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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan atas laporan keuangan adalah hal yang sangat diperlukan pada 

dunia bisnis di era modern. Hal ini dikarenakan laporan keuangan dapat 

menggambarkan kondisi sebenarnya pada suatu perusahaan. Laporan keuangan 

memiliki kegunaan untuk pengguna laporan keuangan suatu perusahaan pada saat 

mengambil keputusan untuk berbagai tujuan, sehingga dibutuhkan suatu jasa yang 

bersifat profesional dan independen yang bernama auditor independen. Auditor 

bertugas untuk memberi penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang 

dikeluarkan perusahaan, sehingga pemakai laporan keuangan dapat memakai 

laporan yang telah terbukti keandalannya, sesuai dengan prinsip standar yang ada, 

dan bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tujuan tertentu 

(Agustini & Merkusiwati, 2016). 

Salah satu pekerjaan auditor adalah mengaudit dengan tujuan untuk 

mendapat penjelasan perihal apa saja yang terjadi dalam entitas yang diaudit, 

membandingkan laporan keuangan yang diterbitkan dengan kriteria maupun 

standar yang ditetapkan, dan memberi anggapan terhadap laporan keuangan yang 

diterbitkan suatu entitas (Agustini & Merkusiwati, 2016). Dalam melaksanakan 

penugasan, pada nyatanya ada sebagian auditor yang menjalankan tugas dengan 

tidak jujur dan tidak menjalankan penugasannya dengan profesional. Penelitian ini 

penting dilakukan mengingat kasus mengenai kesalahan judgment seorang auditor 

yang berakibat pada kesalahan pemberian opini sering terjadi dari tahun ketahun. 



2 
 

 

Pada tahun 2018 kasus ketidaktepatan judgment auditor menimpa Akuntan Publik 

Merliyana Syamsul dan Marlinna yang berasal dari KAP Satrio, Bing Eny, dan 

Rekan (Deloitte Indonesia) yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima 

Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). AP Merliyana Syamsul dan Marlinna gagal 

mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan PT SNP untuk pengajuan hutang 

pada bank, sehingga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Akibatnya, 

OJK mencabut izin kedua AP tersebut untuk melakukan penugasan disektor 

keuangan. Guna mencegah terulangnya kasus gagal audit, auditor dituntut harus 

profesional dalam melakukan penugasan. Sikap profesional dalam diri auditor 

tercermin dari ketepatan auditor untuk menghasilkan audit judgment dalam 

penugasannya (http://cnnindonesia.com).  

Auditor merupakan bidang profesi yang bertugas menilai kewajaran laporan 

keuangan (Agustini & Merkusiwati, 2016). Ketepatan judgment yang diambil 

auditor menggambarkan baiknya kualitas laporan keuangan teraudit. Audit 

judgment adalah penilaian auditor yang mencakup bukti - bukti dan dokumentasi 

lalu memberi kesimpulan berupa pendapat maupun keputusan.  

Auditor berperan penting untuk memberi penilaian atas kondisi laporan 

keuangan perusahaan yang diperiksa. Namun auditor tidak selalu menjalankan 

tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku, melainkan berdasarkan request 

atasan atau klien sehingga dapat akan memberikan keuntungan pada pihak tertentu. 

Oleh karena itu ini menunjukan bahwa auditor tidak melaksanakan tugasnya secara 

profesional (Tielman, 2012). Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi 

judgment seorang auditor, meliputi: (Dini, 2010)     

http://cnnindonesia.com/
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a. Faktor personal, contohnya: gender 

b. Faktor situasional, seperti: tekanan ketaatan,   kompleksitas tugas, 

tekanan anggaran waktu, penerimaan perilaku disfungsional 

c. Faktor stimulasi, seperti: independensi, profesionalisme, tingkat 

senioritas auditor 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi karena 

mampu menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam 

teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini audit judgment 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Sugianto, 2021). Faktor internal 

merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu (auditor) tersebut, 

contohnya dalam penelitian ini adalah profesionalisme, independensi, tingkat 

senioritas, penerimaan perilaku disfungsional. Sedangkan faktor eskternal berasal 

dari luar individu (auditor), contohnya dalam penelitian ini adalah tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu. 

Faktor pertama yang berpengaruh pada audit judgment yaitu tekanan 

ketaatan baik dari auditor yang lebih senior maupun entitas yang diaudit. Dalam 

memberi judgment, auditor seharusnya tidak mendapat tekanan dari siapapun. 

Tekanan ketaatan adalah suatu jenis tekanan yang diperoleh ketika seseorang 

mendapat perintah dari pihak lain. Tekanan ketaatan biasanya berasal dari entitas 

yang diaudit. Tekanan ketaatan membawa auditor kepada dilema dimana auditor 

seharusnya bekerja sesuai standar dan aturan-aturan yang berlaku. Namun, dilain 

sisi auditor dituntut untuk membuat kliennya puas dengan mengikuti apa yang 

diperintahkan. Kusuma (2013) menyatakan bahwa tekanan ketaatan yang tinggi 
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dapat membuat judgment auditor semakin tidak tepat.  

Kompleksitas tugas menyebabkan auditor mengalami kesulitan jika 

dihadapkan dengan tugas yang banyak dan berbeda. Kompleksitas berasal dari 

kondisi ambigu serta struktur yang rapuh dalam penugasan (Kusuma, 2013). 

Semakin kompleks pekerjaan menjadikan auditor tidak konsisten dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga mempengaruhi judgment auditor. Putri (2018) 

menyatakan kekompleksan tugas yang ada berpengaruh secara negatif pada 

judgment auditor. 

Tekanan anggaran waktu merupakan kejadian pada saat auditor harus 

menjalani efisiensi waktu agar dapat menyelesaikan tugas - tugasnya. Tuntutan 

waktu penyelesaian yang cepat atas tugas audit biasanya membuat seorang auditor 

tertekan yang dapat mempengaruhi audit judgment. Auditor cenderung melakukan 

perilaku menyimpang ketika mendapat tekanan anggaran waktu. Menurut Rosadi 

(2017) tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif pada judgment yang diambil 

auditor. 

Faktor lainnya adalah independensi. Independensi artinya auditor tidak 

memihak pada kepentingan siapapun. Sikap independen seorang auditor akan 

menjaga nama baik profesinya di mata masyarakat umum. Auditor dituntut agar 

konsisten mempertahankan sikap independen dalam menanggapi segala macam 

tekanan. Auditor yang mempertahankan sikap independensinya akan meningkatkan 

ketepatan judgment yang diambil, sehingga laporan keuangan diaudit dapat 

dipercaya dan dapat menyajikan keadaan perusahaan yang  sebenarnya. 

Widyaningtyas (2018) beranggapan jika independensi memiliki pengaruh positif 
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pada audit judgment. Tjan (2018) juga menyatakan hal yang sama sikap 

independensi yang tinggi dapat meningkatkan ketepatan judgment auditor.  

Profesionalisme merupakan kualitas, mutu, serta tindak tanduk kriteria 

profesi tertentu. Profesionalisme seorang auditor menunjuk pada beberapa kriteria, 

yaitu memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai profesinya, melaksanakan 

setiap penugasan selalu berlandaskan dengan standar yang berlaku, dan mematuhi 

etika profesi yang ditetapkan. Sikap profesional yang dimiliki auditor dapat 

menentukan judgment auditor. Auditor profesional selalu berusaha menjamin 

kualitas dan mutu atas setiap judgment yang diambil dengan cara selalu berpikiran 

kritis akan bukti audit dengan cara selalu mencurigai serta mengevaluasi bukti yang 

ada. Menurut Abbas dan Basuki (2017), auditor yang profesional akan 

menghasilkan judgment yang semakin baik. 

Senioritas auditor menggambarkan kondisi dimana auditor junior dalam 

penugasan mendapat arahan maupun bantuan yang berasal dari auditor yang lebih 

senior atau atasannya.  Auditor yang semakin sering menerima penugasan akan 

semakin banyak pengalaman dan pengetahuannya  (Fitriana, 2014). Menurut 

Tanoto dan Suputra (2017), auditor yang semakin senior akan memberikan 

pengaruh yang baik pada judgment yang diberikan. 

Penerimaan perilaku disfungsional menunjuk pada perilaku 

penyimpangan dengan berbagai macam bentuk, misalnya manipulasi laporan 

keuangan, fraud, pelanggaran standar audit, dan sebagainya. Auditor yang 

menerima perilaku disfungsional akan membuat judgment yang buruk, tidak dapat 

dipercaya, dan tidak sama pada standar yang berlaku, sehingga laporan keuangan 
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teraudit tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Ismail (2015) 

menyatakan jika auditor menerima perilaku yang disfungsional berdampak yang 

buruk terhadap judgment yang diberikan. 

Peneliti mengelompokkan variabel menjadi empat bagian, yaitu tekanan 

saat penugasan audit, sikap, tingkat senioritas, dan penerimaan perilaku 

disfungsional. Tekanan pada saat penugasan meliputi Tekanan Ketaatan, 

Kompleksitas Tugas, Tekanan waktu. Sikap auditor saat berhadapan dengan tugas 

yang diberikan meliputi Independensi dan sikap Profesionalisme, tingkat senioritas, 

dan penerimaan perilaku disfungsional. Penelitian ini mengembangkan beberapa 

variabel dari penelitian sebelumnya, dengan menambah 3 variabel lainnya, yaitu 

penerimaan perilaku disfungsional, profesionalisme dan senioritas auditor. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian 

dengan judul “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Tekanan 

Anggaran Waktu, Sikap, Tingkat senioritas, serta Penerimaan Perilaku 

Disfungsional Terhadap Audit Judgment”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tekanan ketaatan memiliki pengaruh negatif pada audit judgment? 

2. Apakah kompleksitas tugas memiliki pengaruh negatif pada audit judgment? 

3. Apakah tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif pada audit 

judgment? 

4. Apakah independensi memiliki pengaruh positif pada audit judgment? 

5. Apakah profesionalisme memiliki pengaruh positif pada audit judgment? 

6. Apakah senioritas auditor memiliki pengaruh positif pada audit judgment? 

7. Apakah penerimaan perilaku disfungsional memiliki pengaruh negatif pada 

audit judgment? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah tekanan ketaatan memiliki pengaruh negatif terhadap audit 

judgment 

2. Mengetahui apakah kompleksitas tugas memiliki pengaruh negatif terhadap 

audit judgment 

3. Mengetahui apakah tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif 

terhadap audit judgment 

4. Mengetahui apakah independensi memiliki pengaruh positif terhadap audit 

judgment 



8 
 

 

5. Mengetahui apakah profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap audit 

judgment 

6. Mengetahui apakah senioritas auditor memiliki pengaruh positif terhadap audit 

judgment 

7. Mengetahui apakah penerimaan perilaku disfungsional memiliki pengaruh 

negatif terhadap audit judgment 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi beberapa manfaat, yaitu: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengambilan keputusan bagi 

KAP untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

judgment auditornya agar melakukan penugasan sesuai dengan standar atau 

aturan yang berlaku. 

2. Bagi Kepentingan Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi sumbangan informasi, 

pengetahuan, dan referensi kepada para akademisi maupun peneliti 

selanjutnya. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan yang luas bagi penulis 

untuk memahami dan meneliti tentang audit judgment 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

      

         H1 (-)     

      H2 (-) 

    H3(-) 

                        H4 (+)   

 

          H5(+) 

          H6(+) 

 

                                            H7(-) 

 

                   

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 Variabel dependen maupun independen dalam penelitian ini didasari oleh 

teori atribusi yang diciptakan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan 

tingkah lagu individu. Dalam teori atribusi, dikatakan bahwa perilaku seseorang 

(dalam penelitian ini adalah audit judgment) ditentukan oleh kekuatan baik berasal 

dari internal (berasal dari dalam individu tersebut) maupun eksternal (berasal dari 

luar individu). Faktor internal dalam penelitian ini meliputi independensi, 
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Audit Judgment 
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Senioritas Auditor 
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profesionalisme, penerimaan perilaku disfungsional. Sedangkan faktor eksternal 

dalam penelitian ini meliputi tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, tekanan 

anggaran waktu, senioritas auditor. Arah positif maupun negatif dalam kerangka 

pikir penelitian ini didukung oleh dukungan empiris penelitian sebelumnya. 

Kusuma (2013) dan Arviyati (2012) menyatakan bahwa tekanan ketaatan memiliki 

pengaruh yang negatif pada audit judgment. Putri (2018) serta Tanoto dan Saputra 

(2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif pada audit 

judgment. Tielman (2012) dan Rosadi (2017) menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu memiliki pengaruh negatif pada audit judgment. Widyaningtyas (2012) dan 

Tjan (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif pada audit 

judgment. Abbas dan Basuki (2018) menyatakan bahwa profesionalisme 

berpengaruh positif pada judgment auditor. Tanoto dan Saputra (2017) serta 

Nuarsih dan Mertha (2017) menyatakan bahwa senioritas auditor memiliki 

pengaruh yang positif pada audit judgment. Sedangkan Ismail (2015) menyatakan 

bahwa penerimaan perilaku disfungsional berpengaruh negatif pada audit 

judgment.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu: 

BAB I:    Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan  

BAB II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Didalam bab ini terdapat tinjauan pustaka yang berisi teori , pengembangan 

hipotesis, serta kerangka pikir 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini menjabarkan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV:  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas hasil penelitian yang sudah di lakukan, serta membahas data 

yang didapat.  

BAB V:  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, 

dan saran.  
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