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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang bertanggung jawab untuk 

menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga 

masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk 

memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Akuntan adalah suatu  profesi   

yang salah satu tugasnya adalah  melaksanakan audit  terhadap laporan  keuangan  

sebuah entitas dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun  dalam 

laporan keuangan apakah  telah disajikan secara wajar sesuai dengan   standar 

akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar atau 

prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Untuk melaksanakan tugas tersebut  

sering dibutuhkan judgment. 

Dalam menjalankan proses audit seorang auditor akan memberikan 

pendapat dengan judgment berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu 

kesatuan usaha tersebut pada masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang 

nantinya. Audit judgment atas kemampuan kesatuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, harus berdasarkan pada ada tidaknya 

kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan 

usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun 
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sejak tanggal laporan keungan auditan. Hal ini disebutkan dalam Standar 

Professional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341. 

Dari beberapa hasil penelitian dalam bidang audit menunjukkan bahwa 

ada berbagai  variasi faktor individual yang mempengaruhi judgment  dalam 

melaksanakan review selama proses  pelaksanaan  audit, dan  pengaruh faktor 

individual ini berubah-ubah sesuai dengan kompleksitas tugas (Tan and Kao, 

1999).  Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai 

alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar 

pekerjaan lapangan yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai 

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit (IAI, 2001). 

Dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 

dan memberikan opini atas kewajarannya sering dibutuhkan judgment (Zulaikha, 

2006). Hogarth (1992) mengartikan judgment sebagai proses kognitif yang 

merupakan perilaku pemilihan keputusan. Dalam membuat suatu judgment, 

auditor akan mengumpulkan berbagai bukti relevan dalam waktu yang berbeda 

dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut. Jamilah et 

al.. (2007) berpendapat bahwa suatu judgment didasarkan pada kejadian-kejadian 

masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jamilah juga menjelaskan bahwa 

judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi 

(termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau 

tidak bertindak, serta penerimaan informasi lebih lanjut oleh auditor. 
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Audit judgment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang 

auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta 

pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. 

Judgment juga sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi 

yang ada. Audit judgment diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap 

seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa audit judgment ikut 

menentukan hasil dari pelaksanaan audit.  

Jika seorang auditor melakukan judgment yang kurang tepat, dan 

berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan 

keuangan. Dampak merugikan yang menyangkut harga diri, moral organisasi, 

hubungan bisnis, dan reputasi dalam masyarakat jauh lebih besar dibanding nilai 

uang yang dikeluarkan dalam pembelaan atas tutuntutan tersebut.  

Terjadinya kasus kegagalan audit berskala besar di USA seperti Enron, 

telah menimbulkan skeptisisme masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi 

akuntansi dalam menjaga independensi. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku 

auditor dalam berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal menjalankan 

perannya sebagai auditor independen. Apabila Arthur Andersen sebagai Kantor 

Akuntan Publik yang sudah termasuk dalam jajaran lima besar dan sangat bisa 

diandalkan masih dapat melakuakan kesalahan besar, maka kondisi ini akan 

berdampak buruk terhadap citra profesi akuntan publik dimata masyarakat dan 

pihak-pihak lainnya. Untuk itu auditor senantiasa dipacu untuk bertindak dengan 

kemampuan profesionalisme yang tinggi (Jamilah et al, 2007). 
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Melihat pentingnya peran akuntan dan masyarakat bisnis, maka 

sewajarnya pula profesi akuntan menuntut adanya kemampuan dalam memproses 

informasi untuk menentukan judgment auditor pada sebuah penugasan audit. 

Menurut peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dalam Jamilah (2007) 

mengatur bahwa perusahaan yang  go public diwajibkan menyampaikan laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan 

telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan tersebut digunakan pihak-

pihak yang berkepentingan, baik pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah 

serta pemegang kepentingan lainnya untuk membuat keputusan ekonomi. 

Sehingga informasi yang ada di dalamnya harus relevan, handal, dan bebas dari 

salah saji yang material. Oleh sebab itu, akuntan publik diperlukan sebagai jasa 

penjamin dari pihak ketiga yang independen untuk memberikan keyakinan bahwa 

laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen bebas dari salah saji yang 

material dan menyesatkan sehingga dapat dipercaya dan diandalkan sebagai dasar 

dalam pembuatan keputusan bisnis. 

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 menyebutkan bahwa  

judgment  auditor atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada tidaknya keraguan dalam diri 

auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal 

laporan keuangan auditan. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan tugasnya 

membuat judgment auditor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

seorang auditor adalah aspek perilaku individu auditor, baik yang bersifat teknis 

maupun nonteknis. Secara teknis, factor pengetahuan, pengalaman, perilaku 

auditor dalam memperoleh dan mengavaluasi informasi, tekanan dari atasan 

maupun entitas yang diperiksa, serta kompleksitas tugas saat melakukan 

pemeriksaan dapat mempengaruhi judgment auditor (Irawati, 2011). Badan audit  

research ternama telah mendemonstrasikan bahwa sejumlah faktor level individu 

terbukti berpengaruh terhadap keputusan seorang auditor (Solomon dalam 

Jamilah, 2007). Penelitian yang berkaitan dengan perilaku individu auditor inipun 

telah banyak dilakukan. Jamilah (2007) telah meneliti bagaimana pengaruh 

gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap judgment auditor. 

Dengan mengunakan sampel auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

(KAP). 

Pada penelitian Rueger dan king (1992) menyatakan wanita memiliki 

pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada seorang pria. Namun pada 

beberapa penelitian menunjukan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan 

terhadap audit judgment. Hartanto (1999) mengatakan bahwa gender tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Penelitian yang dilakukan 

oleh Trisnaningsih dan Iswati (2003) mengatakan bahwa tidak ada perbedaan 

kinerja auditor dilihat dari segi gender. Berbeda dari penelitian yang dilakukan 

oleh Hamzah et al. (2008) dan Zulaikha (2006) yang mengatakan bahwa gender 

berpengaruh terhadap judgement yang dihasilkan oleh auditor. 
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Ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi persepsi auditor 

dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi, yaitu meliputi faktor 

pengetahuan, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, 

serta kompleksitas tugas dalam melakukan pemeriksaan. Auditor juga 

menghadapi kesulitan-kesulitan tersendiri ketika memeriksa laporan keuangan. 

Beberapa kesulitan yang muncul dapat berasal dari pekerjaan itu sendiri, misalnya 

tekanan kerja, sumber daya manusia yang tidak memadai ataupun ketidakpastian 

tugas. Dalam melaksanakan proses audit tidak jarang auditor akan mengalami 

tekanan kerja, seperti adanya tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang 

diperiksanya. Bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi dan 

berpegang teguh pada etika profesi dan standar auditing. Namun tidak jarang 

muncul potensi konflik ketika auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya tetapi disisi lain dituntut pula untuk memenuhi perintah dari atasan 

maupun entitas yang diperiksa. Situasi konflik seperti inilah yang dapat membuat 

auditor mengalami kebimbangan dalam mempertahankan independensinya. 

Hasil mengenai variabel tekanan ketaatan pada penelitian Jamilah ini juga 

konsisten dengan Hartanto (1999) yang menunjukkan bahwa tekanan ketaatan 

berpengaruh signifikan terhadap  judgment  auditor. Variabel independen lainnya, 

yakni kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap judgment 

auditor, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng, dkk, (2003), namun 

bertentangan dengan penelitian Chung dan Monroe (2001). Penelitian lain yang 

juga menggunakan tema perilaku individu auditor dilakukan oleh Trisnaningsih 

(2007), yang menggunakan variabel independensi auditor dan komitmen 
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organisasi sebagai  variable intervening yang memediasi pengaruh pemahaman 

good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja 

auditor. 

Penelitian mengenai audit judgment telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Penelitian Chung dan Monroe (2001) yang menguji pengaruh gender dan 

kompleksitas tugas terhadap audit judgment memberikan kesimpulan bahwa 

gender dan kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap 

judgment yang diambil oleh auditor. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 

penelitian Wijayatri (2010) yang juga membuktikan bahwa kompleksitas tugas 

berpengaruh paling dominan terhadap audit judgment. Selain kompleksitas tugas, 

Wijayatri juga menguji variabel tekanan ketaatan dan keahlian yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap audit judgment. 

Dengan demikian maka kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang 

auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini 

didukung oleh Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang menunjukkan bahwa 

auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih 

signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Penelitian 

tentang gender, tekanan ketaatan,  kompleksitas tugas dan pengalaman auditor  ini 

dapat  memberikan implikasi terhadap kantor  akuntan khususnya dalam   

melaksanakan training, alat bantu keputusan,  penugasan personel  pada 

penugasan audit,  dan proses penugasan audit. 
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Libby (1995) dalam Tielman (2012) mengatakan bahwa kinerja seseorang 

dapat diukur dengan beberapa unsur antara lain kemampuan (ability), 

pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience). Pengalaman dapat 

mempengaruhi kemampuan seorang auditor dalam memprediksi kecurangan yang 

yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dari pengalaman auditor dapat belajar 

bagaimana cara yang tepat dalam melakukan suatu penialian atau judgment. 

Menurut Libby (1995) yang dikutip oleh Chung and Monroe (2001) 

pengetahuan (knowledge) diyakini juga mempengaruhi penilaian atau judgment 

seorang auditor. Judgment atau penilaian yang diberikan oleh seorang auditor 

akan semakin baik apabila auditor tersebut memiliki pengetahuan baik dan 

banyak. Begitupula sebaliknya apabila pengetahuan yang di miliki oleh seorang 

auditor sedikit maka akan semakin tidak berkualitas judgment atau penilaian yang 

diberikan olehnya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang menunjukan 

pengaruh pengetahuan yang dimiliki auditor terhadap audit judgment. 

Tugas seorang auditor adalah melakukan penilaian atau judgment terhadap 

laporan keuangan dan berbagai kecurangan yang muncul dalam laporan keuangan 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang auditor dituntut untuk melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik dan benar sehingga mendapatkan kepercayaan publik. 

Dalam menjalankan tugas tersebut auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor antara 

lain: gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman auditor dan 

pengetahuan auditor dalam memberikan penilaian atau judgment mereka. Kelima 

faktor tersebut baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi penilaian 

seorang auditor. 



9 
 

9 
 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari beberapa penelitian, variabel 

gender mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha et al. (2006), 

O’donnel & Johnson (2001) dan Jamilah (2007); variabel tekanan ketaatan 

mengacu dari penelitian Hamdani (2012), Hansiadi et al. (2001) dan Rahmawati 

et al. (2004); variabel kompleksitas tugas mengacu dari penelitian yang dilakukan 

oleh Ardiani Ika (2011), Zuraidah et al. (2007) dan Daniarti (2011);  sementara  

variabel pengalaman auditor mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh 

Zulaikha (2006), Tielman (2012) dan Ardiani Ika (2011); dan yang terakhir 

variabel keterampilan emosi mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Tielman (2012), Idris (2012) dan Johari et al. (2010). 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  judul  yang  diambil  adalah 

“Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman 

Auditor dan Pengetahuan Auditor terhadap Audit Judgment” 

 

1.2.PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti ingin mengangkat 

permasalahan yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh positif gender terhadap audit judgment ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif tekanan ketaatan terhadap audit 

judgment ? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif kompleksitas tugas terhadap audit 

judgment ? 
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4. Apakah terdapat pengaruh positif pengalaman auditor terhadap audit 

judgment ? 

5. Apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan auditor terhadap audit 

judgment ? 

 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh positif gender terhadap audit judgment. 

2. Untuk menguji pengaruh positif tekanan ketaatan terhadap audit judgment. 

3. Untuk menguji pengaruh positif kompleksitas tugas terhadap audit 

judgment. 

4. Untuk menguji pengaruh positif pengalaman auditor terhadap audit 

judgment. 

5. Untuk menguji pengaruh positif pengetahuan auditor terhadap audit 

judgment. 

 

1.4. Kerangka Pikir  

Berdasarkan  uraian  teori  dan  tinjauan  terhadap  penelitian  terdahulu  

maka  pengaruh  audit  judgement,  sebagai  variabel  terikat,  terhadap  variabel  

bebas  yaitu  gender,  tekanan  ketaatan,  kompleksitas  tugas,  pengalaman  

auditor  dan  pengetahuan  auditor  dapat  digambarkan  dalam  model  penelitian  

pada  gambar  1.4.1. 
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Gambar.1.4.1.  Kerangka  Konseptual  Penelitian 

Kerangka  pikir  dalam  penelitian  ini  merupakan  landasan  

pemikiran  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  dengan  cara  

mengidentifikasi  dan  menguji  pengaruh  variabel  independen  yang  ada  

yaitu :  (1)  Gender,  (2)  Tekanan  Ketaatan,  (3)  Kompleksitas  Tugas,  

(4)  Pengalaman  Auditor,  dan  (5)  Pengetahuan  Auditor  terhadap  

variabel  dependen  yaitu  Audit  Judgement.  Dimana  peneliti  akan  

Gender  (X1) 

Pengetahuan  (X5) 

Tekanan Ketaatan  (X2) 

 

Audit Judgement  (Y) Kompleksitas Tugas  (X3) 

Pengalaman Auditor  (X4) 
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menguji  pengaruh  tersebut  berdasarkan  arah  pengaruh  positif  

signifikan  yang  sudah  ditentukan. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 

masing-masing urutan yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 

berikut : 

PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan. 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Pada bab ini membahas tentang landasan 

teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, dukungan 

empiris dan penalaran logika dalam 

menentukan hipotesis penelitian serta 

penelitian terdahulu. 

METODE PENELITIAN da bab ini menjelaskan mengenai populasi 

dan sampel penelitian, metode pengumpulan 

data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel serta metode analisis data yang 

digunakan. 
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HASIL ANALISIS DAN 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai laporan 

hasil penelitian yang meliputi analisis data 

deskriptif presentase, dan hasil uji hipotesis 

yang berisi uji parsial, uji fit dan serta uji 

asumsi klasik yang terdiri atas uji 

normalitas, multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan glejser. 

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Selain itu, bab ini juga memuat saran yang 

ditujukan kepada auditor dan peneliti yang 

akan datang mengenai hal-hal yang perlu 

ditingkatkan dan dikurangi yang diprediksi 

bisa mempengaruhi audit judgment. 

 

 

 

 




