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This study examines the effects of Problem-Based-Learning (PBL) approach in 
auditing course teaching on the students’ knowledge about errors and irregularities. PBL is 
an approach in teaching that focuses on identification, analysis, and intergroup discussion of 
problems. In PBL auditing course teaching, instead of focusing on lecturing, professors 
stimulate students to identify, to discuss and to analyze problems in auditing. We predict 
that PBL is more effective than traditional teaching approach in auditing course that focuses 
on lecturing. Of course other (out of class) activities such as exercises and case analysis 
still be used and parts of the whole learning process. 

Using an experiment involving subjects of 57 students, we find that the difference 
between PBL and Conventional approach is not significant. There are two reasons for this 
unexpected finding. First, we may fail to have a group of subjects who have PBL approach 
and the other group of subjects who have Conventional approach. Second, the instruments 
may not be able to provide durable measures to differentiate the knowledge of the subjects 
in errors and irregularities. Thus, this research may be extended by improving those 
weaknesses. This research provides contribution on the development of the theories and 
approaches in teaching and in auditing. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Sejak 15 tahun yang lalu, metoda problem-based learning (PBL)§ telah mendapat 

perhatian di Pendidikan Akuntansi. Dalam Mata Kuliah Pengauditan, Durtschi (2003) telah 

mengaplikasikan metoda PBL melalui pengidentifikasian sebuah kasus yang bertujuan 

untuk mengetahui siapa yang melakukan kecurangan, bagaimana terjadinya dan apakah 

disengaja atau tidak. Dari evaluasi yang dilakukan, Durtschi (2003:145) menemukan 

penggunaan metoda tersebut dalam Perkuliahan Pengauditan sangat diminati oleh 

mahasiswa, bahkan paling disukai. Secara khusus, mahasiswa diperkenalkan dengan fraud 

triangle (pressure, opportunity, rationalization). Hal ini bisa meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa dan akan semakin penting karena sesungguhnya bukan hanya kecurangan 

yang perlu diidentifikasi, melainkan pelakunya juga. 

Jumlah isi pengetahuan tentang kecurangan dan kekeliruan sudah sangat dekat 

ke praktek kerja terutama profesi auditor. Namun bukan berarti mahasiswa tidak perlu untuk 

mendapatkan dan atau tidak mampu  untuk melakukannya. Pengauditan adalah mata kuliah 

yang tidak bisa dihafal atau dipahami hanya dengan belajar teori, melainkan harus 

merasakan implementasinya. Realitas tersebut kurang terdukung karena kurikulum yang 

ada sekarang hanya mewajibkan Mata Kuliah Pengauditan 1 dan 2 sebagai mata kuliah 

wajib yang karena keterbatasannya lebih banyak membahas teori. Sementara itu, Mata 

Kuliah Pengauditan  lainnya seperti: Pengauditan Internal, Pengauditan EDP dan  

Pengauditan Manajemen adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini sangat bergantung 

kepada kreativitas dosen pengampu, jika diisi dengan praktek audit maka kecendrungan 

mahasiswa mengambilnya akan banyak, tetapi jika hanya mengeksplorasi teori atau 

mengevaluasi sesuatu secara teori, mahasiswa yang berminat sangat sedikit.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melihat lebih jauh apakah 

penggunaan metoda PBL mempengaruhi jumlah isi pengetahuan mahasiswa akuntansi 

Universitas Gadjah Mada mengenai kekeliruan dan kecurangan. Sesuai dengan pernyataan 

masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah 

metoda PBL memiliki pengaruh terhadap jumlah isi pengetahuan mahasiswa akuntansi 

Universitas Gadjah Mada mengenai kekeliruan dan kecurangan. 

Penelitian ini sebagian mereplikasi penelitian Tubbs (1992) dan Sularso (1998) 

yang menemukan hasil berbeda. Tubbs (1992:796) menemukan bahwa pengalaman 

berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pengetahuan yang didapatkan, semakin tinggi 

pengalaman seorang auditor semakin tinggi kuantitas dan kualitas pengetahuan yang 

dimiliki. Sularso (1998:57-58) ternyata tidak menemukan perbedaan jumlah pengetahuan 

mengenai jenis, ketelitian  kekeliruan dan kecurangan dan pengetahuan jenis kekeliruan tak 

                                                 
§ Problem-based learning (PBL), selanjutnya disebut PBL 
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lazim antara yang dimiliki auditor berpengalaman dengan yang dimiliki auditor belum 

berpengalaman. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
2.1.   Metoda Problem-Based Learning (PBL) 

Alder dan Milne (1997:195) mendefinisikan PBL dengan metoda yang berfokus 

kepada identifikasi permasalahan serta penyusunan kerangka analisis dan pemecahan. 

Metoda ini dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, banyak kerja sama dan 

interaksi, mendiskusikan hal-hal yang tidak atau kurang dipahami serta berbagi peran untuk 

melaksanakan tugas dan saling melaporkan. Menurut Peterson (2004) metoda ini 

memberikan mahasiswa permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik dan pemecahan 

masalah yang tidak satu saja karena berfokus pada pembelajaran sendiri (self-learning) 

serta sangat jauh dari penjelasan yang langsung ke inti/jawaban/isi dan atau penjelasan 

yang langsung diberikan oleh pengajar. Milne dan McConnell (2001:64-65) memberikan 

gambaran proses ideal dari PBL yang terlihat dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.1. 
Proses Ideal Metoda PBL 

 

Proses Tujuan Hasil 

 

Pengajar memulai sesi awal 

PBL dengan presentasi 

permasalahan yang akan 

dihadapi oleh mahasiswa. 

 

 

 

Mahasiswa mengorganisasi-

kan apa yang telah mereka 

pahami tentang permasalah-

an dan mencoba meng-

identifikasi hal-hal terkait. 

(Apa yang diketahui? Apa 

yang terjadi?). 

 

Setelah periode brain-

storming (bisakah itu 

jawabannya?), mahasiswa 

melanjutkan ke evaluasi 

kritis terhadap saran. 

 

Mahasiswa terstimulus untuk ber-

usaha menyelesaikan 

permasalah-an di lapangan yang 

nantinya bisa saja menjadi situasi 

nyata tempat mereka bekerja. 

 

 

Mahasiswa berlatih meng-

observasi. Mereka ditantang 

untuk memahami situasi 

berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang ada. 

 

 

 

Mahasiswa diberikan pelatihan 

yang terus menerus dalam 

menggunakan analisis logika 

untuk memahami permasalahan 

yang tidak familiar. 

 

Belajar sesuai konteksnya 

akan diingat lebih lama dan 

dipahami lebih mudah. 

Konteksnya relevan se-

hingga akan lebih 

memotivasi. 

 

Belajar secara terus-menerus 

mengarah kepada kebiasaan. 

Penstimulusan pengetahuan 

yang ada akan memfasilitasi 

integrasi pengetahuan baru. 

 

 

Fasilitas ini secara progresif 

akan membangun mental 

untuk menyimpan, men-

dapatkan dan mengaplikasi-

kan pengetahuan. 
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Selama diskusi, mahasiswa 

mengajukan perTanyaan 

tentang hal-hal yang tidak 

mereka pahami (Apa yang 

ingin diketahui?) 

 

 

Sebelum akhir sesi pertama, 

pengajar mendampingi 

mahasiswa untuk fokus 

terhadap perTanyaan yang 

dianggap penting. Maha-

siswa menentukan cara 

membagi tanggung jawab 

untuk menyelidiki per-

Tanyaan (Apa yang akan 

dilakukan? Apa yang harus 

dilakukan sebagian dari 

kita? Siapa yang melakukan 

apa?) 

 

 

 

Mahasiswa terdorong untuk 

mengidentifikasi apa yang tidak 

mereka ketahui atau pahami. Ini 

melengkapi dasar mereka dalam 

menghadapi tantangan belajar 

selanjutnya. 

 

Mahasiswa bisa memahami hal 

yang terjadi secara lengkap dan 

belajar menggunakan inter-

relating ide serta pengetahuan 

dari bermacam disiplin. Kerja tim 

dan rasa kebersamaan juga akan 

berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajar akan lebih baik jika 

mahasiswa bisa mengajukan 

perTanyaan dan mencari 

jawabannya sendiri. 

 

 

Integrasi dari belajar 

membantu untuk mengga-

bungkan pemahaman. Kerja 

tim dan keahlian mana-jemen 

akan terbangun. 
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Proses Tujuan Hasil 

 

Setelah periode self-study, 

sesi kedua dilakukan. Pada 

awal sesi ini mahasiswa 

diharapkan dapat membagi 

pengetahuan baru yang 

mereka peroleh. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan baru dan 

pemahaman diaplikasikan 

pada permasalahan. Maha-

siswa menguji validitas dari 

pendekatan awal dan 

menyaringnya. Mahasiswa 

mungkin membutuhkan 

penguraian solusi walaupun 

tidak selamanya itu penting. 

 

Pada akhir sesi kedua, 

pengajar bisa menanyakan 

kembali tentang apa yang 

telah mereka pelajari dan 

dapatkan serta bagaimana 

kecocokannya.      

 

 

 

Mahasiswa berlatih menukar 

informasi dari bermacam 

sumber. Mereka membagi 

pemahaman baru dengan 

mempresentasikan serta 

menanyakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa belajar mengaplikasi-

kan pengetahuan baru terhadap 

permasalahan semula atau 

permasalahan yang akan terjadi 

nantinya. 

 

 

 

 

 

Mahasiswa terpacu untuk 

merefleksikan pelajaran dan 

membangun struktur untuk  

saling mencocokkan.    

 

Mahasiswa belajar cara untuk 

mendapatkan infor-masi dari 

bermacam sumber. Mahasiswa 

belajar bagaimana untuk mem-

presentasikan informasi dan 

bagaimana berTanya. Maha-

siswa juga belajar bagaimana 

untuk mem-bandingkan kinerja 

mereka serta mengidentifikasi 

ke-kuatan dan kelemahannya. 

 

Mahasiswa berlatih men-

transfer pengetahuan dalam 

konteks nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi dalam aksi adalah 

kunci untuk membagun 

profesionalitas. 

2.2.  Pengetahuan Kekeliruan dan Kecurangan 

SA Seksi 312.2 [PSA No. 25] paragraf 03 dan 04 menyatakan, ”konsep 

materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah 

penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi 

Berlaku Umum (PABU) di Indonesia”. Laporan keuangan mengandung salah saji material 

apabila dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga 

mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Salah saji 

dapat terjadi sebagai akibat kekeliruan dan kecurangan. 
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Ada dua istilah penting yang dibahas disini, yaitu kekeliruan dan kecurangan 

(errors dan irregularities). Perdefinisi, seperti yang dicuplik dalam SAS No.16, error yang 

dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kekeliruan adalah: 

Unintentional mistakes in financial statements and includes mathematical or 

clerical mistakes in the underlying records and accounting data from which the 

financial were prepared, mistakes in the application of accounting principles, and 

oversight or misinterpretation of facts that existed at the time the financial 

statements were prepared.      

 

Kekeliruan (error) berarti salahsaji (misstatement) atau hilangnya jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Dalam bukunya, Boynton 

dan Kell (1996:55) membagi kekeliruan menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Kekeliruan dalam mengambil atau memproses data akuntansi yang akan digunakan 

untuk membuat laporan keuangan 

2. Kekeliruan perkiraan akuntansi yang diakibatkan oleh kekeliruan interpretasi 

terhadap fakta 

3. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi terkait dengan jumlah, klasifikasi, 

tujuan dan pengungkapan. 

Sementara  irregularities atau kecurangan adalah salahsaji atau hilangnya jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja (Jusuf, 2001:66). Kekeliruan 

dan kecurangan dibedakan melalui apakah tindakan yang mendasarinya dan berakibat 

pada terjadinya salah saji dalam laporan keuangan berupa tindakan yang disengaja atau 

tidak disengaja. Kecurangan terbagi dua, yaitu: salah saji yang timbul dari kecurangan 

dalam pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya 

terhadap aktiva. Penelitian ini difokuskan pada kecurangan tipe pertama yang menurut SA 

Seksi 316.2 [PSA  No. 70] paragraf 04 berarti, ”salah saji atau atau penghilangan secara 

sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai 

laporan keuangan”. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan 

seperti yang disajikan berikut ini: 

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen 

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan 

2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan 

peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan 

3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, 

klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 

 

2.2.1.  Jenis Kekeliruan dan Kecurangan 
Bedard (1989) dalam Sularso (1998:6) menggolongkan pengetahuan ke dalam 

dua bagian, yaitu: (1) Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan tidak 

langsung, (2) Pengetahuan yang bersifat publik dan pribadi. Menurutnya, pengetahuan 
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berbentuk ingatan tentang jenis kekeliruan dan kecurangan lebih tepat digolongkan sebagai 

pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat umum. 

Beberapa ahli pengauditan telah mendokumentasikan jenis-jenis kekeliruan dan 

kecurangan dalam laporan keuangan yang terjadi di lingkungan audit. Mereka mencoba 

untuk menghubungkannya dengan peristiwa dan deteksi yang dilakukan, Hylas dan Ashton 

(1982); Ham et al. (1985); Kreutzfeldt dan Wallace (1986); Wright dan Ashton (1989) dalam 

(Frederick et al., 1994:2). Dalam banyak penelitian, kekeliruan dan kecurangan umum pada 

laporan keuangan dikodifikasi melalui tujuan audit yang terlanggar atau siklus transaksi 

yang terkait. Butt (1988) dalam Frederick et al. (1994:3) meneliti sembilan independen 

kekeliruan dan kecurangan sebagai stimulan melalui penyilangan tiga kategori dari siklus 

transaksi dengan tiga kategori dari tujuan audit. Tubbs (1991) sendiri yang direplikasi oleh 

Sularso (1998:34) memakai siklus penjualan-piutang-penerimaan kas dengan 44 item jenis 

kekeliruan dan kecurangan.        

 

2.2.2.  Ketelitian terhadap Kekeliruan dan Kecurangan 
Waller dan Felix (1984) dalam Choo dan Trotman (1991:466) menyatakan bahwa 

ketelitian tentang kekeliruan dan kecurangan sangat dipengaruhi oleh struktur kognisi 

umum yang disebut schemata. Schemata mengatur memori dan berperan penting dalam 

seluruh aktivitas kognisi seperti: mengingat, memprediksi, menjelaskan dan 

memformulasikan. Graesser dan Nakamura (1982) dalam Choo dan Trotman (1991:466) 

mendefinisikan schemata dengan struktur pengetahuan umum yang akan memandu dalam 

memahami interpretasi, simpulan, ekspekstasi dan perhatian. Schemata juga 

menggeneralisasikan simpulan terhadap komponen, atribut dan hubungan dari contoh-

contoh yang tercipta secara spesifik. Beberapa aspek tentang schemeta ini relevan dengan 

apa yang akan diteliti seperti; schemata memungkinkan dari individu sampai kelompok 

observasi menyamakan dan  menyusun sesuatu dengan cara tertentu. 

 

2.3.   Pengaruh PBL terhadap Jenis Kekeliruan dan Kecurangan 
Pengetahuan jenis kekeliruan dan kecurangan adalah pengetahuan berbentuk 

ingatan. Breton (1998:5) mencuplik Prégent (1990), West (1992) dan Stepien dan Gallagher 

(1993). Prégent (1990) menyatakan, tingkat ingatan seharusnya akan menurun secara 

cepat selama kuliah walaupun kuantitas materi yang diberikan lebih banyak dari  pada 

metoda pengajaran lainnya. Namun West (1992) menambahkan, dengan metoda PBL, 

mahasiswa mendapatkan informasi yang lengkap untuk dirinya sendiri dan pengaplikasian 

informasi tersebut ke situasi tertentu akan mengarahkan mereka kepada tingkat ingatan 

yang lebih tinggi. Begitu juga dengan Stepien dan Gallagher (1993) yang menyimpulkan, 

berkolaborasi dengan teman sekelas akan menyaring dan memperluas informasi yang 

mereka ketahui, menyimpan pengetahuan baru dalam memori jangka panjang dan dengan 

cara tertentu mengeluarkannya untuk memahami masalah baru, sehingga 
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           Ha1: Terdapat perbedaan antara experimental group dan control group       mengenai 

jenis kekeliruan dan kecurangan yang dimiliki  

 

2.4.  Pengaruh Metoda PBL terhadap Ketelitian Kekeliruan dan Kecurangan 
Frederick et al. (1994:3) menyimpulkan, saat kekeliruan dan kecurangan laporan 

keuangan digunakan sebagai stimulan tugas, langkah-langkah dimana kekeliruan dan 

kecurangan dikategorisasi melalui memori auditor menjadi sangat penting walaupun 

organisasi memori auditor sedang tidak fokus terhadap eksperimen. Frederick et al. 

mengambil contoh dengan penelitian yang dilakukan Butt (1988). Dalam penelitiannya, 

subjek yang digunakan Butt mengalami kebingungan terhadap dua kekeliruan dan 

kecurangan yang hampir serupa sehingga menyebabkan mereka overestimated terhadap 

frekuensi keterjadian dua kekeliruan dan kecurangan tersebut. Butt akhirnya terpaksa 

membuang beberapa data dan hasil penelitiannya menyimpulkan frekuensi pembelajaran 

bisa dipengaruhi oleh memori organisasi pengetahuan, sehingga 

       Ha2:  Terdapat perbedaan antara experimental group dan control group mengenai 

ketelitian kekeliruan dan kecurangan yang dimiliki  

Berdasarkan keseluruhan ulasan di atas dapat diajukan suatu hubungan teoritis 

variabel-variabel dalam gambar berikut ini: 

 

Ketelitian terhadap 
Kekeliruan dan 

Kecurangan 

Jenis Kekeliruan dan 
Kecurangan 

 
Metoda PBL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. METODA PENELITIAN 
 

3.1.   Desain Eksperimen 
Metoda eksperimen dalam penelitian ini memakai one-shot case study design. 

Desain ini hanya terdiri atas satu kelompok yang diberi treatment dan selanjutnya di 

observasi hasilnya melalui perbandingan dengan kelompok lain yang tidak diberi treatment. 

Sampel yang diteliti hanya satu kelompok sehingga tidak ada pembagian pengambilan 

sampel acak (random assignment), (Neuman, 2000:231). Pemilihan kelompok tidak 

dilakukan secara acak karena tidak memungkinkan serta alasan kemudahan memperoleh 

data. Sugiyono (2004:64) menambahkan, desain ini belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh (pre-experimental design) karena masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. 
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Tabel 3.1. 
Hubungan Causa-Effect 

 

Group Treatment Outcome 

 

Experimental group 

Control group 

 

X 

 

 

O1 

O2 

 

Treatment Effect: (O1 – O2) 

 

3.2.   Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang menempuh 

kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa akuntansi tingkat akhir 

merupakan mahasiswa yang sudah menjalani proses pembelajaran dengan telah 

menempuh 115 – 140 SKS sehingga telah mendapatkan berbagai kemampuan dalam 

bidang akuntansi. Penelitian dikhususkan pada mahasiswa yang sedang mengambil Mata 

Kuliah Pengauditan 2. Karena pengkhususan tersebut, dalam melakukan penelitian 

diputuskan untuk mengadakan posttest terhadap sampel dalam jumlah yang kecil (minimal 

30 orang). 

 

3.3.  Instrumen  
Instrumen pengumpulan data jenis dan ketelitian  kekeliruan dan kecurangan 

mengikuti instrumen seperti yang telah digunakan Tubbs (1992) dan direplikasi oleh Sularso 

(1998). Instrumen tersebut berupa tugas penyebutan kembali secara bebas (unsconstrained 

free recall task). Unsconstrained free recall adalah suatu metoda untuk mendapatkan data 

tentang pengetahuan seseorang mengenai suatu kawasan pengetahuan dalam suatu cara 

yang tidak mendesakkan pendapat dan tidak dimaksudkan untuk meniru situasi yang 

berkaitan dengan kerja. Tubbs (1992:788) mengatakan, banyak peneliti telah sering 

menggunakannya untuk meneliti mengenai ingatan, diantaranya yaitu: (Bousfield dan 

Sedgewick,1944; Bousfield dan Barclay, 1950; Johnson et al., 1951; Indow dan Togano, 

1970; Gruenewaid dan Lockhead 1980; Rubin dan Olson, 1980; Herrmann dan Pearle, 

1981; Hutchinson, 1983; Millsap dan Meredith, 1987). 

 

3.4.   Metoda Pengumpulan Data 
Penyebaran kuesioner dilakukan pada mahasiswa yang sedang mengambil mata 

kuliah Pengauditan 2. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling 

dengan purposive sampling. Pertimbangannya, mahasiswa yang sedang mengambil mata 

kuliah tersebut mempunyai karakteristik khusus. Mereka telah melewati rangkaian mata 

kuliah yang saling berkaitan, yaitu: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan dan 
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Pengauditan 1 yang merupakan pengetahuan dasar seseorang untuk bisa menjadi auditor.  

Pengetahuan ini tidak akan didapatkan oleh mahasiswa jurusan lain. Untuk mencapai 

Pengauditan 2, mahasiswa akuntansi diwajibkan melewati rangkaian mata kuliah 

sebelumnya serta tentu saja harus lulus.  

 

3.5.   Metoda Analisis Data  
Penelitian ini mencoba untuk membandingkan dua kelas Pengauditan 2 yang 

mana salah satunya diberikan treatment berupa metoda pengajaran problem-based 

learning (PBL). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka statistik nonparametrik yang paling 

sesuai adalah Kolmogarov-Smirnov Two-Sample Test. Sekaran (2003:406) menyatakan, 

Kolmogarov-Smirnov Two-Sample Test digunakan untuk satu sampel atau dua independen 

sampel dengan data berjenis ordinal. Ditambahkan, uji ini lebih kuat dari pada X2 atau 

Mann-Whitney U. 

 

3.6.   Prosedur Eksperimen  
Kuesioner disebar dengan satu tahapan aktivitas dalam menjawab pertanyaan 

(isian) yang bertujuan untuk meneliti perbedaan jenis kekeliruan dan kecurangan yang 

diketahui antara kelompok yang diberi treatment dengan yang tidak, sekaligus untuk 

mengetahui perbedaan ketelitian mereka terhadap pengetahuan kekeliruan dan kecurangan 

dalam sebuah laporan keuangan. Subjek diberi waktu 15 menit untuk menyebutkan macam 

kekeliruan dan kecurangan sesuai urutan pemanggilan sebanyak mungkin yang dapat 

terjadi dalam siklus penerimaan-piutang-kas dari suatu perusahaan besar atau perusahaan 

manufaktur. 

Metoda pengajaran PBL yang digunakan sebagai treatment dilakukan dengan 

pemberian tugas berupa studi kasus untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal 

(SPI) beberapa perusahaan manufaktur dan jasa di Yogyakarta. Tugas ini cocok dengan 

gambaran metoda PBL, karena mahasiswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri atas lima sampai tujuh orang perkelompoknya. Dalam melaksanakan tugas, mereka 

mencari sendiri perusahan yang akan di evaluasi, membagi peran untuk mencari informasi 

baru dan menggabungkannya dengan informasi lama yang sudah didapatkan sebelumnya. 

Data yang mereka peroleh kemudian dikaitkan dengan perintah kasus yang untuk setiap 

kelompoknya dalam beberapa hal dispesifikkan, misalnya: setelah mengevaluasi SPI 

secara umum, kelompok pertama diminta untuk memperhatikan dan mengevaluasi secara 

mendalam siklus pendapatan yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Setelah semua 

hal tersebut dilakukan, setiap kelompok membuat makalah dan mendiskusikannya untuk 

memberikan solusi dan atau rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan. 

Gambaran tugas yang diberikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel. 3.2. 
Evaluasi Beberapa Perusahaan di Yogyakarta 

 

Kelompok Perusahaan yang Di evaluasi Tugas Spesifik 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

Kopma UGM 

Toko Kaset&VCD Islami ”Nada 

Nurani” 

Toko Busana Muslim ”Karita” 

Lembaga Bahasa Inggris 

”ELTI” 

Radio ”Swaragama” 

Usaha Catering ”Ibu 

Zainuddin” 

 

Siklus Pendapatan 

Siklus Pengeluaran 

 

Siklus Produksi 

 

Siklus Penggajian 

 

Siklus Investasi 

Siklus Pendanaan 

 

Saat pemberian kuesioner sebagai pengujian, peneliti bekerja sama dengan 

dosen pengampu mata kuliah untuk memberikan stimulus agar keengganan subjek 

eksperimen dalam menjawab pertanyaan kuesioner yang berbentuk isian bisa dihindari. 

Kedua dosen pengampu mata kuliah tersebut setuju menjadikan kuesioner sebagai bahan 

quiz (bahan ujian) setelah pokok bahasan siklus pendapatan selesai didiskusikan. 

Mahasiswa menjawab kuesioner secara pribadi, diawasi dan tidak boleh melihat literatur. 

Hasil penilaian kuesioner juga dimasukkan menjadi salah satu komponen nilai akhir dari 

mata kuliah tersebut. 

       Sebagaimana yang dilakukan oleh Tubbs (1992) dan Sularso (1998), penilaian dan 

pengidentifikasian macam kekeliruan yang disebutkan oleh subjek dilakukan oleh peneliti 

dan oleh dua orang mahasiswa S2 yang dalam tahap akhir perkuliahan (sedang 

mengerjakan tesis). Penilaian dan pengidentifikasian dilakukan oleh tiga orang (ganjil) 

merupakan saran dari Sularso pada penelitian sebelumnya. Cara ini digunakan supaya bisa 

dilakukan voting jika kesepakatan tidak terjadi. Setiap kuesioner ditandai secara bebas dan 

bergantian oleh penilai. 

 

3.7.   Pengukuran Variabel 
3.7.1.   Variabel Jenis kekeliruan dan kecurangan 

Variabel jenis kekeliruan dan kecurangan merupakan bagian dari isi 

pengetahuan. Untuk hipotesis pertama, variabel ini berperan sebagai variabel dependen 

dan variabel metoda PBL berperan sebagai variabel independen. Permasalahan bersifat 

komparatif. Sugiyono (2004:11) mengatakan, penelitian komparatif adalah suatu penelitian 

yang bersifat membandingkan, di sini variabelnya sama dengan penelitian variabel mandiri 

tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Ukuran frekuensi 
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kekeliruannya adalah penyebutan oleh subjek secara benar dan tidak merupakan 

pengulangan penyebutan. 

 

3.7.2.   Variabel Ketelitian terhadap Kekeliruan dan Kecurangan 
Variabel ketelitian terhadap kekeliruan dan kecurangan untuk hipotesis kedua 

juga berperan sebagai variabel dependen dan metoda PBL sebagai variabel independen. 

Permasalahan  masih bersifat komparatif berupa perbandingan antara kelompok yang diberi 

treatment dan tidak. Ukuran ketelitiannya berupa penyebutan macam kekeliruan yang dinilai 

tidak benar dan pengulangan penyebutan. 

 
4. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.   Statistik Deskriptif 
4.1.1.   Jenis Kelamin 

Eksperimen dilakukan pada dua kelas Pengauditan 2 dan didapatkan jumlah 

sampel sebesar 57 subjek eksperimen. Dari perbedaan jenis kelamin, diketahui 20 subjek 

atau 35,09% adalah subjek pria dan sisanya yaitu 37 subjek atau 64,91% adalah subjek 

wanita, lihat tabel di bawah. 

Tabel 4.1. 
Demografi Kuesioner 

 

Control 
N = 29 

Experimental 
N = 28 

Total Persentase Total 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

 

13 

 

16 

 

7 

 

 

21 

 

 

20 

 

37 

 

 

35,09% 

 

 

64,91% 

 
4.1.2.     Jenis Kekeliruan dan Kecurangan 

Untuk pengukuran variabel ini, digunakan instrumen yang sebelumnya digunakan 

oleh Tubbs (1992) dan Sularso (1998) berupa 48 item jenis kekeliruan. Skala yang 

digunakan adalah 1 dan 0. Skor 1 mewakili jawaban yang benar dan skor 0 mewakili 

jawaban salah atau tidak termasuk dalam daftar yang ada dan benar tapi mengulang. 

Secara teoritis kisaran yang akan terjadi adalah 0 s.d. 48, sementara kisaran hasil yang 

diperoleh 1 s.d.28. 

 

4.1.3.     Ketelitian Kekeliruan dan Kecurangan 
Pengukuran variabel ketelitian terhadap kekeliruan dan kecurangan juga 

mengikuti seperti yang digunakan Tubbs (1992) dan Sularso (1998), yaitu dengan membagi 

jumlah kekeliruan yang salah dan pengulangan dengan jenis kekeliruan yang disebut subjek 
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dan bukan pengulangan. Skala yang digunakan 0 s.d. 1, dimana 0 mewakili jawaban yang 

tidak salah satupun, sementara 1 mencerminkan semua jawaban salah. Secara teoritis 

kisaran yang akan terjadi adalah 0 s.d. 1, sementara kisaran hasil yang diperoleh 0,06 

s.d.1. 

       Secara keseluruhan hasil pengukuran statistik deskriptif kedua variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut: 

 

Tabel 4.2. 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

    

Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variables 

Control 
Group 
N=29 

Experimental 
Group 
N=28 

Control 
Group 
N=29 

Experimental 
Group 
N=28 

Control 
Group 
N=29 

Experimental 
Group 
N=28 

Control 
Group 
N=29 

Experimental 
Group 
N=28 

 

Jenis 

Teliti 

 

.00 

.08 

 

.00 

.06 

 

21.00 

1.00 

 

21.00 

.83 

 

7.0690 

.3307 

 

8.2857 

.3421 

 

6.65975 

.21247 

 

7.45285 

.21023 

 
 

4.2.   Uji Data 
Sebelum data digunakan dalam uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis 

reliabilitas dan validitas atas data yang terkumpul melalui kuesioner. 

4.2.1.   Uji Reliabilitas 
Sebelum uji dilakukan, peneliti menghilangkan empat item, yaitu: Tanya6, 

Tanya45, Tanya46 dan Tanya47. Hal ini dilakukan karena sejak awal tidak ada dari 

responden yang menjawabnya. Hasil uji reliabilitas terhadap instrumen menunjukkan nilai 

cronbach alpha 0,8787. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki cronbach alpha 

lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini reliabel. Tabel uji reliabilitas dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4.3. 
Uji Reliabilitas Data 

 

Pertanyaan Alpha if Item Deleted Pertanyaan Alpha if Item Deleted 

 

Tanya1 

Tanya2 

Tanya3 

Tanya4 

Tanya5 

Tanya7 

Tanya8 

Tanya9 

Tanya10 

Tanya11 

Tanya12 

Tanya13 

Tanya14 

Tanya15 

Tanya16 

Tanya17 

Tanya18 

Tanya19 

Tanya20 

Tanya21 

Tanya22 

Tanya23 

 

 

.8827 

       .8799 

       .8809 

       .8785 

       .8790 

       .8782 

.8807 

.8814 

.8712 

.8733 

.8706 

.8732 

.8702 

.8866 

.8801 

.8707 

.8731 

.8713 

.8700 

.8733 

.8710 

.8802 

 

Tanya24 

Tanya25 

Tanya26 

Tanya27 

Tanya28 

Tanya29 

Tanya30 

Tanya31 

Tanya32 

Tanya33 

Tanya34 

Tanya35 

Tanya36 

Tanya37 

Tanya38 

Tanya39 

Tanya40 

Tanya41 

Tanya42 

Tanya43 

Tanya44 

Tanya48 

 

.8796 

.8802 

.8694 

.8693 

.8672 

.8714 

.8707 

.8819 

.8695 

.8693 

.8672 

.8714 

.8714 

.8813 

.8808 

.8831 

.8792 

.8804 

.8808 

.8817 

.8791 

.8843 

 
Reliability Coefficients 
N of Cases        = 57.0 

 N of Items          = 44 

Alpha               =.8787 

 

 

4.2.2.     Uji Validitas 
Hasil uji validitas terhadap instrumen menunjukkan banyak dari pertanyaan yang 

tidak valid. Dari 44 item pertanyaan, ketika dianalisis menggunakan korelasi Spearman 

Brown, hanya 21 item pertanyaan yang signifikan pada taraf 95% dan bisa digunakan untuk 

pengujian hipotesis. Item-item pertanyaan yang valid adalah: Tanya10, Tanya11, Tanya12, 

Tanya13, Tanya14, Tanya17, Tanya18, Tanya19, Tanya20, Tanya21, Tanya22, Tanya26, 
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Tanya27, Tanya28, Tanya29, Tanya30, Tanya32, Tanya33, Tanya34, Tanya35 dan 

Tanya36 (selengkapnya lihat Tabel 4.4.) 

 

Tabel 4.4. 
Uji Validitas Data 

 

Spearman's rho Variabel Jenis 
Kekeliruan dan 

Kecurangan 
Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-tailed) N 

Tanya1 

Tanya2 

Tanya3 

Tanya4 

Tanya5 

Tanya7 

Tanya8 

Tanya9 

Tanya10 
Tanya11 
Tanya12 
Tanya13 
Tanya14 

Tanya15 

Tanya16 

Tanya17 
Tanya18 
Tanya19 
Tanya20 
Tanya21 
Tanya22 

Tanya23 

Tanya24 

Tanya25 

Tanya26 
Tanya27 
Tanya28 
Tanya29 
Tanya30 

Tanya31 

Tanya32 
Tanya33 
Tanya34 
Tanya35 

0.118 

0.218 

0.110 

0.188 

0.184 

0.211 

-0.064 

0.104 

0.624** 
0.600** 
0.657** 
0.526** 
0.666** 

-0.116 

0.020 

0.650** 
0.523** 
0.604** 
0.681** 
0.595** 
0.639** 

0.027 

0.205 

0.384 

0.103 

0.415 

0.161 

0.170 

0.115 

0.637 

0.440 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.389 

0.881 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 

0.841 

0.126 

0.085 

0.728** 
0.728** 
0.819** 
0.598** 
0.649** 

0.022 

0.735** 
0.728** 
0.819** 
0.585** 

0.529 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.873 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 
57 
57 
57 
57 

57 

57 

57 
57 
57 
57 
57 

57 

57 

57 

57 

57 
57 
57 
57 
57 

57 

57 
57 
57 
57 
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Tanya36 

Tanya37 

Tanya38 

Tanya39 

Tanya40 

Tanya41 

Tanya42 

Tanya43 

Tanya44 

Tanya48 

0.598** 

-0.015 

-0.057 

-0.074 

0.134 

0.040 

0.135 

-0.033 

0.122 

0.000 

0.911 

0.671 

0.585 

0.322 

0.769 

0.318 

0.810 

0.365 

0.446 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

 

0.103 

                  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

                      **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tabel 4.5. 
Uji Reliabilitas Setelah Data yang Tidak Valid Dihapus 

 
Pertanyaan Alpha if Item Deleted Pertanyaan Alpha if Item Deleted 

 

Tanya10 

Tanya11 

Tanya12 

Tanya13 

Tanya14 

Tanya17 

Tanya18 

Tanya19 

Tanya20 

Tanya21 

Tanya22 

 

.9449 

.9478 

.9447 

.9464 

.9436 

.9448 

.9463 

.9446 

.9440 

.9477 

.9446 

 

 

Tanya26 

Tanya27 

Tanya28 

Tanya29 

Tanya30 

Tanya32 

Tanya33 

Tanya34 

Tanya35        

Tanya36 

 

.9447 

.9441 

.9426 

.9458 

.9454 

.9449 

.9441 

.9426 

.9460 

.9458 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases   =     57.0 

N of Items  =     21 

Alpha   =    .9475 

 
2.2. Uji Hipotesis  
4.3.1.   Hipotesis Pertama 
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Berdasarkan hasil uji, didapatkan nilai Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0.562 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.910. Sementara, untuk diterimanya Ha1 

yang berarti menolak Ho1, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ≤ Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]. Nilai 

exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] adalah 0,05. Hal tersebut menyimpulkan bahwa Ho1 tidak dapat 

ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan antara experimental group dan control group 

mengenai jenis kekeliruan dan kecurangan yang dimiliki. Hasil uji Two-Sample Kolmogorov-

Smirnov untuk variabel jenis kekeliruan dan kecurangan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

 

Tabel 4.6. 
Uji Two-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 

Test Statistica

 Jenis 

 

Most Extreme                    Absolute 

Differences                        Positive 

                                           Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

 

.149 

.149 

-.076 

.562 

.910 

 a. Grouping Variable: KELOMPOK 

 

4.3.2.   Hipotesis Kedua 
Hasil pengujian data mendapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z 0.558 dan Asymp. 

Sig. (2-tailed) 0,915 yang berarti tidak sama dan atau tidak lebih kecil dari nilai exact. Untuk 

itu, pada hipotesis kedua, Ho2 juga tidak dapat ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan 

antara experimental group dan control group mengenai ketelitian terhadap kekeliruan dan 

kecurangan yang dimiliki. Hasil uji untuk Two-Sample Kolmogorov-Smirnov variabel 

ketelitian terhadap kekeliruan dan kecurangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.7.  
Uji Two-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 

Test Statistica

 Teliti 

 

Most Extreme                    Absolute 

Differences                        Positive 

                                           Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

 

.148 

.148 

-.092 

.558 

.915 

a. Grouping Variable: KELOMPOK 

 
 

5. KESIMPULAN 
 
5.1.     Kesimpulan 

Penelitian ini terutama dimaksudkan untuk menguji ulang hasil penelitian Tubbs 

(1992) yang direplikasi oleh Sularso (1998) dengan berfokus pada subjek auditor belum 

berpengalaman (mahasiswa). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dimasukkannya variabel metoda problem-based learning (PBL) sebagai treatment 

pada salah satu kelas Pengauditan 2 Program Reguler Semester Genap Tahun Ajaran 

2004/2005. Metoda PBL terutama mereplikasi penelitian Durtschi (2003) dan Breton (1998). 

Data untuk keperluan replikasi ketiga penelitian ini dikumpulkan dengan memakai instrumen 

penyebutan secara bebas (unconstrained free recall) yang telah digunakan Tubbs dan 

Sularso. Sebanyak 57 responden mahasiswa dari dua kelas Pengauditan 2 dengan 20 

responden mahasiswa pria dan 37 responden mahasiswa wanita ikut berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Dengan mendasarkan pada hasil analisis data, beberapa kesimpulan bisa 

diambil, yaitu: 
1. Tidak terdapat perbedaan antara experimental group dan control group mengenai 

jenis kekeliruan dan kecurangan yang dimiliki. Hal ini diluar ekspektasi yang 

menyatakan sebaliknya. Hasil tersebut juga tidak sesuai dengan penelitian-

penelitian sebelumnya tentang metoda PBL. Peneliti menduga hal ini dikarenakan 

tidak spesifiknya metoda PBL digunakan untuk mengevaluasi jenis kekeliruan dan 

kecurangan yang bisa terjadi. Dalam pengaplikasian metoda ini, mahasiswa 

mengevaluasi sistem pengendalian internal (SPI) secara umum yang salah satunya 

berusaha mengidentifikasi kekeliruan dan kecurangan yang bisa terjadi. Sementara 

penelitian Durtschi (2003) secara spesifik mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. 

2. Tidak terdapat perbedaan antara experimental group dan control group mengenai 

ketelitian terhadap kekeliruan dan kecurangan yang dimiliki. Hasil ini berlawanan 
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juga berlawanan dengan harapan peneliti Peneliti menduga hal ini hampir sama 

dengan alasan yang dikemukan Heiman (1990), Libby dan Frederick (1990) dalam 

Tuttle (1996:104) bahwa auditor telah memperlihatkan kegunaan knowledge base 

rate untuk menggeneralisasi perkiraan dari ingatan dan mengevaluasi jawaban 

pemeriksaan. Jawaban pemeriksaan benar dan dirasa diambil dari frekuensi 

keterjadian adalah taken from granted. Hal ini semakin didukung oleh karakteristik 

responden. Kalau dilihat dari umur, tingkat pendidikan dan pengetahuan, 

mahasiswa yang di uji mempunyai taraf yang sama. Jadi wajar saja mereka tidak 

mempunyai perbedaan dalam ketelitian  

 

5.2.    Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang ditimbulkan oleh desain eksperimen. 

Seperti yang dikatakan Sugiyono (2004:64), desain eksperimen dengan pre-experimental 

design masih dipengaruhi variabel luar untuk terbentuknya variabel dependen, sebagai 

gambaran, yaitu: (1) Peneliti tidak bisa mengendalikan penelitian secara penuh karena 

berperan lebih kepada free rider. Artinya, peneliti menjadikan metoda PBL sebagai 

treatment karena salah satu pengajar (dosen) mencoba mengaplikasikannya (2) 

Pengetahuan jenis-jenis kekeliruan dan kecurangan sudah pernah didapatkan responden. 

Dengan cara penyebutan kembali (unconstraint free recall), bisa saja penyebutan berasal 

dari ingatan pengetahuan sebelumnya, bukan dari treatment berupa metoda PBL yang 

diberikan. 

Penelitian terdahulu menghabiskan waktu cukup lama sebelum mengevaluasinya, 

seperti: Durtschi (2003) selama tiga minggu secara intensif, Breton (1998) selama 15 

minggu, Adler dan Milne (1997) selama enam tahun secara kontinu. Sementara penelitian 

ini di evaluasi setelah kira-kira satu setengah bulan metoda PBL diaplikasikan, yaitu setelah 

dua kali presentasi tentang siklus penjualan-piutang-penerimaan kas dan pembelian-utang-

pengeluaran kas dilaksanakan. Oleh karena itu, bisa saja pengetahuan yang didapat 

melalui treatment metoda PBL belum cukup untuk di evaluasi. 

Terakhir, walaupun sudah di uji oleh tiga orang (ganjil), namun kelemahan fisik, 

mental dan bias interpretasi penilai jelas masih berpengaruh terhadap hasil validitas sebab 

dilakukan melalui judgement penilai. 

 

5.3.     Implikasi dan Saran 
Secara metodologis diperlukan desain eksperimen lain yang lebih kuat agar 

dampak treatment terhadap subjek lebih bisa diketahui. Hal ini akan lebih berhasil jika 

peneliti bekerja sama dengan pengajar (dosen) untuk mengaplikasikan metoda PBL pada 

awal semester sampai akhir dan mengevaluasinya di akhir semester tersebut. Selain itu, 

penggunaan model instrumen lain juga patut dicoba. Selama ini yang dilakukan mahasiswa 

lebih kepada pengungkapan apa yang telah direkam otak dan bersifat hafalan, sehingga 

bisa saja pengungkapan tersebut berasal dari ingatan pengetahuan sebelumnya, bukan dari 
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treatment metoda PBL yang diberikan. Begitu juga saat pengujian, jawaban yang diberikan 

jelas dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung subjek untuk mengingat dan 

mengungkapkannya. Untuk itu, instrumen berupa kasus sangat disarankan untuk dicoba. 

Walaupun hasil penelitian tidak memperlihatkan perbedaan yang jelas, peneliti 

tetap menyarankan untuk memasukkan Mata Kuliah Praktik Pengauditan dalam 

perkuliahan. Secara umum ini bisa menurunkan perkuliahan teori yang selama ini didapat 

mahasiswa ke dataran praktik, sehingga mahasiswa mengetahui gambaran realitas kerja 

terutama dalam bidang audit.  
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