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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menjadi seorang auditor baik eksternal auditor atau internal auditor telah 

menjadi profesi yang dipercaya oleh masyarakat untuk pengendalian kontrol 

dalam perusahaan. Masyarakat telah memberikan kepercayaan atas laporan 

keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada seorang auditor sehingga 

profesi ini sangat diharapkan oleh orang banyak dan semakin memegang 

peranan penting terutama dalam pemberian bantuan penyusunan laporan 

keuangan, bantuan dalam bidang akuntansi lainnya, pemeriksaan laporan 

keuangan dan pemberi nasihat dibidang manajemen (Drs. Ruchiyat Kosasih, 

1981). Dengan demikian, profesi ini dituntut untuk tidak menyimpang dari 

standar sebagaimana yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan 

lapangan, dan standar pelaporan serta interprestasinya. 

Salah satu penjelasan dimana seorang auditor tidak terlepas dari standar 

umum adalah bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang yang mempunyai 

independensi dalam sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dan 

dalam pelaksanaan audit serta dalam penyusunan laporannya auditor harus 

menggunakan kemahiran dan profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Auditor juga harus mampu meyakinkan bahwa laporan keuangan tidak 

dipengaruhi oleh salah saji (mistatement) baik yang disebabkan karena 

kesalahan ataupun kecurangan (fraud). Dalam akuntansi, dikenal dua jenis 

kesalahan yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Jenis kesalahan 

tersebut memiliki perbedaan yang sangat tipis, yaitu ada atau tidaknya unsur 

kesengajaan. Standarpun mengenali bahwa sering kali mendeteksi kecurangan 

lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau 
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karyawan setempat akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu dengan 

memanfaatkan segala kelemahan yang ada. 

Kecurangan (fraud) merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan 

secara sengaja untuk memanipulasi suatu kondisi sehingga mengakibatkan 

adanya salah saji dalam laporan keuangan dengan tujuan memperkaya diri 

sendiri atau suatu kelompok. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang 

melakukan tindakan fraud yaitu adanya peluang, dorongan atau tekanan dan 

rasionalisasi dalam mencari pembenaran. 

 

Berikut definisi dan pengertian fraud dari beberapa sumber buku: 

1. Menurut (Tunggal, 2009), fraud atau kecurangan adalah penipuan kriminal 

yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu.  

2. Menurut (Rozmita, 2013), fraud adalah penyimpangan, error (kesalahan) 

dan irregularities (ketidakberesan dalam masalah financial).  

3. Menurut (Pusdiklatwas BPKP, 2002), fraud adalah suatu perbuatan 

melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari 

dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung 

merugikan pihak lain. 

4. Menurut (Sawyer’s, 2004), fraud adalah suatu tindakan pelanggaran 

hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau 

melanggar kepercayaan.  

5. Menurut (Karyono, 2013), fraud adalah penyimpangan dan perbuatan 

melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk 

tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru 

(mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik 

dari dalam maupun dari luar organisasi. 

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

mengelompokkan jenis fraud dalam tiga tingkatan yang disebut Fraud Tree, 

yaitu sebagai berikut (Albrech, 2009): 
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1. Penyimpangan Atas Aset (Asset Missapropriation) yaitu meliputi 

penyalahgunaan aset atau pencurian aset atau bahkan harta perusahaan. 

2. Pernyataan Palsu (Fradulent Statement) yaitu suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk menutupi suatu kondisi yang sebenarnya 

terjadi dilapangan. 

3. Korupsi (Corruption) yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk 

memperkaya pihak tertentu dengan penyalahgunaan wewenang yang 

biasanya didalamnya terdapat kolusi dengan beberapa pihak terkait dengan 

prinsip simbiosis mutualisme. 

 

     Jenis fraud  menurut (Albrecht, 2012) dikelompokkan menjadi: 

1. Employee embezzlement atau occupational fraud yaitu sebuah tindak 

kejahatan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai diperusahaan 

tersebut baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Management fraud yaitu sebuah tindak kejahatan yang dilakukan dengan 

cara memberikan informasi yang bias dalam laporan keuangan. 

3. Investment scams yaitu melakukan kebohongan investasi dengan menanam 

modal.  

4. Vendor fraud yaitu perusahaan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal 

pengiriman barang.  

5. Customer fraud yaitu pelanggan menipu penjual agar mereka 

mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya. 

Auditor harus lebih berupaya lagi agar bisa mendeteksi potensi atau 

indikasi adanya kecurangan karena saat ini kejahatan semakin marak 

terjadi dengan segala cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan harus 

melakukan perhatian khusus yang lebih dalam apabila terdapat indikasi 

kecurangan (fraud). 

 Dikutip dalam sebuah jurnal (Wiji Nurhayat, 2018) terdapat banyak 

kasus-kasus di Indonesia yang membuktikan bahwa auditor telah gagal dalam 
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mendeteksi kecurangan dan membawa dampak besar bagi masyarakat yang 

berkepentingan. Salah satu contoh kasus skandal pelaku kecurangan (fraud) 

adalah pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang mengklaim mencatatkan 

kinerja keuangan cemerlang pada 2018 lalu, dengan total laba bersih US$ 809 

ribu atau sekitar Rp 11,33 Miliar. Namun dua komisaris perusahaan menolak 

menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan 

pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018. Dua 

komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT 

Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan (startup) penyedia teknologi wifi 

on board, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen.  

Kronologinya, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink 

Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan 

hingga US$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen 

menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan 

perawatan peralatan layanan konektivitas.  Pihak Mahata sebenarnya belum 

membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 

2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan 

kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan 

dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia 

menorehkan laba bersih. Skandal keuangan yang dialami Garuda Indonesia ini 

merupakan contoh kasus fraud jenis Fraudulent Statements. 

Kasus lainnya yaitu mengambil salah satu fenomena yang telah terjadi 

pada PT BPR Cianjur yang dijadikan sebagai tempat penelitian pada penulisan 

ini. Kronologinya, pada tahun 2014 yang dilakukan oleh seorang karyawan 

yang melakukan penyimpangan dengan cara memanipulasi data nasabah dan 

pencurian identitas nasabah yang pada akhirnya bank mencairkan sejumlah 

kredit kepada nasabah yang tercantum dalam pengajuan data tersebut. Padahal 

sejumlah kredit yang dicairkan tersebut dikonsumsi oleh karyawan tersebut 

untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut termasuk fraud jenis Employee 

embezzlement atau occupational fraud yaitu sebuah tindak kejahatan yang 

https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-neraca/
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dilakukan oleh karyawan atau pegawai diperusahaan itu sendiri.  Tidak hanya 

itu, pelaku juga mengkonsumsi uang angsuran dari nasabah sehingga nasabah 

tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran. Hal tersebut 

termasuk tindak fraud jenis korupsi (corruption). Kasus ini merugikan 

perusahaan sampai 1,8 Miliar Rupiah. Fenomena tersebut bisa terjadi 

dikarenakan adanya dorongan, tekanan, peluang, dan adanya penyalahgunaan 

wewenang, kekuasaan dan senioritas sehingga terjadinya lepas kontrol dari 

pihak-pihak yang terkait di bank tersebut dalam proses pencairan kredit serta 

adanya kekerabatan didalamnya. 

Dari kasus tersebut muncul pertanyaan, apakah tidak adanya peran seorang 

auditor atau auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan atau bahkan auditor 

mengetahui adanya tindakan kejahatan kecurangan (fraud) tersebut namun 

disembunyikan oleh auditor itu sendiri. Jika demikian, maka yang jadi 

permasalahannya adalah kompetensi dan spektisisme auditor tersebut. Apabila 

minimnya sikap skeptis yang dimiliki oleh seorang auditor dan penerapan 

sikap skeptisisme profesional yang kurang memadai, maka akan jadi salah 

satu faktor internal penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan terhadap laporan keuangan. 

Dari uraian kasus-kasus fraud  diatas, auditor dituntut untuk lebih 

meningkatkan integritas dan memelihara objektivitas untuk mendeteksi 

kecurangan yang berada dalam suatu lingkup perusahaan. Maka dengan 

demikian, seorang auditor harus mermiliki sikap skeptisisme dan independensi 

agar mampu mendeteksi kecurangan ataupun diduga kemungkinan adanya 

kecurangan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan 

diandalkan untuk pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

tersebut. 

Skeptisisme adalah suatu sikap dimana seorang auditor atau akuntan 

publik tidak mudah menyatakan opini sampai benar-benar yakin dengan 

analisisnya tersebut. Sikap ini sangat penting untuk seorang auditor terhadap 
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hasil laporan keuangan agar dapat dipercaya, yaitu sikap waspada, hati-hati, 

kritis, dan penuh kecurigaan dalam bentuk keraguan atas pernyataan 

manajemen klien yang kurang atau bahkan tidak diterima oleh umum. 

Skeptisisme profesional (Profesional Scepticism) adalah gambaran  suatu 

sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan 

evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (Kautsarrahmelia, 2013). Standar 

auditing menggambarkan skeptisisme profesional sebagai sikap yang 

mencakup pikiran pertanyaan dan kesadaran akan 

kemungkinan penipuan (Bowlin, 2012). (Nelson, 2009) mendefinisikan 

skeptisisme profesional sebagai penilaian terhadap tingginya risiko bahwa 

pernyataan manajemen tidak sepenuhnya benar. Apabila skeptisisme yang 

dimiliki auditor sangat rendah, maka diartikan auditor tersebut telah 

mengabaikan atau tidak memperhatikan gejala-gejala  fraud. 

Selain sikap skeptisisme profesional, seorang pengendali internal maupun 

eksternal harus independen. Namun audit independen biasanya dari Akuntan 

Publik karena berasal dari pihak luar perusahaan karena bukan merupakan 

pegawai perusahaan. Sehingga hasil yang didapat merupakan hasil yang 

objektitf. Sikap ini sangat diperlukan agar hasil auditnya dapat dipercaya dan 

kualitas auditorpun terjaga. Independensi diartikan sebagai suatu sikap yang 

netral dan tidak ada kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. 

Independensi mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan 

pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan audit (Arens dkk, 

2017). Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah 

pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan 

keputusan (Sukrisno Agoes, 2009). 

Menurut (Sukrisno Agoes, 2009) menyatakan bahwa “Auditor tidak hanya 

harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam 

penampilan. Independensi dalam fakta apabila auditor benar-benar mampu 

mepertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi 

dalam penampilan adalah hasil dari interprestasi lain atas independensi ini. 
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Jika auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bhawa mereka 

menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah 

hilang”.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi upaya pendeteksian kecurangan (fraud)  yaitu sebagai berikut: 

1. Skeptisisme Profesional yang diteliti oleh (Achmad Nazumah Arif, 

2013) 

2. Skeptisisme Profesional yang diteliti oleh (Annisa Dilla Meilasari, 

2018) 

3. Independensi Auditor yang diteliti oleh (Nanda Afriandi Nugroho, 

2017) 

4. Independensi Auditor yang ditreliti oleh (Yatuhidika, 2016). 

5. Etika dan Kepribadian yang diteliti oleh (Sari et al., 2018) 

 

Berikut ini tabel yang berisikan beberapa penelitian terdahulu yang 

akan dilakukan oleh peneliti dalam tabel 1 antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan 

Perbedaan 

Sebelum-

nya 
Sekarang 

1. (Achmad 

Nazumah 

Arif, 

2013) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi 

dan Tekanan 

Waktu 

Terhadap 

Menunjukkan  

bahwa  

model 

pengaruh 

tidak 

langsung dari 

Terdapat 

variabel y 

yang sama 

yaitu 

Terhadap 

Upaya 

Tempat 

Penelitian 

di KAP 

wilayah 

Surabaya 

Tempat 

Penelitian 

di PT 

BPR 

Cianjur 

Jabar 
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Kemampuan 

Auditor  

Mendeteksi 

fraud Dengan 

Skeptisme  

Profesional 

sebagai 

Variabel  

Intervening 

variabel 

independensi 

terhadap 

kemampuan 

auditor 

mendeteksi 

kecurangan 

ada pengaruh 

tidak 

langsung dari 

skeptisme 

profesional.  

 

Pendeteksian 

Kecurangan 

(Fraud) 

2. (Annisa 

Dilla 

Meilasari, 

2018) 

Pengaruh 

Skeptisisme 

Profesional 

dan 

Independensi 

Auditor 

Terhadap 

Upaya 

Pendeteksian 

Kecurangan 

Terdapat 

Pengaruh 

Skeptisisme 

Profesional 

terhadap 

Upaya 

Pendeteksian 

Kecurangan. 

Terdapat 

variabel y 

yang sama 

yaitu 

Terhadap 

Upaya 

Pendeteksian 

Kecurangan 

(Fraud) 

Tempat 

Penelitian 

di KAP 

wilayah 

Bandung 

Tempat 

Penelitian 

di PT 

BPR 

Cianjur 

Jabar 

3. (Nanda 

Afriandi 

Nugroho, 

2017) 

Pengaruh 

Skeptisisme 

Profesional, 

Independensi 

dan Tekanan 

Waktu 

Terhadap 

Variabel 

independensi 

terbukti telah 

berpengaruh 

terhadap 

kemampuan 

mendeteksi 

Terdapat 

variabel y 

yang sama 

yaitu 

Terhadap 

Upaya 

Pendeteksian 

Tempat 

Penelitian 

di KAP 

wilayah 

Jakarta 

Tempat 

Penelitian 

di PT 

BPR 

Cianjur 

Jabar 



9 
 

Kemampuan 

Auditor 

Mendeteksia

n Kecurangan  

kecurangan. 

 

Kecurangan 

(Fraud) 

4. (Yatuhidi

ka, 2016) 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Pengalaman 

Audit, 

Independensi, 

dan Beban 

Kerja 

terhadap 

Kemampuan 

Auditor 

Mendeteksi 

Kecurangan 

melalui 

Skeptisme 

Profesional 

 

Pendidikan 

yang 

digunakan 

sebagai salah 

satu variabel 

independen 

ternyata 

berpengaruh 

tidak 

signifikan, 

baik terhadap 

skeptisme 

profesional, 

maupun 

terhadap 

kemampuan 

auditor 

mendeteksi 

kecurangan 

Terdapat 

variabel y 

yang sama 

yaitu 

Terhadap 

Upaya 

Pendeteksian 

Kecurangan 

(Fraud) 

Tempat 

Penelitian 

di Badan 

Pengawa-

san 

Keuangan 

dan 

Pemba-

ngunan di 

Provinsi 

Sumatra 

Utara 

Tempat 

Penelitian 

di PT 

BPR 

Cianjur 

Jabar 

5. (Sari et 

al., 2018) 

Pengaruh 

Skeptisisme 

profesional, 

Etika, Tipe 

Kepribadian, 

Kompensasi, 

dan 

Memiliki 

kemampuan 

mendeteksi 

kecurangan 

jika 

menemukan 

adanya gejala 

Terdapat 

variabel y 

yang sama 

yaitu 

Terhadap 

Upaya 

Pendeteksian 

Tempat 

Penelitian 

di wilayah 

Bali 

Tempat 

Penelitian 

di PT 

BPR 

Cianjur 

Jabar 
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Pengalaman 

pada 

Pendeteksian 

Kecurangan 

kecurangan Kecurangan 

(Fraud) 

Sumber : Diolah oleh peneliti 

 

Agar pengambilan data lebih efisien dan akurat, maka peneliti akan 

melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner terhadap pihak 

terkait dan berdasarkan kenyataan yang terjadi disuatu organisasi dan hanya 

memfokuskan penelitian terhadap skeptisisme profesional dan independensi 

auditor yang akan dilakukan pada PT BPR Cianjur Jabar. 

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan tersebut 

diatas, maka peneliti tertarik dan memilih untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL DAN 

INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP UPAYA PENDETEKSIAN 

KECURANGAN (FRAUD)” (Case Study pada PT BPR Cianjur Jabar di 

Kabupaten Cianjur). 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

     Dalam bagian ini diuraikan beberapa masalah yang akan diteliti dengan 

melakukan observasi ke objek yang dituju melalui berbagai narasumber 

sehingga masalah dapat diidentifikasikan. 

     Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang tersebut diatas, 

maka dapat diidentifikasikan masalah primer yaitu sebagai berikut: 

1. Auditor kurang mampu dalam mendeteksi laporan keuangan yang 

terindikasi unsur-unsur kecurangan (fraud). 

2. Auditor masih menerima penjelasan seseorang atau manajemen klien atas 

transaksi-transaksi yang diduga mencurigakan. 
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3. Auditor masih terpengaruh oleh manajemen klien yang merupakan senior 

di perusahaan. 

4. Auditor belum kritis terhadap pengumpulan bukti audit yang kurang 

memadai. 

5. Sikap auditor yang belum bisa menemukan risiko yang terjadi dalam 

laporan keuangan. 

6. Auditor belum mampu meminimalisir rasa kekerabatan ketika proses 

pengumpulan bukti audit. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

     Setelah ditemukan variabel apa saja yang akan diteliti dan agar penelitian 

ini menghasilkan data yang akurat, maka identifikasi masalah diatas perlu 

dirumuskan secara spesifik. 

     Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan tersebut diatas, maka 

penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh skeptisisme profesional terhadap upaya 

pendeteksian kecurangan pada PT BPR Cianjur Jabar? 

2. Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap upaya 

pendeteksian kecurangan pada PT  BPR Cianjur Jabar? 

3. Bagaimana pengaruh skeptisisme profesional dan independensi 

auditor terhadap upaya pendeteksian kecurangan pada PT BPR 

Cianjur Jabar? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh skeptisisme 

profesional terhadap upaya pendeteksian kecurangan pada PT BPR 

Cianjur Jabar. 

2. Untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh 

independensi auditor terhadap upaya pendeteksian kecurangan pada 

PT BPR Cianjur Jabar. 

3. Untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh skeptisisme 

profesional dan independensi auditor terhadap upaya pendeteksian 

kecurangan pada PT BPR Cianjur Jabar. 

 

1.5   Kegunaan Penelitian 

     Kegunaan penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan. Apabila 

sebuah penelitian memiliki sebuah kegunaan, maka artinya penelitian 

tersebut sudah menjawab rumusan masalahnya.  

     Adapun hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat untuk semua pihak. Kegunaan penelitian ini dilihat dari dua aspek 

yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

     Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu 

memberikan manfaat dan faidah dalam meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan serta memberikan kontribusi tambahan mengenai 

pengaruh skeptisisme profesional dan independensi auditor yang 

menyangkut sikap-sikap dan karakteristik yang perlu dimiliki dalam 

upaya mendeteksi kecurangan sehingga dapat meminimalisir tingkat 

kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak. 
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2. Kegunaan Praktis 

     Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, 

diantaranya: 

1) Bagi Penulis 

     Penelitian ini diharapkan berguna untuk umum dan khusunya 

untuk penulis agar dapat membandingkan dan merasakan antara 

praktik dengan teori dalam mata kuliah yang diperoleh dari bangku 

perkuliahan khususnya dalam mengembangkan dan menerapkan 

ilmu perusahaan dengan yang ada didalam lapangan kerja secara 

nyata. 

2) Bagi Akademis 

     Penulis berharap penelitian ini berguna bagi para akademis 

sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

auditing dan dapat dijadikan pembelajaran lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan 

(fraud). 

3) Bagi Praktisi (Auditor/Akuntan Publik) 

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan dalam upaya mendeteksi kecurangan. Serta dapat 

dijadikan masukan bagi auditor internal maupun auditor eksternal 

untuk memperbaiki kinerja dan berusaha untuk memeriksa laporan 

keuangan dengan baik dan sesuai dengan standarisasi yang 

semestinya. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

     Penulis berharap peneliti berikutnya yang mengacu pada 

penelitian ini agar menambah penelitiannya tentang faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. 


