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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Salah satu tugas dari seorang akuntan adalah melaksanakan audit terhadap 

laporan keuangan. Seiring dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah 

yang mewajibkan perusahaan di pasar modal melaporkan laporan keuangannya 

yang sudah diaudit, maka profesi auditor semakin dituntut profesionalismenya 

dalam bidang pengauditan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan BAPEPAM 

Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-

306/BEJ/07-2004 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang go public 

diwajibkan menyampaikan laporan  keuangan yang disusun sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik.  

Dalam proses audit tersebut, akuntan diharapkan untuk memberikan opini 

atau pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan serta opini going concern. 

Opini tersebut membutuhkan judgment yang didasarkan pada kejadian-kejadian 

masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Menurut Profesional Akuntan Publik, 

seksi 341 mengatakan bahwa 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 sejak tanggal laporan keuangan auditan. 

Judgment dari auditor tersebut mencerminkan kualitas audit yang 

dihasilkan dari proses pemeriksaan laporan keuangan. Judgment yang diberikan 

auditor tersebut berpengaruh pada opini mengenai kewajaran laporan keuangan 

suatu perusahaan. Umumnya, perusahaan selalu ingin laporan keuangannya 

terlihat baik di mata publik, maka perusahaan menginginkan opini laporan 

keuangannya berupa unqualified opinion. 

 Hogarth (1992) dalam Jamilah, et al. (2007)  mengartikan judgment 

sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Proses 

judgment tersebut tergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses  

unfolds (Jamilah, et al., 2007). 
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 Menurut Solomon  dan  Shields (1995) dalam Zulaikha (2006) banyak hal 

yang mempengaruhi auditor dalam proses pembuatan audit judgment. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi auditor dalam proses pembuatan audit judgment 

adalah faktor individual atau aspek perilaku individu yang saat ini tengah disorot 

oleh para praktisi akuntansi. Beberapa hasil penelitian dalam bidang audit 

menunjukkan bahwa ada berbagai  variasi faktor individual yang mempengaruhi 

judgment  dalam melaksanakan review selama proses  pelaksanaan  audit 

(Solomon  dan  Shields, 1995 dalam Zulaikha, 2006). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi audit judgment adalah tekanan 

ketaatan. DeZoort dan Lord dalam Jamilah, et al. (2007) melihat adanya pengaruh 

tekanan atasan terhadap konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti tuntutan 

hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan 

kredibilitas sosial  (Jamilah, et al., 2007). Pada saat dihadapkan dengan masalah 

ini, auditor mengalami situasi konflik. Auditor seringkali mengalami dilema 

profesi dan kode etik. Auditor yang pada hakikatnya harus mematuhi dan 

mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum, juga harus mempertimbangkan 

tekanan dari klien yang juga merupakan tanggung jawab pekerjaannya. Banyak 

fenomena yang menggambarkan bagaimana auditor menghadapi tekanan dari 

suatu kelompok yang terdiri dari klien, kreditor, dan pemerintah (Guy, et al., 

2002). Artikel dalam Jurnal Akuntansi Keuangan (2012) juga menceritakan 

bahwa cepat atau lambat seorang auditor pasti akan mendapatkan perintah oleh 

atasan untuk melakukan penyimpangan transaksi akuntansi, keuangan atau 

perpajakan dalam berbagai bentuk dan modus mulai dari yang paling 

ringan hingga yang berat. Fenomena yang terjadi di Kantor Akuntan Publik 

adalah para partner harus berusaha keras untuk menjaga kelangsungan hidup KAP 

seperti para manajer di perusahaan lain yang berusaha keras untuk menjaga 

sustainabilitas bisnis mereka. Contoh konkret konflik kepentingan KAP adalah 

ketika mereka harus memilih antara mengeluarkan opini tak wajar atau kehilangan 

klien yang tidak puas. Banyak terjadi kasus atasan memerintahkan auditornya 

untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian bagi perusahaan klien 

mereka (Jurnal Akuntansi Keuangan, 2012). 
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 Berdasarkan  teori  ketaatan  dapat  dijelaskan  bahwa  individu  yang 

memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku 

orang  lain  dengan  perintah  yang  diberikan  (Jamilah, et al.,  2007).  Hal  ini  

dapat disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan 

bentuk dari legitimate  power. Pada situasi ini, judgment dari auditor dapat 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari klien. Terdapat dua konflik 

kepentingan, yaitu  real conflict dan  latent conflict. Real conflict adalah konflik 

yang mempunyai pengaruh pada masalah judgment yang ada, sedangkan latent 

conflict adalah konflik yang bisa mempengaruhi  judgment di masa mendatang 

(Jamilah,et al.,  2007).   

 Selain audit judgment dan tekanan ketaatan, kompleksitas tugas juga dapat 

menjadi faktor yang mempengaruhi audit judgment. Pekerjaan audit umumnya 

akan sering menghadapi persoalan yang kompleks. Menurut Zulaikha, 2006, 

dalam penugasan audit, variasi kompleksitas audit dapat terjadi dalam berbagai 

akun, jumlah atau besarnya saldo akun. Kompleksitas tersebut memerlukan 

pemrosesan informasi oleh kemampuan kognitif individual (Zulaikha, 2006). 

Pemahaman mengenai tingkat kompleksitas suatu tugas perlu dilakukan karena 

kompleksitas tugas akan mempengaruhi kinerja dalam membuat audit judgment 

dan pemahaman mengenai kompleksitas dalam setiap tugas akan membantu tim 

manajemen audit perusahaan untuk membuat tugas yang lebih baik (Bonner, 1994 

dalam Sanusi dan Iskandar, 2007). 

 Kompleksitas tugas yang dihadapi akan   menambah   pengalaman   serta   

pengetahuan seorang auditor.  Abdolmohammadi   dan  Wright   (1987)  dalam 

Herliansyah (2006) mengatakan bahwa auditor yang tidak berpengalaman 

mempunyai tingkat kesalahan   yang   lebih   signifikan   dibandingkan   dengan   

auditor   yang   lebih berpengalaman. Christ (1993) dalam Herliansyah (2006) 

juga menunjukkan bahwa pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan   

yang lebih. Pengetahuan yang dimiliki seorang auditor tersebut juga akan 

memberikan hasil yang baik dalam tugasnya. 

 Penelitian mengenai audit judgment ini telah beberapa kali dilakukan. 

Dalam penelitian itu sendiri dinyatakan bahwa masih ada hal yang tidak konsisten 

dari hasil penelitian yang disebabkan karena judgment auditor sangat bergantung 
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dari faktor individual atau aspek perilaku individu auditor itu sendiri (Jamilah, et 

al., 2007). Contohnya penelitian Chung dan Monroe (2001) ; Abdolmohammadi 

dan Wright (1986) dalam Jamilah, et al. (2007) yang mengatakan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh terhadap judgment yang diambil auditor.  Stuart 

(2001) mengatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit 

judgment. Hasil dari penelitian Sanusi dan Iskandar (2007) mengatakan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja audit judgment. 

Sedangkan Cheng, et al. (2003) dalam Jamilah, et al. (2007) mengatakan bahwa 

kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keputusan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu pengkajian  lebih  lanjut  mengenai  faktor-

faktor  yang  dapat mempengaruhi audit judgment. Adapun judul penelitian ini 

adalah “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas tugas, dan Pengalaman 

terhadap Audit Judgment”.  

 

1.2 Batasan Masalah 

 Terdapat batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian yang 

dibahas tidak terlalu melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh 

mana tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor 

mempengaruhi audit judgment.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 1. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment? 

 2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment? 

 3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap audit judgment? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 1.   Menguji dan menganalisis pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit 

judgment. 
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 2.  Menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit 

judgment. 

 3.  Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap audit judgment. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

 Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  serta  

pengetahuan  mengenai  pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas  dan  

pengalaman terhadap audit judgment. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

berguna bagi pemahaman mengenai ilmu pengetahuan khususnya pada mata 

kuliah Auditing dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait 

audit judgment. 

 

1.5.2  Manfaat Empiris 

 Penelitian yang dilakukan pada KAP di Surabaya  ini  diharapkan  dapat  

dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam pengauditan oleh auditor pada 

masa yang akan datang serta dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan yang 

bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan itu sendiri.   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penyusunan skripsi dapat dipermudah dengan menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat 

empiris). 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Di dalam bab dua ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, model penelitian dan bagan alur berpikir.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab metodologi penelitian ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 
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pengukuran variabel, dan metode analisis data yang akan dilakukan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab empat ini akan diuraikan mengenai penjelasan pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen beserta gambaran umum responden, hasil 

distribusi frekuensi, hasil uji instrumen penelitian, pembahasan dan implikasi 

penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Demikian juga 

saran yang disajikan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang 

membacanya. 

 

 

 


