1 

(4,5%) 
22 

(100%) 

3 Dokumentasi 

dan pencatatan 

1 

(4,5%) 

2 

(9,0%) 

7 

(31,8%) 

12 

(54,5%) 

0 

(0%) 
22 

(100%) 

4 Pengendalian 

fisik atas aset 

dan dokumen 

0 

(0%) 

3 

(13,6%) 

13 

(59,1%) 

6 

(27,3%) 

0 

(0%) 
22 

(100%) 

5 Penilaian 

independen 

atas kinerja 

0 

(0%) 

7 

(31,8%) 

10 

(45,5%) 

4 

(18,2%) 

1 

(4,5%) 
22 

(100%) 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 
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Lampiran 9. Detail Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan di Universitas BH 

 

Distribusi Jawaban Responden Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan pada Setiap Dimensi dan Kategori di Universitas BH 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1 Pemisahan tugas 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 
5 

(100%) 

2 Otorisasi 

transaksi dan 

dokumen 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
5 

(100%) 

3 Dokumentasi dan 

pencatatan 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(40%) 

3 

(60%) 

0 

(0%) 
5 

(100%) 

4 Pengendalian 

fisik atas aset dan 

dokumen 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(60%) 

0 

(0%) 

2 

(40%) 
5 

(100%) 

5 Penilaian 

independen atas 

kinerja 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(40%) 

3 

(60%) 

0 

(0%) 
5 

(100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Tidak Baik : < 37% 

Kurang Baik : 37% - 52% 

Cukup  : 53% - 68% 

Baik  : 69% - 84% 

Sangat Baik : > 84% 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

Lampiran 10. Detail Latar Belakang Pendidikan Responden 

 

Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden  

No Cluster Rendah Sedang Tinggi Jumlah 

1 Universitas BLU 8 (32%) 14 (56%) 3 (12%) 25 (48,1%) 

2 Politeknik BLU 5 (22,7%) 15 (68,2%) 2 (9,1%) 22 (42,3%) 

3 Universitas BH 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 5 (9,6%) 

 Jumlah 17 (32,69%) 30 (57,69%) 5 (9,62%) 52 (100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan 

Rendah : <55% 

Sedang  : 56%-77% 

Tinggi  : >77% 

 

 

Lampiran 11. Detail Pendidikan Berkelanjutan Responden 

 

Deskripsi Pendidikan Berkelanjutan Responden 

No Cluster Rendah Tinggi Jumlah 

1 Universitas BLU 13 (52%) 12 (48%) 25 (48,1%) 

2 Politeknik BLU 15 (68,2%) 7 (31,8%) 22 (42,3%) 

3 Universitas BH 5 (100%) 0 (0%) 5 (9,6%) 

 Jumlah 33 (63,5%) 19 (36,5%) 52 (100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan 

Rendah : 0%-50% 

Tinggi  : 51%-100% 
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Lampiran 12. Detail Kompetensi Responden 

 

Distribusi Kompetensi Respoden pada Setiap Dimensi dan Kategori  

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

1 Masa kerja 21 

(40,4%) 

13 

(25%) 

5 

(9,6%) 

10 

(19,2%) 

3 

(5,8%) 
52 

(100%) 

2 Rata-rata jumlah 

penugasan audit 

 

3 

(5,8%) 

26 

(50%) 

5 

(9,6%) 

11 

(21,2%) 

7 

(13,5%) 
52 

(100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Sangat Rendah : < 34% 

Rendah  : 34% - 50% 

Sedang   : 51% - 67% 

Tinggi   : 68% - 84% 

Sangat Tinggi  : > 84% 
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Lampiran 13. Detail Kompetensi Responden di Universitas BLU 

 

Distribusi Kompetensi Respoden pada Setiap Dimensi dan Kategori  

di Universitas BLU 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

1 Masa kerja 10 

(40%) 

3 

(12%) 

2 

(8%) 

8 

(32%) 

2 

(8%) 
25 

(100%) 

2 Rata-rata jumlah 

penugasan audit 

 

1 

(4%) 

12 

(48%) 

3 

(12%) 

4 

(16%) 

5 

(20%) 
25 

(100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Sangat Rendah : < 34% 

Rendah  : 34% - 50% 

Sedang   : 51% - 67% 

Tinggi   : 68% - 84% 

Sangat Tinggi  : > 84% 
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Lampiran 14. Detail Kompetensi Responden di Politeknik BLU 

 

Distribusi Kompetensi Respoden pada Setiap Dimensi dan Kategori  

di Politeknik BLU 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

1 Masa kerja 9 

(40,9%) 

10 

(45,5%) 

1 

(4,5%) 

1 

(4,5%) 

1 

(4,5%) 
22 

(100%) 

2 Rata-rata jumlah 

penugasan audit 

 

2 

(9,1%) 

14 

(63,6%) 

1 

(4,5%) 

3 

(13,6%) 

2 

(9,1%) 
22 

(100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Sangat Rendah : < 34% 

Rendah  : 34% - 50% 

Sedang   : 51% - 67% 

Tinggi   : 68% - 84% 

Sangat Tinggi  : > 84% 
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Lampiran 15. Detail Kompetensi Responden di Universitas BH 

 

Distribusi Kompetensi Respoden pada Setiap Dimensi dan Kategori  

di Universitas BH 

No Dimensi 

Kategori 

Jumlah Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

1 Masa kerja 2 

(40%) 

0 

(0%) 

2 

(40%) 

1 

(20%) 

0 

(0%) 
5 

(100%) 

2 Rata-rata jumlah 

penugasan audit 

 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(20%) 

4 

(80%) 

0 

(0%) 
5 

(100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Sangat Rendah : < 34% 

Rendah  : 34% - 50% 

Sedang   : 51% - 67% 

Tinggi   : 68% - 84% 

Sangat Tinggi  : > 84% 
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Lampiran 16. Detail Rata-rata Jumlah Pelatihan Audit 

No Cluster 

Kategori 

Jumlah Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

1 Universitas 

BLU 

3 

(12%) 

13 

(52%) 

9 

(36%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
25 

(48,1%) 

2 Politeknik BLU 3 

(13,7%) 

17 

(77,3%) 

1 

(4,5%) 

1 

(4,5%) 

0 

(0%) 
22 

(42,3%) 

3 Universitas BH 0 

(0%) 

5 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
5 

(9,6%) 

 Total 6 

(11,5%) 

35 

(67,3%) 

10 

(19,2%) 

1 

(2%) 

0 

(0%) 
52 

(100%) 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Keterangan: 

Sangat Rendah : < 20% 

Rendah  : 20% - 39% 

Sedang   : 40% - 59% 

Tinggi   : 60% - 79% 

Sangat Tinggi  : > 79% 
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Lampiran 17. Hasil Outer Model Konstruk Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

a. Validitas 

 

Nilai Cross Loading 

No Indikator LP CPA FK DK 

1 DK1 -0.057 0.081 -0.147 -0.071 

2 DK2 0.853 0.719 0.608 0.75 

3 DK3 0.935 0.745 0.656 0.806 

4 DK4 0.946 0.780 0.699 0.841 

5 DK5 0.722 0.883 0.736 0.826 

6 DK6 0.751 0.886 0.683 0.807 

7 DK7 0.647 0.83 0.726 0.786 

8 DK8 0.600 0.676 0.838 0.794 

9 DK9 0.166 0.317 0.330 0.307 

10 DK10 0.569 0.649 0.864 0.792 

11 DK11 0.427 0.410 0.546 0.519 

12 DK12 0.551 0.674 0.832 0.777 

13 DK13 0.613 0.611 0.737 0.726 

14 DK14 0.487 0.667 0.771 0.725 

15 DK15 0.726 0.729 0.813 0.803 

16 DK16 0.505 0.640 0.763 0.718 

Keterangan: 

LP : Lingkungan Perusahaan 

CPA : Catatan dan Praktik Akuntansi 

FK : Faktor-Faktor Kecurangan 

DK : Deteksi Kecurangan 

 

Nilai AVE 

No Dimensi AVE 

1 Lingkungan Perusahaan (LP) 0,625 

2 Catatan dan Praktik Akuntansi (CPA) 0,751 

3 Faktor-Faktor Kecurangan (FK) 0,547 

4 Deteksi Kecurangan (DK) 0,522 

 

b. Reliabilitas 

No Dimensi 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

1 Lingkungan Perusahaan (LP) 0,695 0,827 
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2 Catatan dan Praktik Akuntansi (CPA) 0,834 0,900 

3 Faktor-Faktor Kecurangan (FK) 0,887 0,912 

4 Deteksi Kecurangan (DK) 0,926 0,940 

Lampiran 18. Hasil Outer Model Konstruk Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Setelah di Drop 

a. Validitas 

Nilai Outer Loading 

No Indikator LP CPA FK 

1 DK2 0.851   

2 DK3 0.937   

3 DK4 0.947   

4 DK5  0.885  

5 DK6  0.887  

6 DK7  0.826  

7 DK8   0.853 

8 DK10   0.860 

9 DK12   0.844 

10 DK13   0.744 

11 DK14   0.754 

12 DK15   0.827 

13 DK16   0.776 

 

Nilai Cross Loading 

No Indikator LP CPA FK DK 

1 DK2 0.851 0.718 0.575 0.737 

2 DK3 0.937 0.745 0.677 0.823 

3 DK4 0.947 0.781 0.698 0.846 

4 DK5 0.723 0.885 0.751 0.838 

5 DK6 0.758 0.887 0.683 0.813 

6 DK7 0.648 0.826 0.699 0.774 

7 DK8 0.598 0.676 0.853 0.799 

8 DK10 0.560 0.649 0.860 0.785 

9 DK12 0.549 0.673 0.844 0.78 

10 DK13 0.609 0.610 0.744 0.729 

11 DK14 0.486 0.667 0.754 0.713 

12 DK15 0.723 0.730 0.827 0.817 

13 DK16 0.505 0.640 0.776 0.723 

Keterangan: 

LP : Lingkungan Perusahaan 

CPA : Catatan dan Praktik Akuntansi 
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FK : Faktor-Faktor Kecurangan 

DK : Deteksi Kecurangan 

Nilai AVE 

No Dimensi AVE 

1 Lingkungan Perusahaan (LP) 0,833 

2 Catatan dan Praktik Akuntansi (CPA) 0,751 

3 Faktor-Faktor Kecurangan (FK) 0,655 

4 Deteksi Kecurangan (DK) 0,617 

 

b. Reliabilitas 

No Dimensi 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

1 Lingkungan Perusahaan (LP) 0,898 0,937 

2 Catatan dan Praktik Akuntansi (CPA) 0,834 0,900 

3 Faktor-Faktor Kecurangan (FK) 0,912 0,930 

4 Deteksi Kecurangan (DK) 0,948 0,954 
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Lampiran 19. Hasil Outer Model Konstruk Kemampuan Memahami Efektivitas 

Pengendalian Internal 

a. Validitas 

Nilai Cross Loading 

No Indikator LP PR AP IK MON PI 

1 PI1 0.893 0.583 0.591 0.735 0.620 0.754 

2 PI2 0.891 0.718 0.802 0.774 0.749 0.873 

3 PI3 0.584 0.315 0.230 0.349 0.415 0.405 

4 PI4 0.905 0.644 0.610 0.713 0.543 0.758 

5 PI5 0.682 0.893 0.810 0.772 0.615 0.841 

6 PI6 0.646 0.856 0.752 0.584 0.665 0.774 

7 PI7 0.479 0.818 0.715 0.602 0.592 0.710 

8 PI8 0.515 0.694 0.810 0.679 0.669 0.751 

9 PI9 0.591 0.690 0.764 0.572 0.569 0.716 

10 PI10 0.523 0.758 0.868 0.595 0.620 0.758 

11 PI11 0.568 0.832 0.866 0.669 0.744 0.817 

12 PI12 0.752 0.699 0.829 0.805 0.752 0.820 

13 PI13 0.620 0.609 0.723 0.902 0.707 0.787 

14 PI14 0.741 0.745 0.768 0.915 0.710 0.858 

15 PI15 0.819 0.723 0.729 0.901 0.662 0.849 

16 PI16 0.639 0.712 0.796 0.713 0.931 0.826 

17 PI17 0.693 0.639 0.715 0.707 0.926 0.797 

Keterangan: 

 LP : Lingkungan Pengendalian 

PR : Penilaian Risiko 

AP : Aktivitas Pengendalian 

IK : Informasi dan Komunikasi 

MON : Monitoring 

PI : Pengendalian Internal 

 

Nilai AVE 

No Dimensi AVE 

1 Lingkungan Pengendalian (LP) 0,688 

2 Penilaian Risiko (PR) 0,734 

3 Aktivitas Pengendalian (AP) 0,686 

4 Informasi dan Komunikasi (IK) 0,820 

5 Monitoring (MON) 0,862 

6 Pengendalian Internal (PI) 0,608 
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b. Reliabilitas 

No Dimensi 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

1 Lingkungan Pengendalian (LP) 0,843 0,896 

2 Penilaian Risiko (PR) 0,818 0,892 

3 Aktivitas Pengendalian (AP) 0,885 0,916 

4 Informasi dan Komunikasi (IK) 0,891 0,932 

5 Monitoring (MON) 0,840 0,926 

6 Pengendalian Internal (PI) 0,958 0,963 
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Lampiran 20. Hasil Outer Model Konstruk Kemampuan Memahami Efektivitas 

Pengendalian Internal Setelah di Drop 

a. Validitas 

Nilai Outer Loading 

No Indikator LP PR AP IK MON 

1 PI1 0.904     

2 PI2 0.907     

3 PI4 0.909     

4 PI5  0.893    

5 PI6  0.856    

6 PI7  0.819    

7 PI8   0.810   

8 PI9   0.764   

9 PI10   0.868   

10 PI11   0.866   

11 PI12   0.892   

12 PI13    0.901  

13 PI14    0.915  

14 PI15    0.901  

15 PI16     0.931 

16 PI17     0.926 

 

Nilai Cross Loading 

No Indikator LP PR AP IK MON PI 

1 PI1 0.904 0.583 0.591 0.736 0.620 0.749 

2 PI2 0.907 0.718 0.801 0.774 0.749 0.871 

3 PI4 0.909 0.644 0.610 0.714 0.543 0.752 

4 PI5 0.694 0.893 0.810 0.773 0.615 0.842 

5 PI6 0.645 0.856 0.752 0.584 0.665 0.772 

6 PI7 0.495 0.819 0.715 0.603 0.592 0.714 

7 PI8 0.538 0.694 0.810 0.679 0.669 0.757 

8 PI9 0.607 0.690 0.764 0.572 0.569 0.718 

9 PI10 0.551 0.758 0.868 0.595 0.620 0.765 

10 PI11 0.593 0.832 0.866 0.669 0.744 0.823 

11 PI12 0.773 0.699 0.892 0.845 0.752 0.864 

12 PI13 0.617 0.609 0.723 0.901 0.707 0.786 

13 PI14 0.763 0.745 0.768 0.915 0.710 0.861 

14 PI15 0.836 0.723 0.729 0.901 0.662 0.849 
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No Indikator LP PR AP IK MON PI 

15 PI16 0.630 0.712 0.796 0.713 0.931 0.823 

16 PI17 0.688 0.639 0.715 0.707 0.926 0.793 

Keterangan: 

 LP : Lingkungan Pengendalian 

PR : Penilaian Risiko 

AP : Aktivitas Pengendalian 

IK : Informasi dan Komunikasi 

MON : Monitoring 

PI : Pengendalian Internal 

 

Nilai AVE 

No Dimensi AVE 

1 Lingkungan Pengendalian (LP) 0,822 

2 Penilaian Risiko (PR) 0,734 

3 Aktivitas Pengendalian (AP) 0,686 

4 Informasi dan Komunikasi (IK) 0,820 

5 Monitoring (MON) 0,862 

6 Pengendalian Internal (PI) 0,637 

 

b. Reliabilitas 

No Dimensi 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

1 Lingkungan Pengendalian (LP) 0,892 0,933 

2 Penilaian Risiko (PR) 0,818 0,892 

3 Aktivitas Pengendalian (AP) 0,885 0,916 

4 Informasi dan Komunikasi (IK) 0,891 0,932 

5 Monitoring (MON) 0,840 0,926 

6 Pengendalian Internal (PI) 0,962 0,965 
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Lampiran 21. Hasil Outer Model Konstruk Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan 

a. Validitas 

Nilai Cross Loading 

No Indikator PT OTO DOK PF EVA PR 

1 PR1 0.945 0.747 0.522 0.664 0.547 0.818 

2 PR2 0.953 0.745 0.711 0.697 0.642 0.883 

3 PR3 0.737 0.919 0.584 0.649 0.716 0.851 

4 PR4 0.689 0.897 0.507 0.517 0.602 0.760 

5 PR5 0.224 0.335 0.673 0.136 0.172 0.332 

6 PR6 0.711 0.604 0.953 0.632 0.643 0.809 

7 PR7 0.692 0.599 0.581 0.945 0.621 0.812 

8 PR8 0.662 0.621 0.475 0.943 0.636 0.795 

9 PR9 0.640 0.681 0.539 0.630 0.925 0.805 

10 PR10 0.510 0.657 0.527 0.592 0.913 0.750 

Keterangan: 

 PT : Pemisahan Tugas 

OTO : Otorisasi Transaksi dan Dokumen 

DOK : Dokumentasi dan Pencatatan 

PF : Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen 

EVA : Penilaian Independen atas Kinerja 

PR : Penilaian Risiko 

 

Nilai AVE 

No Dimensi AVE 

1 Pemisahan Tugas (PT) 0,901 

2 Otorisasi Transaksi dan Dokumen (OTO) 0,824 

3 Dokumentasi dan Pencatatan (DOK) 0,681 

4 Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen (PF) 0,891 

5 Penilaian Independen atas Kinerja (EVA) 0,844 

6 Penilaian Risiko (PR) 0,602 

 

b. Reliabilitas 

No Dimensi 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

1 Pemisahan Tugas (PT) 0,891 0,948 
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2 Otorisasi Transaksi dan Dokumen (OTO) 0,788 0,904 

3 Dokumentasi dan Pencatatan (DOK) 0,589 0,806 

4 Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen (PF) 0,878 0,943 

5 Penilaian Independen atas Kinerja (EVA) 0,815 0,915 

6 Penilaian Risiko (PR) 0,920 0,936 

Lampiran 22. Hasil Outer Model Konstruk Kemampuan Menilai Risiko 

Kecurangan Setelah di Drop 

a. Validitas 

Nilai Outer Loading 

No Indikator PT OTO DOK PF EVA 

1 PR1 0.946     

2 PR2 0.953     

3 PR3  0.919    

4 PR4  0.897    

5 PR6   1.000   

6 PR7    0.946  

7 PR8    0.943  

8 PR9     0.925 

9 PR10     0.912 

Keterangan: 

 PT : Pemisahan Tugas 

OTO : Otorisasi Transaksi dan Dokumen 

DOK : Dokumentasi dan Pencatatan 

PF : Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen 

EVA : Penilaian Independen atas Kinerja 

 

Nilai Cross Loading 

No Indikator PT OTO DOK PF EVA PR 

1 PR1 0.946 0.747 0.573 0.664 0.547 0.823 

2 PR2 0.953 0.745 0.770 0.697 0.642 0.884 

3 PR3 0.737 0.919 0.585 0.649 0.716 0.847 

4 PR4 0.689 0.897 0.508 0.517 0.602 0.756 

5 PR6 0.711 0.604 1.000 0.632 0.643 0.799 

6 PR7 0.692 0.599 0.664 0.946 0.621 0.821 

7 PR8 0.662 0.621 0.528 0.943 0.636 0.802 

8 PR9 0.640 0.681 0.613 0.630 0.925 0.812 

9 PR10 0.509 0.657 0.568 0.592 0.912 0.751 

Keterangan: 

 PT : Pemisahan Tugas 
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OTO : Otorisasi Transaksi dan Dokumen 

DOK : Dokumentasi dan Pencatatan 

PF : Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen 

EVA : Penilaian Independen atas Kinerja 

PR : Penilaian Risiko 

 

Nilai AVE 

No Dimensi AVE 

1 Pemisahan Tugas (PT) 0,901 

2 Otorisasi Transaksi dan Dokumen (OTO) 0,824 

3 Dokumentasi dan Pencatatan (DOK) 1,000 

4 Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen (PF) 0,891 

5 Penilaian Independen atas Kinerja (EVA) 0,844 

6 Penilaian Risiko (PR) 0,659 

 

 

b. Reliabilitas 

No Dimensi 
Cronbach 

Alpha 

Composite 

Reliability 

1 Pemisahan Tugas (PT) 0,891 0,948 

2 Otorisasi Transaksi dan Dokumen (OTO) 0,788 0,904 

3 Dokumentasi dan Pencatatan (DOK) 1,000 1,000 

4 Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen (PF) 0,878 0,943 

5 Penilaian Independen atas Kinerja (EVA) 0,815 0,915 

6 Penilaian Risiko (PR) 0,935 0,945 
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Lampiran 23. Inner Model 
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A. Petunjuk Pengisian 

Untuk mengisi daftar pertaanyaan ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

responden cukup memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang 

tersedia yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari paling tepat atau paling 

sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari responden.  

Demi kelancaran penelitian  ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari responden 

diharapkan untuk mengisi seluruh pertanyaan yang tersedia. 

Terimakasih. 

B. Identitas Responden 

1. Nama Instansi   : ………………… (boleh tidak diisi) 

2. Nama Responden   : ………………… (boleh tidak diisi) 

3. Umur Responden   : ……………… tahun 

4. Jenis Kelamin   : L / P 

5. Jumlah Auditor dalam SPI : ………………………….. orang 

6. Jenjang Pendidikan (pilih salah satu) 

Jenjang Pendidikan Pilihan 

Sarjana  

Master  

Doktor  

 

7. Pendidikan Berkelanjutan (jika ada, dapat dipilih lebih dari satu) 

 Pendidikan Profesi 

Akuntansi 

 Profesional Internal Auditor 

 Chartered Accountant  Certified Internal Auditor 

 Qualified Internal Auditor  Lainnya 

 

8. Lama bekerja sebagai auditor internal (pilih salah satu) 

Lama Bekerja Pilihan 

≤ 2 tahun  

3 - 4 tahun  

5 - 6 tahun  

6 - 8 tahun  

≥ 9 tahun  
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9. Rata-rata jumlah penugasan audit yang dilakukan dalam setahun (pilih 

salah satu) 

Rata-rata jumlah 

penugasan audit 

Pilihan 

≤ 2 kali  

3 – 4 kali  

5 – 6 kali  

6 – 8 kali  

≥ 9 kali  

 

10. Rata-rata jumlah pelatihan/seminar/workshop tentang audit dalam 

setahun (pilih salah satu) 

Rata-rata pelatihan Pilihan 

Tidak pernah  

1 – 2 kali  

3 – 4 kali  

5 – 6 kali  

>6 kali  

 

 

C. Variabel Kemampuan untuk Mendeteksi Kecurangan 

Berikan pendapat Anda mengenai beberapa indikasi mengenai kecurangan 

yang dikembangkan dari Fullerton dan Durtschi (2004). Terdapat beberapa 

pernyataan mengenai indikasi kecurangan dan berikan pendapat Anda untuk 

masing-masing pernyataan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia 

yakni: 

1. STS : Anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan 

yang ada. 

2. TS  : Anda TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 

3. N  : Anda NETRAL dengan pernyataan yang ada 

4. S  : Anda SETUJU dengan pernyataan yang ada 

5. SS  : Anda SANGAT SETUJU dengan pernyataan yang ada 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Menurut saya, salah satu penyebab terjadinya kecurangan 

adalah pimpinan yang bersifat otoriter  
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No Pernyataan STS TS N S SS 

2 Menurut saya,  pegawai yang mengeluh dengan alasan 

diskriminasi patut mendapatkan perhatian 
     

3 Menurut saya, perebutan posisi/jabatan yang intens pada 

departemen atau divisi yang sedang saya audit 

merupakan indikasi adanya kecurangan 

     

4 Menurut saya, pimpinan yang sombong dan 

membanggakan diri merupakan salah satu penyebab 

terjadinya kecurangan. 

     

5 Menurut saya, jika bagian akuntansi membuat banyak 

jurnal penyesuaian seminggu sebelum auditor eksternal 

tiba merupakan tanda-tanda adanya kecurangan 

     

6 Menurut saya, penghapusan piutang dalam jumlah yang 

banyak merupakan indikasi kecurangan. 
     

7 Menurut saya, salah satu adanya kecurangan adalah tidak 

adanya bukti pendukung untuk transaksi tertentu 
     

8 Menurut saya, auditor harus mengembangkan pencarian 

informasi  apabila terdapat pegawai yang mengeluh 

bahwa dia tidak bisa memenuhi ekspektasi pimpinan 

     

9 Menurut saya, seorang pegawai yang memiliki pekerjaan 

sambilan untuk mendapatkan uang tambahan memilki 

kecenderungan untuk melakukan kecurangan. 

     

10 Menurut saya, seorang pegawai yang berpendapat bahwa 

pekerjaannya tidak bisa diselesaikan tepat waktu lebih 

rentan melakukan kecurangan 

     

11 Menurut saya, seorang pegawai yang menolak untuk 

mengambil cuti merupakan indikasi adanya kecurangan 
     

12 Menurut saya, pimpinan yang mempercayakan untuk 

melaksanakan seluruh pembukuan kepada “A”, dengan 

alasan “A” telah melakukan posting, dan rekonsiliasi 

selama 10 tahun lebih mudah untuk melakukan 

kecurangan 

     

13 Menurut saya, seorang pegawai yang sangat mencela 

entitas merupakan indikasi adanya kecurangan 
     

14 Menurut saya, pegawai yang mengeluh bahwa gaji 

atasannya terlalu banyak memiliki kecenderungan yang 

lebih besar untuk melakkan kecurangan. 

     

15 Menurut saya, seorang pegawai yang mengeluh bahwa      
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No Pernyataan STS TS N S SS 

kebijakan entitas tidak adil merupakan salah satu 

kemungkinan terjadinya kecurangan dalam entitas 

16 Menurut saya, pegawai yang merasa bahwa pekerjaannya 

selalu tidak dihargai memiliki kemungkinan untuk 

melakukan kecurangan lebih besar. 

     

 

 

D. Variabel Kemampuan untuk Memahami Efektivitas Pengendalian 

Internal 

Berikan pendapat Anda mengenai pengendalian internal yang efektif 

berdasarkan instrument yang dikembangkan COSO (2013). Terdapat beberapa 

pernyataan mengenai pengendalian internal dan berikan pendapat Anda untuk 

masing-masing pernyataan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia 

yakni: 

1. STS : Anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan 

yang ada. 

2. TS  : Anda TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 

3. N  : Anda NETRAL dengan pernyataan yang ada 

4. S  : Anda SETUJU dengan pernyataan yang ada 

5. SS  : Anda SANGAT SETUJU dengan pernyataan yang ada 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Menurut saya, universitas harus menunjukkan 

komitmen terhadap integritas dan kode etik 
     

2 Menurut saya, universitas harus menyusun standar 

kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-

masing bagian didalam universitas 

     

3 Menurut saya, pimpinan universitas harus mendukung 

fungsi tertentu dalam  penerapan Sistem Pengendalian 

Internal Universitas 

     

4 Menurut saya, universitas harus memelihara dan 

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas dan fungsi universitas. 

     

5 Menurut saya, pimpinan universitas harus menetapkan 

tujuan universitas 
     

6 Menurut saya, universitas harus menggunakan 

mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari 

faktor eksternal dan internal 
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No Pernyataan STS TS N S SS 

7 Menurut saya, universitas harus menilai faktor yang 

dapat meningkatkan risiko. 
     

8 Menurut saya, universitas harus melakukan 

pengendalian atas pengelolaan sitem informasi 
     

9 Menurut saya, universitas harus melakukan 

pengendalian fisik atas asset 
     

10 Menurut saya, harus terdapat pemisahan fungsi dalam 

universitas 
     

11 Menurut saya, universitas harus melaksanakan 

pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi 

dan kejadian 

     

12 Menurut saya, universitas harus melakukan 

dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian 

internal serta transaksi dan kejadian penting 

     

13 Menurut saya, universitas harus mengidentifikasi, 

mencatat, dan mengkomuniksikan informasi dalam 

bentuk dan waktu yang tepat 

     

14 Menurut saya, universitas harus menyediakan dan 

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi 
     

15 Menurut saya, universitas harus mengkomunikasikan 

secara internal mengenai tujuan dan tanggung jawab 

pengendalian internal untuk mendukung fungsi 

pengendalian internal 

     

16 Menurut saya, Satuan Pengawas Internal harus 

memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi 

untuk memastikan komponen pengendalian internal 

benar benar ada dan berfungsi 

     

17 Menurut saya, Satuan Pengawas Internal harus 

mengevaluasi dan mengkomunikasikan 

ketidakefektifan pengendalian internal secara berkala 

kepada pimipinan. 
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E. Variabel Kemampuan untuk Menilai Risiko Kecurangan 

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan pendapat mengenai 

adanya indikasi kecurangan (fraud) terhadap kasus-kasus di bawah ini. 

Instrumen penelitian ini dikembangkan dari Elder dkk, (2009), Mangiri, 

(2015), dan Sanusi, dkk (2015). Berikan tanda check list (√) pada skala 

pengukuran yang sesuai dengan pendapat Anda. Angka 1 berarti indikasi 

fraud rendah dan semakin mendekati angka 5 berarti indikasi fraud tinggi. 

 

a. PT. Kesehatan adalah sebuah apotek berskala besar yang menjual 

obat-obat kesehatan. Karena perputaran transaksi obat yang cepat, 

perusahaan menyimpan persediaan obat yang di kirim distributor di 

gudang. Perusahaan sangat mengutamakan efisiensi, diantaranya 

dengan menjadikan 2 dari 5 apotekernya merangkap sebagai 

pengontrol persediaan obat di gudang. Prosedur pembelian, 

pelunasan dan pemusnahan obat-obat kadaluwarsa menjadi 

wewenang 2 apotekernya tersebut.  
 

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

b. PT. Rumah Damai mempunyai seorang karyawan yang bertugas 

sebagai penerima dan pencatat piutang pelanggan yang bernama 

Hate, SE. Ia merupakan karyawan yang kompeten sehingga 

mampu untuk menangani berbagai masalah dengan pelanggan dan 

sebagainya. Tugasnya adalah menerima setoran dan mencatatnya 

ke dalam buku penerimaan kas. Di samping itu ia juga dipercaya 

untuk mengotorisasi dan menghapuskan piutang tak tertagih 

pelanggan.  

 

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 
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c. PT. Rumah Manis adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

tekstil. Dalam pelaksanaan operasinya perusahaan mencadangkan 

sejumlah dana untuk biaya pemeliharaan mesin. Perusahaan 

mempercayakan penuh hal ini kepada seorang staf ahli mesinnya. 

Perusahaan melalui staf keuangan tinggal mengeluarkan sejumlah 

uang untuk biaya pemeliharaan mesin sesuai dengan instruksi sang 

staf ahli mesin.  

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

d. Dalam prosedur penerimaan karyawan PT. Taman Surga, dewan 

direksi memberi wewenang penuh kepada manajer pengembangan 

sumber daya perusahaan (HRD) untuk menyeleksi penerimaan 

karyawan baru. Dewan direksi sangat mempercayai kinerjanya 

selama ini, karena para pekerja baru yang masuk dirasa sangat 

cakap dan dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Dewan 

direksi merasa manajer HRD-lah yang lebih paham tentang 

kebutuhan karyawan bagi perusahaan karena sehari-harinya berada 

di lapangan. 
Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

e. PT. Taman Kota, sebuah perusahaan distributor buku-buku agama, 

mempunyai 4 orang staf administrasi yang tersebar di 4 cabang di 

kota Bandung.  Perusahaan mempunyai  prosedur  kas  kecil  (petty 

cash)  untuk  masing-masing  staf administrasinya  di  cabang  

dengan  mencadangkan  nominal  sebesar  Rp. 2.000.000 setiap 

bulannya. Dalam hal ini, 4 staf tersebut diberi wewenang untuk 

mempergunakan kas  kecil  tersebut  dalam  transaksi  harian. 

Sebagai pertanggungjawaban staf berkewajiban untuk 

menunjukkan bukti pemakaian kas kecil (misal: nota foto kopi, 

nota pembelian alat tulis) setiap akhir bulan. 

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 
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f. PT. Omah Kayu adalah perusahaan yang menjual furniture dari 

kayu. Transaksi bisnis utama perusahaan sebagian besar dilakukan 

secara tunai. Dengan alasan ini, bagian piutang tidak akan 

melakukan pencatatan atas penjualan kredit pada hari terjadinya 

transaki, namun bukti transaksi-transaksi tersebut akan 

dikumpulkan dan pencatatan dilakukan seminggu sekali.  

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

g. PT. Surya Abadi merupakan perusahaan keluarga yang 

memproduksi pakaian. Seluruh bahan yang dibutuhkan dalam 

produksi pakaian disimpan dalam gudang. Dikarenakan bagian 

gudang sedang cuti, pimpinan memperbolehkan karyawan untuk 

mengambil bahan yang dibutuhkan dalam membuat pakaian 

dengan syarat mencatat bahan yang digunakan ke dalam kartu 

barang. Pimpinan merasa bahwa karyawannya dapat dipercaya 

karena sebagian besar merupakan anggota keluarga.  

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

h. PT. Alam Jaya merupakan perusahaan yang baru menerapkan 

sistem akuntansi berbasis komputer. Terdapat 6 pegawai yang 

masing-masing bertugas untuk mengurus piutang, utang, 

penjualan, pembelian, penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

Dengan alasan pengembangan awal, sistem akuntansi yang 

digunakan hanya memiliki satu password untuk semua pegawai.  

Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

i. Raka, S.E. adalah ketua bagian produksi PT. HiTech yang bergerak 

dibidang produksi televisi. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi 

operasi, perusahaan menerapkan kebijakan untuk melakukan 

penilaian kinerja terhadap bagian produksi. Dikarenakan 
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keterbatasan sumberdaya yang kompeten, Raka, S.E juga ditunjuk 

untuk melakukan penilaian kinerja terhadap bagian produksi. 
Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 

 

j. PT. Langit Cerah yang terdiri dari induk-cabang adalah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa transportasi pengangkutan hasil 

laut. Perusahaan mempunyai prosedur yang menganggarkan 

sejumlah dana untuk meremajakan kendaraan-kendaraan angkut. 

Selama ini kantor pusat mempercayakan anggaran dana yang 

dibutuhkan kepada kantor cabang yang ada di pantai Pangandaran, 

karena sangat mengetahui kondisi langsung di lapangan. Kantor 

pusat juga memberikan kuasa kepada pimpinan kantor cabang 

Pangandaran untuk menilai anggaran dana peremajaan. Selama ini, 

pelanggan merasa puas dengan pelayanan PT yang dikenal tepat 

waktu dan professional. 
Menurut saya:  

Skala Pengukuran 

Indikasi fraud 

rendah 

1 2 3 4 5 Indikasi fraud 

tinggi 
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