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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Auditing 

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Auditing didefinisikan sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi 

itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen (Arens, 2008:4).  

Dalam definisi lain auditing juga diartikan sebagai suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan 

dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2008:3). 

Berdasarkan beberapan pengertian tentang audit dari beberapa sumber 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses sistematis 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi yang ada yang 

dilakukan oleh pihak independen untuk menentukan tingkat kesesuaian antara 

informasi dengan ketentuan yang berlaku umum dan telah ditetapkan untuk 

memberikan pendapat mengenai kewajaran informasi yang ada dengan ketentuan 
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yang telah ditetapkan dan kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit 

Menurut Arens (2008; 16-19) akuntan publik melakukan tiga jenis utama 

audit, yang terbagi kedalam tiga kategori: 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai 

kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian 

efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan mencakup penghimpun dan pengevaluasian bukti dengan 

tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu 

dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi 

yang telah ditentukan. 

3. Audit Laporan keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit Laporan Keuangan mencakup penghimpun dan pengevaluasian bukti 

mengenai laporan keuangan sutau entitas dengan tujuan untuk memberikan 

pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria 

yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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Berdasarkan referensi diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis audit 

terdiri dari audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan. Ruang 

lingkup audit seorang auditor dapat dibedakan berdasarkan tujuan 

dilaksanakannya audit. Di dalam audit operasional, auditor menentukan apakah 

kegiatan yang dilakukan suatu entitas sudah berjalan secara efektif, efisien dan 

ekonomis, audit operasional menghasilkan rekomendasi kepada perusahaan untuk 

menjadikan perusahaan tersebut lebih baik lagi. Audit kepatuhan berarti seorang 

auditor menetukan apakah kegiatan finansial dan organisasi yang dilakukan oleh 

suatu entitas sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan 

atau belum. Sedangkan, dalam audit laporan keuangan seorang auditor memeriksa 

kesesuaian antara laporan keuangan dengan kriteria yang berlaku dan 

menghasilkan opini sebagai output dari audit laporan keuangan. 

2.1.2 Auditor 

2.1.2.1 Pengertian Auditor 

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai 

dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens, 2008). Dapat 

disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu 

dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau 

organisasi. 
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2.1.2.2 Jenis-jenis Auditor 

Arens (2008; 19-21) menyatakan beberapa jenis auditor yang berpraktik 

dewasa ini, yaitu: 

1. Kantor Akuntan Publik 

Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan 

historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, 

kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan 

serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan 

publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat 

audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan 

publik. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor 

independen untuk membedakannya dengan auditor internal. 

2. Auditor badan akuntablitas pemerintah 

Adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office 

(GAO) sebuah badan nonpartisipan dalam cabang legislatif pemerintah 

federal. Dengan diketuai oleh Comptroler General, GAO hanya melapor 

dan bertanggung jawab kepada kongres. Tanggung jawab utama GAO 

adalah melaksanakan fungsi audit bagi kogres dan badan ini memikul 

banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah KAP. 

3. Agen Penerimaan negara  

IRS, dibawah arahan Commissioner of Internal Revenue, bertanggung 

jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang 

didefinisikan oleh kongres dan diinterprestasikan oleh pengadilan. Salah 
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satu tanggung jawab utama IRS adalah mengaudit SPT pajak wajib 

pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi aturan pajak 

yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang 

melakukan pemeriksaan ini disebut internal revenue agent (agen 

penerimaan negara). 

4. Auditor Internal 

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik 

Negara maupun swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan 

apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak 

telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan 

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan 

organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

berbagai bagian organisasi. 

2.1.3 Penetapan Risiko Kecurangan 

SAS 99 memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko 

kecurangan. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional 

ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-

faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko 

kecurangan. Auditor memikul tanggung jawab untuk menanggapi risiko 

kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh 

kepastian yang layak bahwa salah saji yang material, apakah akibat kekeliruan 

atau kecurangan, akan terdeteksi (Arens, 2008:436). 
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Sumber informasi yang digunakan untuk menilai risiko kecurangan menurut 

Arens (2008:437) sebagai berikut: 

 Komunikasi di antara tim audit. SAS 99 mewajibkan tim audit 

mengadakan diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim 

audit yang lebih berpengalaman serta untuk “curah pendapat”. 

 Pengajuan pertanyaan kepada manajemen. SAS 99 mengharuskan 

auditor untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan 

dalam setiap audit. 

 Faktor-faktor risiko. SAS 99 mengharuskan auditor mengevaluasi 

apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya 

insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan 

untuk berbuat curang, atau sikap atau rasionalisasi yang digunakan 

untuk membenarkan tindakan yang curang. 

 Prosedur analitis. Auditor harus melaksanakan prosedur analitis 

selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu 

mengidentifikasikan transaksi atau peristiwa tidak biasa yang 

mungkin mengindikasikan adanya salah saji yang material dalam 

laporan keuangan. 

 Informasi lainnya. Auditor harus mempertimbangkan semua 

infromasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit 

ketika menilai risiko kecurangan. Kebanyakan prosedur penilaian 

risiko yang dilakukan auditor untuk menilai risiko salah saji yang 
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material selama tahap perencanaan dapat mengindikasikan risiko 

kecurangan yang lebih tinggi. 

Setelah risiko kecurangan diidentifikasi dan didokumentasikan, auditor 

harus mengevaluasi faktor-faktor yang mengurangi risiko kecurangan sebelum 

mengembangkan respons yang tepat terhadap risiko kecurangan itu. 

2.1.4 Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Seorang auditor dinyatakan memiliki pengetahuan dalam mendeteksi 

kecurangan ketika auditor tersebut melakukan pertimbangan penting untuk 

mengungkap kecurangan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

meningkatkan risiko kecurangan. Faktor risiko yang dimaksud adalah sejumlah 

ketidakberesan (irregularities) yang terjadi atau akan terjadi ketika kondisi 

kecurangan berupa insentif, kesempatan dan rasionalisasi sedang berlangsung 

(Arens, Leder dan Beasley, 2008:432). 

Menurut Arleen, dkk. (2009:16), definisi pengetahuan mendeteksi 

kecurangan adalah perolehan informasi memadai tentang pendeteksian 

kecurangan yang didapat dari berbagai pelatihan formal dan pengalaman yang 

dapat membuat auditor menjadi lebih ahli dalam mendeteksi kecurangan. 

Pengetahuan auditor tentang pendeteksian kecurangan yang semakin berkembang 

karena pengalaman kerja diaplikasikan untuk menilai faktor risiko kecurangan, 

meningkatkan kesadaran klien akan eksistensi kecurangan tersebut dan menyusun 

mekanisme pelaporan untuk mengungkap kecurangan tersebut. 
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Berdasarkan uraian diatas, seorang auditor dinyatakan memiliki 

pengetahuan memadai dalam mendeteksi kecurangan jika auditor tersebut cakap 

dalam menetapkan risiko kecurangan, meningkatkan kesadaran organisasi yang 

dikelola klien (organization awareness) dan merancang sistem pelaporan 

(reporting system) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan dalam 

mendeteksi kecurangan yang diaplikasikan untuk menilai faktor risiko 

kecurangan, meningkatan kesadaran klien akan eksistensi kecurangan tersebut dan 

menyusun sistem pelaporan untuk mengungkap kecurangan tersebut. Penetapan 

risiko kecurangan merupakan suatu penaksiran dalam mengetahui seberapa besar 

tingkat kegagalan seorang auditor dalam mendeteksi terjadi kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen. 

2.1.5 Kecurangan dan Jenis Kecurangan 

Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan 

sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja (Arens, 2008). Dua kategori 

yang termasuk jenis kecurangan yang utama adalah pelaporan keuangan yang 

curang dan penyalahgunaan aktiva. Terdapat tiga kondisi kecurangan yang berasal 

dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva yang diuraikan 

dalam SAS 99 (AU 316) dimana ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga 

kecurangan (fraud triangle). 
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    Gambar 2.1 Fraud Triangle 

1. Insentif/tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif 

atau tekanan untuk melakukan kecurangan 

2. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen 

atau pegawai untuk melakukan kecurangan 

3. Sikap/rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai 

etis yang membolehkan manajemen atau pegwai untuk melakukan 

tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan 

yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi 

tindakan yang tidak jujur. 

2.1.6 Tipe Kepribadian 

2.1.6.1 Pengertian Kepribadian 

Dalam buku Sumadi yang berjudul “Psikologi Kepribadian” (2011:205), 

Gordon W. Allport (1897-1967) menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi 

dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang 

khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 

Insentif/Tekanan 

Kesempatan Sikap/Rasionalisasi 
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Stephen P. Robbins (2003) dalam Sumadi (2011), kepribadian adalah 

jumlah total cara-cara yang ditempuh individu untuk bereaksi terhadap dan 

berinteraksi dengan yang lain. Penentu kepribadian menurut Robbins dianggap 

terbentuk dari faktor keturunan maupun faktor lingkungan yang diperlemah oleh 

faktor situasi.  

2.1.6.2 Faktor Penentu Kepribadian 

Dalam Sumadi (2011), Robbins (2003) mengatakan bahwa penentu 

kepribadian dianggap terbentuk dari beberapa faktor diantaranya ialah: 

1. Faktor keturunan 

Keturunan merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan sejak lahir. Ukuran 

fisik, wajah yang menarik, jenis kelamin, temperamen, komposisi dan refleksi 

otot, level energi dan ritme biologis adalah karateristik yang umumnya dianggap 

entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua 

mereka. 

2. Faktor lingkungan 

Di antara faktor-faktor yang memberikan tekanan pada formasi kepribadian 

kita adalah budaya dimana kita dibesarkan, kondisi awal kita, norma di tengah 

keluarga, teman, kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. 

Lingkungan dimana kita berada memberikan peran yang penting dalam 

membentuk kepribadian kita. 
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3. Faktor situasi 

Faktor situasi mempengaruhi efek dari keturunan dan lingkungan terhadap 

kepribadian. Kepribadian seorang individu, walaupun umumnya stabil dan 

konsisten, justru berubah dalam situasi-situasi yang berbeda. Permintaan yang 

bervariasi dari situasi yang berbeda menimbulkan aspek yang berbeda dari 

kepribadian seseorang.  

2.1.6.3 Teori Tipe Kepribadian Jung  

Jung tidak berbicara tentang kepribadian melainkan tentang psyche. Adapun 

yang dimaksud dengan psyche ialah totalitas segala peristiwa psikis baik yang 

disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia terdiri dari dua alam, 

yaitu: (1) alam sadar (kesadaran), dan (2) alam tak sadar (ketidaksaran) (Sumadi, 

2011:156). Kedua alam itu tidak hanya saling mengisi, tetapi berhubungan secara 

kompensatoris. Adapun fungsi kedua-duanya adalah penyesuaian, yaitu: 

(1) alam sadar: penyesuaian terhadap dunia luar, 

(2) alam tak sadar: penyesuaian terhadap dunia dalam. 

Batas antara kedua alam itu tidak tetap, melainkan dapat berubah-ubah, 

artinya luas daerah kesadaran atau ketidakpastian itu dapat bertambah atau 

berkurang, namun dalam kenyataannya daerah kesadaran itu hanya merupakan 

sebagian kecil saja daripada alam kejiwaan. 

Dalam Sumadi (2011:170), Jung berpendapat bahwa struktur psyche itu 

tidak statis, melainkan dinamis, dalam gerak yang terus-menerus. Dinamika ini 
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disebabkan oleh energi psikis yang oleh Jung disebut libido. Lobido itu tidak lain 

dari intensitas kejadian psikis, yang hanya dapat diketahui lewat peristiwa-

peristiwa psikis itu. Pengertian libido di sini dipergunakan seperti energi dalam 

ilmu alam, jadi sebagai abstraksi, yang menyatakan relasi-relasi dinamis. Dalam 

hal ini perlu diingat bahwa energi yang disebut libido itu berbeda penggunaannya 

dengan pengertian energi pada Aristoteles, yang mengartikan sebagai “prinsip 

pembentuk”. 

Teori kepribadian mendata dan mengartikan karakteristik seseorang setepat 

dan sesederhana mungkin. Berbeda dengan teori kepribadian psikoanalitis lain, 

psikologi Jung tidak menekankan peran alam bawah sadar dan fokus pada aspek 

kesadaran dari kepribadian, pembuatan keputusan, dan dampak kepribadian 

terhadap pemahaman. Karena orientasi ini, teori Jung terus memberikan pengaruh 

yang penting dalam ilmu psikologi (Sumadi:2011). 

Teori Jung menekankan kepribadian individual secara keseluruhan (tipe), 

bukan karakteristik yang terpisah (sifat). Menurut teori, tipe terdiri dari bermacam 

sifat yang berinteraksi membentuk kepribadian. Karena dampak interaksi ini, sifat 

pada satu tipe akan memiliki dampak yang berbeda pada kepribadian tipe lain 

yang memiliki sifat yang sama.  

Teori Jung mendalilkan delapan sifat kepribadian utama yang terdiri dari 

empat dimensi utama yang saling berlawanan (dikotomis), yakni: 

1. Extravert (E) vs. Introvert (I), 

2. Sensing (S) vs. Intuitive (N), 
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3. Thinking (T) vs. Feeling (F), dan  

4. Judging (J) vs. Perceiving (P). 

Kedelapan sifat ini muncul dalam setiap individu dengan derajat yang 

berbeda-beda. Setiap individu memiliki kecenderungan pembawaan terhadap satu 

dari dua sifat dalam tiap dikotomi. Empat sifat utama (preferen) berinteraksi 

membentuk tipe kepribadian. Namun, empat sifat lainnya tetap ada dalam 

kepribadian, dan individu dapat menggunakannya dengan cukup baik. 

2.1.6.4 Tipe Kepribadian Menurut MBTI (Myers Briggs Type Indicator) 

Dalam Tuanakotta (2011) dikatakan bahwa C. G. Jung (1921-1971) 

membuat teori tipe kepribadian untuk mengenali pribadi atau diri seseorang juga 

untuk mengukur profil kepribadian seseorang. Myers Briggs Type 

Indicator (MBTI),  merupakan instrumen tes yang sangat populer dikalangan 

pemerhati kepribadian individu. MBTI dikembangkan oleh Katharine Cook 

Briggs dan putrinya yang bernama Isabel Briggs Myers. Dari merekalah 

kemudian nama MBTI berasal. MBTI dipergunakan untuk membantu mengenali 

rangkaian pilihan atau preferensi seseorang  serta memberi pemahaman mendalam 

tentang gaya kepemimpinan, gaya kerja dan gaya komunikasi, bukan mengukur 

kecakapan, kemampuan atau pengembangan diri yang dicapai. MBTI bersifat 

deskriptif bukan bersifat menentukan. Jadi aplikasi praktisnya untuk memahami 

diri sendiri maupun orang lain, menghargai perbedaan, pengembangan diri, 

memilih karir, penyelesaian konflik serta memperbaiki komunikasi. MBTI tidak 

mengukur gangguan kejiwaan, abnormalitas, emosi, trauma, daya belajar, tingkat 
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kedewasaan, penyakit, intelegensia. Dalam Tuannakotta (2011:98-101), dikatakan 

bahwa MBTI menginventarisasi 16 pasangan kepribadian yang merupakan 

kombinasi dari empat pasang preferensi manusia sebagai berikut: 

1. Extroversion dan introversion atau Extraverted Characteristics dan 

Introverted Characteristic (E dan I) 

Ekstroversion artinya tipe pribadi yang terbuka, suka bergaul, menyenangi 

interaksi sosial dengan orang lain, dan berfokus pada the world outside the 

self. Sebaliknya tipe introversion adalah orang yang memiliki kepribadian 

yang tertutup, senang menyendiri, reflektif, dan tidak begitu suka bergaul 

dengan banyak orang. Orang introvert lebih suka mengerjakan aktivitas yang 

tidak banyak menutut interaksi misalnya membaca, menulis, dan berpikir 

secara imajinatif. Kedua preferensi ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Extraversion Introversion 

1. Bertindak dulu, pikir 

belakangan 

2. Merasa terbeban jika tidak 

ada interaksi dengan dunia 

luar 

3. Terbuka terhadap dan 

termotivasi dunia luar 

(manusia dan benda) 

4. Menikmati hubungan manusia 

yang beraneka ragam dan 

yang berubah-ubah 

1. Berpikir dulu, bertindak 

belakangan 

2. Sering kali memerlukan 

waktu menyendiri (“private 

time”) untuk “isi baterai” 

3. Termotivasi secara internal, 

pikiran acap kali begitu aktif 

sampai “tertutup” terhadap 

dunia luar 

4. Preferensi pada komunikasi 

dan hubungan yang bersifat 

satu-lawan-satu 

 

2. Sensing dan Intuition (S dan N) 

Tipe dikotomi kedua ini melihat bagaimana seseorang memproses 

data. Sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang 
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konkrit, factual facts, dan melihat data apa adanya. Sensing adalah concrete 

thinkers. Sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan 

impresi, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Intuition 

adalah abstract thinkers. Kedua preferensi ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Sensing Intuition 

1. Secara naluriah, hidup dalam 

kekinian, dengan perhatian 

kepada peluang hari ini. 

2. Menggunakan akal sehat 

(common sense) dan mencari 

solusi praktis merupakan hal 

yang automatis dan insting 

baginya. 

3. Memorinya sarat dengan 

detail mengenai fakta dan 

peristiwa masa lalu. 

4. Akan berimprovisasi dengan 

baik berdasarkan pengalaman 

masa lalu. 

5. Menyukai informasi yang 

jelas dan konkret; membenci 

tebak-menebak jika faktanya 

kabur. 

1. Secara naluriah, hidup di masa 

yang akan datang, dengan 

perhatian kepada 

kemungkinan-kemungkinan di 

kemudian hari. 

2. Menggunakan imajinasi dan 

menemukan kemungkinan 

baru merupakan hal yang 

otomatis dan insting baginya. 

3. Memorinya menekankan pola, 

konteks dan hubungan. 

4. Mengimprovisasi dengan baik 

pemahaman teoritis. 

5. Nyaman dengan data yang 

meragukan dan tidak 

meyakinkan, dimana ia harus 

menebak-nebak makna di 

belakang data tersebut. 

3. Thinking dan Feeling (T dan F). 

Tipe dikotomi yang ketiga ini melihat bagaimana orang berproses mengambil 

keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan 

kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Sementara feeling adalah 

mereka yang melibatkan perasaan, empati serta nilai-nilai yang diyakini ketika 

hendak mengambil keputusan. Kedua preferensi ini dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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Thinking Feeling 

1. Secara insting mencari fakta 

dan logika dalam situasi 

dimana keputusan diambil. 

2. Secara alamiah mengenal 

tugas dan kerja yang harus 

diselesaikan. 

3. Mudah memberi analisis yang 

objektif dan kritis. 

4. Menerima konflik sebagai 

sesuatu yang alamiah, bagian 

normal dari hubungan 

antarmanusia. 

1. Seacar insting menggunakan 

perasaan dan dampak terhadap 

manusia dalam mengambil 

keputusan. 

2. Secara alamiah peka terhadap 

kebutuhan dan reaksi manusia. 

3. Secara alamiah mencari 

konsensus dan opini yang 

populer. 

4. Merasa tidak nyaman dengan 

konflik; bereaksi negatif 

terhadap ketidakharmonisan. 

4. Judging dan Perceiving (J dan P). 

Tipe dikotomi yang terakhir ini ingin melihat derajat fleksibilitas 

seseorang. Judging disini bukan berarti judgemental (atau 

menghakimi). Judging disini diartikan sebagai tipe orang yang selalu 

bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan 

bertindak secara sekuensial (tidak melompat-lompat). Sementara tipe 

perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibel, adaptif, dan bertindak 

secara random untuk melihat beragam peluang yang muncul. Kedua preferensi 

ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Judging Perceiving 

1. Merencanakan banyak sekali 

detail sejak awal, sebelum 

mengambil tindakan. 

2. Berfokus pada tindakan yang 

berkaitan dengan tugas; 

selesaikan segmen demi 

segmen yang penting sebelum 

maju atau berpindah lebih 

lanjut 

3. Bekerja paling baik dan 

menghindari stress ketika bisa 

menyelesaikan tugas sebelum 

1. Merasa nyaman masuk ke 

dalam tindakan tanpa rencana 

atau membuat rencana 

sembari berjalan. 

2. Menyukai multi pekerjaan 

pada saat yang bersamaan, 

senang dengan 

keanekaragaman, campuran 

antara kerja dan bermain. 

3. Secara alamiah toleran 

terhadap waktu, bekerja 

sangat baik jika mendekati 
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batas waktu. 

4. Secara alamiah menggunakan 

target, tanggal penyelesaian 

tugas dan rutinitas standar 

untuk mengelola kehidupan. 

batas waktu. 

4. Secara insting menghindari 

komitmen yang menghambat 

fleksibilitas, kebebasan dan 

keanekaragaman. 

Dalam MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), tipe kepribadian manusia 

dibedakan menjadi 4 pasang preferensi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

berdasarkan 4 pasang preferensi tersebut didapatkan 16 kombinasi tipe 

kepribadian menurut Myers-Briggs Type Indicator, yaitu ESTJ, ESTP, ESFJ, 

ESFP, ENTJ, ENTP, ENFJ, ENFP, ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INTJ, INTP, INFJ, 

dan INFP.  

Dimana dari ke 4 pasang preferensi manusia di atas terdapat 2 pasang 

preferensi yang lebih mempengaruhi sikap skeptis, yaitu tipe kepribadian Sensing 

dan Intuition (S dan N) dan tipe kepribadian Feeling dan Thinking (F dan T), dari 

kedua tipe kepribadian tersebut didapat 2 kombinasi tipe kepribadian yaitu tipe 

kepribadian kombinasi ST dan NT serta SF dan NF. Dimana berdasarkan teori 

Myers-Briggs Type Indicator tipe kepribadian kombinasi ST dan NT cenderung 

lebih memiliki sikap skeptis lebih tinggi dibandingkan dengan tipe kepribadian 

kombinasi SF dan NF (Tuanakotta, 2011). Dalam penelitian ini, tipe kepribadian 

dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Tipe kepribadian kombinasi ST dan NT yang terdiri dari: 

 ESTJ 

 ESTP 

 ENTJ 

 ENTP  
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 ISTJ 

 ISTP 

 INTJ 

 INTP 

b. Tipe kepribadian kombinasi SF dan NF yang terdiri dari: 

 ESFJ 

 ESFP 

 ENFJ 

 ENFP 

 ISFJ 

 ISFP 

 INFJ 

 INFP  

2.1.7 Skeptisisme Profesional 

2.1.7.1 Pengertian Skeptisisme 

Istilah “skeptisisme” berasal dari kata yunani skeptomai yang secara 

harafiah pertama-tama berarti “saya pikirkan dengan seksama” atau “saya lihat 

dengan teliti”, kemudian dari situ diturunkan arti yang biasa dihubungkan dengan 

kata tersebut, yakni “saya meragukan”. Para filsuf Yunani Kuno dibuat bertanya-

tanya oleh adanya beberapa gejala pengalaman keindraan, seperti ilusi, mimpi, 

halusinasi yang kadang sulit dibedakan dari persepsi keindraan yang ”normal” 

terhadap benda-benda fisik. Pengalaman-pengalaman yang secara statistis tidak 

biasa seperti itu menimbulkan pertanyaan dalam benak mereka tentang keandalan 
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persepsi indrawi dan dengan demikian memunculkan keraguan tentang 

pengalaman perceptual yang kebanyakan orang begitu juga mengandaikan 

kebenarannya (Luluk, 2010:05). 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa skeptisisme 

merupakan sikap seseorang untuk mempertimbangkan, menilai dari suatu 

kejadian untuk mencari nilai kebenaran dari kejadian tersebut, berusaha untuk 

mencari bukti, klarifikasi dan penyesuaian dengan berbagai perspektif dan 

argumen.   

2.1.7.2 Pengertian Profesional 

Profesionalisme adalah bertanggung jawab untuk berperilaku lebih dari 

sekedar memenuhi tanggung jawab yang di bebankan kepadanya dan lebih dari 

sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat (Mulyadi, 2009:78). 

Menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah: 

“Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana 

dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah 

dipahami dan diikuti oleh pelanggan.” 

Dari beberapa pendapat diatas, maka profesionalisme dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan keandalan yang dilakukan lebih dari 

sekedar memenuhi tanggung jawab saja melainkan keseriusan dalam 

melaksanakan tugas agar terciptanya mutu yang tinggi. 

2.1.7.3 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor 

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit 

(SPAP: SA Seksi 230, paragraph 06). 
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Seseorang yang berprofesi dibidang auditing diharuskan untuk selalu 

bersikap professional dalam melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. 

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SA seksi 230, paragraf 

01).  

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut 

auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional (SA Seksi 230, paragraf 06). 

Dalam Rosihan (2013), Hurt et al. (2008) menyatakan skeptisme adalah “Sifat 

yang ada dalam diri individu auditor, sama dengan sikap keperilakuan lainnya 

seperti rasa ingin tahu, kehati-hatian, dan extrovert”. Setiap individu auditor 

memiliki sifat skeptis yang merupakan sifat bawaan dari lahir akan tetapi tingkat 

skeptis antar individu berbeda. Sifat skeptis bawaan tersebut secara tidak langsung 

akan terbawa pada kegiatan profesional seorang auditor. Karakteristik skeptisisme 

profesional menurut Hurt (2008) terdiri dari: “(a) Mempertanyakan dalam pikiran, 

(b) Penangguhan keputusan, (c) Mencari pengetahuan, (d) Memahami antar 

pribadi, (e) Harga diri, dan (f) Kemandirian.” Karakteristik skeptisisme tersebut 

berhubungan dengan bagaimana cara seorang auditor untuk memperoleh 

informasi, menganalisa informasi, dan mengambil keputusan dari informasi yang 

diperoleh. 

Skeptisisme profesional auditor diperlukan terutama untuk menjaga citra 

profesi akuntan publik. Oleh karena itu, dalam hal pengumpulan dan penilaian 

bukti audit secara objektif menuntut auditor untuk mempertimbangkan 

kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Selanjutnya, kompetensi dan 



32 
 

Ghina Luthfy Nurutami, 2014 
Pengaruh Penetapan Risiko Kekurangan dan Tipe Kepribadian Auditor Terhadap Skeptisisme 
Profesional Auditor 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kecukupan bukti audit tersebut dinilai dalam proses audit dengan menggunakan 

skeptisisme professional saat proses tersebut berlangsung.  

Skeptisisme bukanlah sikap sinis, tetapi merupakan sikap yang 

mengharapkan untuk mempertanyakan, meragukan atau tidak setuju dengan 

penyajian klien. Tetapi hal ini bukan berarti auditor harus menanamkan asumsi 

bahwa manajemen tidak jujur dan juga menganggap bahwa kejujuran manajemen 

tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, auditor tidak harus puas dengan 

bukti yang diberikan manajemen. Sebab, skeptisisme profesional adalah sikap 

yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 

secara kritis terhadap bukti audit (SA Seksi 230, paragraf 06 dan 07).  

SAS 1 menyatakan bahwa, dalam melaksanakan skeptisisme profesional, 

auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur tetapi juga tidak 

mengasumsikan kejujuran absolut. Untuk menjaga sikap skeptisisme profesional 

auditor maka auditor harus memperhatikan beberapa hal dalam setiap 

penugasannya, yaitu (1) pikiran yang selalu mempertanyakan dan (2) evaluasi 

kritis atas bukti audit (Arens, 2008:436-437). 

2.1.8 Pengaruh Penetapan Risiko Kecurangan Terhadap Skeptisisme 

Profesional Auditor 

Penetapan risiko kecurangan merupakan metodologi yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi risiko-risiko kecurangan yang ada pada suatu organisasi, yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagian-bagian apa saja 

yang memiliki tingkat risiko kecurangan yang tinggi (Vona Leonard,  2008). 

Menurut Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul “Berpikir Kritis dalam 
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Auditing” (2011:83-84), berdasarkan teori pembentukan sikap dari Siegel dan 

Marconi (1989) menyatakan bahwa sikap dipegaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya ialah faktor psikologikal dan faktor personal. Penetapan risiko 

kecurangan merupakan faktor psikologikal yang dimiliki oleh auditor yang 

mempengaruhi sikap skeptis yang dimilikinya. Dengan melakukan penetapan 

risiko kecurangan ini maka secara langsung akan menekankan kepada auditor 

untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi pernyataan dan informasi yang 

diberikan oleh klien, selain itu dengan dilakukannya penetapan risiko kecurangan 

yang diberikan oleh atasan auditor kepada auditor yang bertugas dilapangan 

bertujuan untuk memberikan motivasi dalam melakukan tugasnya dilapangan 

sehingga menimbulkan sikap skeptis yang tinggi pada bukti audit yang 

diperiksanya. Oleh karena itu, penetapan risiko kecurangan dapat berpengaruh 

terhadap skeptisisme profesional auditor karena, semakin tinggi penetapan risiko 

kecurangan yang dihadapi auditor maka akan berpengaruh terhadap sikap 

skeptisisme profesionalnya. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh 

Payne dan Ramsay (2005) bahwa skeptisisme profesional dipengaruhi oleh 

penetapan risiko kecurangan yang diberikan oleh atasan auditor sebagai pedoman 

dalam melakukan audit di lapangan. Seorang auditor yang diberikan penaksiran 

risiko kecurangan yang rendah maka dia akan menjadi kurang skeptis 

dibandingkan dengan auditor yang menerima penaksiran risiko kecurangan yang 

tinggi. 
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2.1.9 Pengaruh Tipe Kepribadian Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional 

Auditor 

Tipe kepribadian merupakan suatu hal yang sering dilupakan oleh 

kebanyakan orang, bahwa tipe kepribadian ini sebenarnya mempengaruhi auditor 

dalam melakukan audit, karena tidak semua individu cocok atau mampu menjadi 

seorang auditor. Hal ini dikarenakan auditor yang selalu dihadapkan pada situasi 

dan kondisi yang berbeda-beda ketika melakukan audit dilapangan. Dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit dibutuhkan professional judgement 

yang dimiliki oleh auditor untuk memberikan keyakinan yang memadai, orang 

yang mampu untuk selalu berusaha melihat sesuatu sebagai sebuah bukti dan 

mampu memberikan keyakinan yang memadai itu adalah orang yang memiliki 

tipe kepribadian tertentu. Kepribadian adalah sesuatu yang telah ada di dalam 

setiap individu masing-masing yang khas dalam menentukan caranya untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan (Sumadi, 2011). Tipe kepribadian auditor 

menjadi salah satu faktor yang menentukan sikap yang dimiliki oleh auditor 

tersebut, termasuk sikap skeptisme yang terdapat pada diri auditor tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul 

“Berpikir Kritis dalam Auditing” (2011:83-84), berdasarkan teori pembentukan 

sikap dari Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa sikap dipegaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya ialah faktor psikologikal dan faktor personal. Tipe 

kepribadian auditor merupakan faktor personal yang dimiliki oleh seorang auditor 

dimana tipe kepribadian ini akan menciptakan predisposisi pada pengembangan 

sikap tertentu. Oleh karena itu, tipe kepribadian auditor berpengaruh terhadap 
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skeptisisme profesional auditor karena, auditor yang memiliki  tipe kepribadian 

kombinasi NT dan ST akan cenderung memiliki sikap skeptis yang tinggi karena 

selalu berpikiran masuk akal dan dalam membuat suatu keputusan selalu 

berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu telah dibuktikan oleh Suzy (2008) dalam 

penelitiannya yang mangatakan bahwa auditor dengan tipe kepribadian ST dan 

NT merupakan auditor yang memiliki skeptisme profesional yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan auditor tipe kepribadian lainnya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 

(Tahun) 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Suzy Noviyanti Skeptisme 

Profesional 

Auditor Dalam 

Mendeteksi 

Kecurangan 

(2008) 

Hasil dalam penelitian 

ini bahwa auditor 

dengan tingkat 

kepercayaan dalam 

kelompok yang di beri 

penetapan risiko 

kecurangan yang 

tinggi akan lebih 

skeptis dibandingkan 

kelompok yang diberi 

penetapan risiko 

kecurangan yg rendah 

dan auditor dengan 

tipe kepribadian ST 

dan NT lebih skeptis 

dibandingkan dengan 

tipe yang lain. 

Penulis tidak 

menggunakan model 

eksperimen dalam 

penelitian ini, waktu 

dan tempat 

penelitian. 

2 Elizabeth A. Payne 

and Robert J. 

Ramsay 

Fraud Risk 

Assessments and 

Auditors’ 

Professional 

Skepticism ( 2005) 

Hasil dalam penelitian 

ini menunjukan bahwa 

auditor dengan tingkat 

kepercayaan dalam 

kelompok yang di beri 

penetapan risiko 

kecurangan yang 

tinggi akan lebih 

skeptis dibandingkan 

kelompok yang diberi 

penetapan risiko 

kecurangan yg rendah. 

Staff auditor lebih 

Tidak ada variabel 

tipe kepribadian, 

waktu dan tempat 

penelitian. 
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skeptis dibandingkan 

dengan senior auditor. 

3 Yuneita Anisma, 

Zainal Abidin dan 

Cristina 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Sikap Skeptisme 

Profesional 

Seorang Auditor 

pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Sumatera (2011) 

Skeptisme profesional 

auditor dipengaruhi 

oleh pengalaman 

auditor, kesadaran etis, 

situasi audit dan 

profesionalisme. 

Tidak ada variabel 

penetapan risiko 

kecurangan dan tipe 

kepribadian, waktu 

dan tempat 

penelitian yang 

berbeda 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Di era globalisasi ini, menimbulkan suatu tantangan baru bagi para pelaku 

bisnis, dimana persaingan bisnis yang semakin meningkat. Hal ini membuat para 

pelaku bisnis khususnya pihak eksternal menjadi lebih selektif untuk 

menanamkan modalnya. Hal ini tentu mempengaruhi pula pihak internal dimana 

ia membutuhkan pihak eksternal sebagai penanam modal. Oleh karena itu, tingkat 

kehandalan laporan keuangan sangatlah penting. Dalam penyusunan laporan 

keuangan setiap perusahaan tidak luput dari kesalahan ataupun kecurangan yang 

terjadi disetiap proses penyusunannya. Untuk menghindari hal tersebut maka 

proses audit sangatlah penting untuk dilakukan. Audit diperlukan dalam rangka 

untuk mengurangi risiko informasi.  

Audit merupakan proses untuk memverifikasi antara bukti informasi dengan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh standar yang berlaku umum dan kemudian 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit harus dilakukan 

oleh orang yang kompeten dan independen dimana orang tersebut harus memiliki 

sikap profesional agar hasil audit yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan 

kualitasnya dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Arens, 

2008). Agar kualitas hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor berkualitas, maka 



37 
 

Ghina Luthfy Nurutami, 2014 
Pengaruh Penetapan Risiko Kekurangan dan Tipe Kepribadian Auditor Terhadap Skeptisisme 
Profesional Auditor 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

auditor harus mampu mengevaluasi bukti-bukti audit yang ditemukan dilapangan 

serta mampu menilai risiko kecurangan yang dihadapi oleh auditor sebelum 

melaksanakan tugasnya dilapangan.  

Penetapan risiko kecurangan merupakan metodologi yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi risiko-risiko kecurangan yang ada pada suatu organisasi, yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagian-bagian apa saja 

yang memiliki tingkat risiko kecurangan yang tinggi (Vona Leonard,  2008). 

Dengan melakukan penetapan risiko kecurangan ini maka secara langsung akan 

menekankan kepada auditor untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi pernyataan 

dan informasi yang diberikan oleh klien, selain itu dengan dilakukannya 

penetapan risiko kecurangan yang diberikan oleh atasan auditor kepada auditor 

yang bertugas dilapangan bertujuan untuk memberikan motivasi dalam melakukan 

tugasnya dilapangan sehingga menimbulkan sikap skeptis yang tinggi pada bukti 

audit yang diperiksanya. Oleh karena itu, penetapan risiko kecurangan dapat 

berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor karena, semakin tinggi 

penetapan risiko kecurangan yang dihadapi auditor maka akan berpengaruh 

terhadap sikap skeptisisme profesionalnya. Selain itu, tipe kepribadian auditor 

juga penting diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya yang bisa saja 

mempengaruhi sikap auditor di lapangan dalam mengevaluasi bukti-bukti audit 

yang ditemukan. 

Tipe kepribadian merupakan suatu hal yang sering dilupakan oleh 

kebanyakan orang, bahwa tipe kepribadian ini sebenarnya mempengaruhi auditor 

dalam melakukan audit, karena tidak semua individu cocok atau mampu menjadi 
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seorang auditor. Hal ini dikarenakan auditor yang selalu dihadapkan pada situasi 

dan kondisi yang berbeda-beda ketika melakukan audit dilapangan. Dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit dibutuhkan professional judgement 

yang dimiliki oleh auditor untuk memberikan keyakinan yang memadai, orang 

yang mampu untuk selalu berusaha melihat sesuatu sebagai sebuah bukti dan 

mampu memberikan keyakinan yang memadai itu adalah orang yang memiliki 

tipe kepribadian tertentu. Kepribadian adalah sesuatu yang telah ada di dalam 

setiap individu masing-masing yang khas dalam menentukan caranya untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan (Sumadi, 2011). Tipe kepribadian auditor 

menjadi salah satu faktor yang menentukan sikap yang dimiliki oleh auditor 

tersebut, termasuk sikap skeptisme yang terdapat pada diri auditor tersebut. Oleh 

karena itu, tipe kepribadian auditor berpengaruh terhadap skeptisisme profesional 

auditor karena, auditor yang memiliki  tipe kepribadian kombinasi NT dan ST 

akan cenderung memiliki sikap skeptis yang tinggi karena selalu berpikiran masuk 

akal dan dalam membuat suatu keputusan selalu berdasarkan pada fakta yang ada. 

Hal itu telah dibuktikan oleh Suzy (2008) dalam penelitiannya yang mangatakan 

bahwa auditor dengan tipe kepribadian ST dan NT merupakan auditor yang 

memiliki skeptisme profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor 

tipe kepribadian lainnya. 

Skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang mencakup pikiran 

yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti 

audit (SPAP, 2011 SA seksi 230 hal 230). Dalam mengumpulkan bukti-bukti 

audit auditor harus menunjukan sikap skeptisisme profesionalnya dengan 
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memiliki pikiran yang skeptis atau menunjukan perilaku meragukan dan 

menanyakan kembali secara langsung apabila ada sesuatu yang diragukan dan 

kurang jelas guna menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien.  

Sikap skeptisisme profesional auditor merupakan sikap yang harus dimiliki 

oleh auditor karena di dalam setiap penugasan audit, seorang auditor dituntut 

untuk melaksanakan skeptisisme profesionalnya sehingga auditor dapat 

menggunakan kemahiran profesionalnya dan terhindar dari kegagalan audit serta 

dengan sikap skeptis yang dimiliki auditor maka kemungkinan kecurangan yang 

dilakukan oleh klien dapat terdeteksi. 

Hal ini senada dengan penelitian Maghfirah dan Syahril (2008), bahwa 

skeptisisme profesional diperlukan oleh seorang auditor untuk menilai kembali 

kemungkinan kecurangan material. Sikap skeptis seorang auditor dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya ialah faktor psikologikal dan faktor personal 

(Tuanakotta, 2011). Dalam penelitian ini faktor penetapan risiko kecurangan 

merupakan faktor yang dilihat dari sisi psikologikal auditor sedangkan tipe 

kepribadian auditor merupakan faktor personal yang dimiliki oleh auditor. Oleh 

karena itu, penetapan risiko kecurangan dan tipe kepribadian auditor berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap skeptisisme profesional auditor. Dengan sikap 

skeptisisme yang rendah dari seorang auditor dapat menimbulkan kegagalan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh klien. Oleh karena itu 

diperlukanlah sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor dalam memperoleh dan 

mengevaluasi bukti audit. Rendahnya sikap skeptis yang dimiliki auditor dalam 
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mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit dapat menurunkan kualitas auditor 

dalam memberikan opini yang dikeluarkannya. 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan suatu kerangka pemikiran 

untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh penetapan risiko kecurangan dan 

tipe kepribadian terhadap skeptisisme profesional auditor adalah sebagai berikut: 

 

 H1 

 H3 

 H2 

           

Gambar 2.1 Hubungan Variabel 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan paparan-paparan diatas mendorong penulis untuk menyusun 

suatu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: penetapan risiko kecurangan berpengaruh terhadap skeptisisme profesional 

auditor. 

H2: tipe kepribadian berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. 

H3: penetapatan risiko kecurangan dan tipe kepribadian berpengaruh terhadap 

skeptisisme profesional auditor. 
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