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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik (auditor) merupakan profesi yang sangat penting 

dalam dunia bisnis yang kian berkembang. Peran penting auditor terutama 

terletak pada peningkatan kualitas dan kredibilitas atas laporan keuangan 

yang disusun oleh suatu perusahaan melalui laporan audit yang diterbitkan 

oleh auditor  tersebut. Selain  itu, kebutuhan masyarakat  tentang  informasi  

keuangan sangatlah besar. Kebutuhan akan informasi akuntansi berkembang 

sejalan dengan perkembangan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat, 

perusahaan-perusahaan yang tadinya hanya mengandalkan modal sendiri kini 

sudah banyak yang membutuhkan dan mengumpulkan dana dari pihak luar. 

Oleh karena itu, pihak-pihak luar perusahaan sebagai investor dan kreditur 

memerlukan informasi ini dalam mengambil keputusan. Pada umumnya 

mereka mendasarkan penilaian mereka berdasarkan informasi yang disajikan 

oleh pihak manajemen dalam laporan keuangan mereka. 

Profesi auditor juga mempunyai kedudukan yang unik dibanding dengan 

profesi lain. Seorang auditor dalam melaksanakan audit bukan semata hanya 

untuk kepentingan klien melainkan juga untuk pihak lain yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sehubungan dengan 

posisi tersebut, maka auditor dituntut untuk dapat mempertahankan 

kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien dan pihak ketiga. Namun 
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profesi auditor sarat dengan kontroversi karena terkait dengan hasil audit 

yang dipublikasikan tidak sesuai dengan standar profesional auditor. Contoh 

fenomenanya yaitu kasus kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) 

di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar 

denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika 

Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. 

Hal inilah yang menunjukan bahwa auditor tidak menggunakan judgment 

dengan baik dan tidak sesuai dengan standar profesional auditor. Standar 

profesional auditor seharusnya digunakan para auditor sebagai bentuk 

pertanggungjawabpan profesi kepada masyarakat sebagai sebuah profesi. 

Dimana dikutip dari Sasongko (2003)  menyatakan bahwa sebenarnya 

akuntan didalam aktifitas auditnya banyak hal yang harus dipertimbangkan 

karena dalam diri auditor mewakili banyak kepentingan yang melekat pada 

proses audit. 

Dalam memberikan penilaian atau judgmentnya, maka auditor akan 

dipengaruhi oleh berbagai hal baik yang bersifat eksternal maupun internal. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penilaian yang dilakukan oleh 

auditor. Salah satunya yaitu tekanan ketaatan Ashton (1990) dikutip dari 

Jamilah (2007) telah mencoba untuk melihat pengaruh tekanan dari atasan 

pada kinerja auditor dalam hal budget, tenggang waktu, akuntabilitas, dan 

justifikasi. Teori ketaatan menyebutkan bahwa individu yang memiliki 

kekuasaan merupakan sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain 

dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan 

kekuasaan atau otoritas yang merupakan suatu sumber yang dapat 
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mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya yang 

merupakan bentuk dari legitimate power. DeZoort dan Lord (1994) dalam 

Hartanto (1999), menemukan bahwa auditor yang memperoleh perlakuan 

tekanan ketaatan dalam bentuk perintah yang tidak tepat dari atasan, baik dari 

manajer maupun partner secara signifikan melakukan tindakan yang 

menyimpang dari standar profesional dibandingkan auditor yang tidak 

mendapatkan tekanan ketaatan, sehingga berpengaruh terhadap judgment 

yang diambil oleh auditor. Sehingga auditor yang mendapatkan tekanan 

ketaatan akan menghasilkan judgment yang kurang baik dibandingkan 

auditor yang tidak mendapat  tekanan. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Jamilah (2007), tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yaitu perintah 

dari atasan dan keinginan klien untuk menyimpang dari standar profesional 

cenderung memaksa auditor untuk menaati perintah tersebut secara tidak 

tepat dan bertentangan dengan standar profesional. 

Faktor lain yang diyakini akan mempengaruhi audit judgment adalah 

kompleksitas tugas. Dengan adanya tugas yang semakin kompleks, maka 

akan mempengaruhi judgment yang diberikan oleh auditor sebab ia harus 

mempertimbangkan banyak hal. Jamilah (2007) menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompleksitas tugas dan audit 

judgment. Tapi Stuart (2001) menyatakan bahwa semakin komplek tugas 

yang dihadapi auditor maka akan semakin sulit baginya untuk memberikan 

penilaian yang cepat dan akurat. Bonner (1994) mengemukakan ada tiga 

alasan yang mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk 
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sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Kedua, sarana dan teknik 

pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan 

sedemikian rupa ketika para peniliti memahami keganjilan dalam 

kompleksitas tugas. Ketiga, pemahaman dari kompleksitas dari sebuah tugas 

dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik 

bagi staff audit dan tugas audit. Maka dapat dikatakan bahwa kompleksitas 

tugas akan mempengaruhi audit judgment seorang auditor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment yang lain adalah 

pengalaman auditor. Menurut Nataline (2007) pengalaman merupakan 

akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan 

berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama, benda, alam, keadaan, 

gagasan dan penginderaan. Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang 

menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat 

kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih 

berpengalaman. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa 

tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk 

belajar melakukan yang terbaik. Sehingga semakin banyak pengalaman 

seorang auditor akan berpengaruh terhadap audit judgment nantinya.  

Semakin banyak pengalaman maka pengetahuan auditor akan 

bertambah. Pengetahuan menurut Libby (1993) yang dikutip Chung dan 

Monroe (2001), diyakini juga  mempengaruhi audit judgment. Seorang 

auditor dengan pengetahuan yang baik dan tinggi yang didapatkan dari  

pengalaman dan pelatihan-pelatihan akan semakin memiliki judgment yang 
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baik terhadap tugas yang dibebankannya. Sebaliknya dengan tingkat 

pengetahuan yang rendah akan membuat judgment yang dihasilkan tidak 

berkualitas. 

Unsur lain yang mempengaruhi auditor dalam membuat judgment 

adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif  

baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang 

dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan 

kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. Menurut Fereira dalam 

Agustina (2010), seorang konsultan dari Deloitte and Touche Consulting 

mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri, disamping 

mampu mengendalikan dan menjaga keyakinan dirinya, juga akan mampu 

membuat perubahan di lingkungannya, ini berarti bahwa kepercayaan diri 

akan mempengaruhi pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan 

keterampilan sosial. Kepercayaan diri auditor akan mempengaruhi 

kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Auditor yang memiliki 

kepercayaan diri yang kuat maka akan cenderung lebih mampu 

mengendalikan dirinya dalam menghadapi permasalahan, membuat 

pernilaian, dan mengambil keputusan dalam sikap maupun tindakannya 

dibandingkan dengan auditor yang memiliki kepercayaan diri lemah. 

Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi 

sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan 
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dipertanggung jawabkan kepada lingkungannya. Tetclock dan Kim (1987) 

juga mengkaji tentang permasalahan akuntabilitas auditor dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa 

subjek penelitian dalam kelompok preexposure accountability menghasilkan 

pekerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

Mereka melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, respon yang lebih 

tepat dan melaporkan keputusan yang lebih dapat dipercaya dan realistis. 

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas 

individu dalam melakukan sebuah pekerjaan menentukan bagaimana sebuah 

informasi diproses. Hasil dari informasi yang diproses tersebut, akan 

mempengaruhi respon, keputusan ataupun tindakan yang akan diambil. 

Teori harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide 

dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan 

akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Variabel-variabel 

kunci dalam teori harapan adalah usaha (effort), hasil (income), harapan 

(expectancy), instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara 

hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, hubungan antara prestasi 

dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan 

kekuatan dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Effort atau usaha 

adalah hal-hal yang berhubungan dengan hasil pencapaian prestasi. Sejumlah 

usaha kognitif dalam tugas akan meningkat melalui lama usaha tersebut atau 

intesitas usaha atau keduanya Cloyd (1997).  Dengan adanya usaha (effort) 

tentunya berpengaruh terhadap audit judgement seorang auditor. 
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Independensi merupakan faktor yang penting bagi auditor untuk 

menjalankan profesinya pada judgment yang akan akan diambil auditor. 

Independensi auditor merupakan dasar dari proses auditing. Independensi 

menurut Mulyadi (2010) dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tegantung pada pihak 

lain. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.  

Jika auditor dapat mempertahankan independensinya maka judgmentnya 

akan semakin baik karena tidak terpengaruh oleh orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah  (2007) meneliti tentang 

Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap 

Audit Judgment. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tekanan ketaatan 

berpengaruh terhadap audit judgment sedangkan kompeleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap audit judgment.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

menambahkan variabel pengalaman, pengetahuan,  kepercayaan diri, 

akuntabilitas, effort dan independensi sebagai pembeda dari penelitian 

terdahulu dan menggunakan obyek penelitian yang berbeda serta tahun 

pengamatan yang berbeda.  Berdasarkan uaraian di atas, maka penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman, 

Pengetahuan, Kepercayaan Diri, Akuntabilitas, Effort, dan Independensi 

terhadap Audit Judgment” 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah  tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit 

judgment ? 

2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit 

judgment ? 

3. Apakah pengalaman  berpengaruh positif terhadap audit judgment ? 

4. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap audit judgment ? 

5. Apakah  kepercayaan diri berpengaruh positif terhadap audit 

judgment? 

6. Apakah akuntablitas  berpengaruh positif terhadap audit judgment ? 

7. Apakah  effort berpengaruh positif terhadap audit judgment ? 

8. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap audit judgment ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah  tekanan ketaatan berpengaruh negatif 

terhadap audit judgment. 

2. Untuk mengetahui apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap audit judgment. 

3. Untuk mengetahui apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap 

audit judgment. 

4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

audit judgment. 

5. Untuk mengetahui apakah kepercayaan diri berpengaruh positif  

terhadap audit  judgment  
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6. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh positif  terhadap 

audit judgment. 

7. Untuk mengetahui apakah effort berpengaruh positif  terhadap audit 

judgment. 

8. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh positif  terhadap 

audit judgment. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi pihak KAP: 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit judgment sehingga 

dikemudian hari dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan 

mengimplementasikan kebijakannya. 

2. Bagi auditor: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

bagi auditor dalam mengetahui faktor yang  berpengaruh terhadap audit 

judgment khususnya yang berhubungan dengan  tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pengalaman, pengetahuan, kepercayaan diri, 

akuntabilitas, effort, independensi. 

 

 

 



10 
 

 
 

3. Bagi kalangan akademisi: 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan teori dalam 

akuntansi terutama pada auditing. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan dan topik serupa. 

1.5. Kerangka Pikir 

 

                                                       (-) 

                                                      (-) 

                                                 (+) 

                                                            (+) 

                                                           (+) 

                                                           (+) 

                                                           (+)   

                                                           (+) 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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Pada penelitian ini akan dianalisis mengenai pengaruh tekanan 

ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman, pengetahuan, kepercayaan diri, 

akuntabilitas, effort dan independensi terhadap audit judgment. Jadi 

semakin tinggi tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas maka audit 

judgment akan semakin rendah. Sebaliknya semakin tinggi pengalaman, 

pengetahuan, kepercayaan diri, akuntabilitas, effort dan independensi akan 

semakin baik audit judgmentnya. 
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Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.1. Sistemika Penulisan 

Bab I Pendahuluan  

Menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Landasan Teori  

Pada bagian dijelaskan konsep teoritis yang relevan dengan pokok 

permasalahan penelitian ini serta pengembangan hipotesis yang 

didukung dengan referensi beberapa hasil penelitian sebelumnya, 

serta definisi dan pengukuran variabel.  

Bab III  Metode Penelitian  

Menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian yang meliputi: populasi, sampel, teknik sampling, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan  

Menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan  

Bab V Penutup  

  Berisi tentang kesimpulan dan saran.


