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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1   Definisi Audit 

  American Accounting Association Committee dalam Basic Auditing 

Concepts mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematis yang secara 

obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan 

mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara 

pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Guy, et al., 2002). 

  Elder, et al. (2009) menyebutkan bahwa auditing adalah akumulasi dan 

evaluasi dari bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan pada 

tingkat korespondensi antara informasi dan menetapkan kriteria. Akuntansi harus 

diselesaikan oleh orang yang berkompetensi dan independen. Menurut Agoes 

(2004), auditing merupakan suatu bentuk atestasi atau suatu pernyataan, yang 

dalam pengertiannya adalah suatu komunikasi dari seseorang ahli mengenai 

kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang.  

  Audit merupakan pendekatan yang logis, terstruktur dan jelas tujuannya 

bagi pengambilan keputusan. Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti 

tentang informasi yang akan mempengaruhi keputusan auditor. Komponen dasar 

dari proses audit adalah pengumpulan bukti yang berkaitan dengan pernyataan 

mengenai tindakan atau kejadian ekonomi, yaitu berhubungan dengan laporan 

keuangan. Ketika mengaudit laporan keuangan, tujuan auditor adalah menentukan 

apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Pada akhirnya auditor mengkomunikasikan hasil pemeriksaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Guy, et al., 2002). 

 

2.1.2 Jenis Auditor 

  Auditor diklasifikasikan dalam tiga kategori berdasarkan siapa yang 

mempekerjakan mereka (Guy, et al., 2002) : 
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 1.  Auditor Independen 

  Auditor Independen yang disebut juga auditor eksternal adalah akuntan 

publik bersertifikat (certified public accountans; CPA) yang mempunyai kantor 

praktik sendiri dan menawarkan jasa audit serta jasa lainnya kepada klien. 

Persyaratan untuk menjadi CPA di sebagian besar negara bagian bermuara pada 

tiga bidang : pendidikan, pengalaman, dan ujian negara CPA. Tanggung jawab 

auditor independen adalah mengaudit laporan keuangan klien dengan 

mengumpulkan bukti dan kemudian memberikan pendapat tentang laporan 

keuangan tersebut. Auditor independen atau eksternal ini pada umumnya adalah 

akuntan publik yang bersertifikat terdaftar.  

 2.  Auditor Internal 

  Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu 

entitas untuk melaksakan audit dalam organisasi tersebut. Tugas utama auditor 

internal adalah melaksanakan audit ketaatan (compliance audit) dan audit 

operasional (operational audit). Auditor internal dapat memiliki ijazah Certified 

Internal Auditor (CIA) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor. 

 3.   Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah dipekerjakan untuk menentukan ketaatan dengan 

hukum, peraturan perundangan, kebijakan, dan prosedur. Aktivitas audit 

pemerintah yang paling umum dilaksanakan oleh General Accounting Office 

(GAO) yang diketuai oleh kontroler umum, yang merupakan suatu badan di 

Kongres yang mengaudit lembaga eksekutif pemerintah kemudian melaporkan 

kepada lembaga legislatif. 

 

2.1.3  Tipe Audit 

   Berikut adalah tiga tipe dari audit : (Elder, et al., 2009 ; Guy, et al., 2002) 

 1.  Audit Operasional (Operational Audit) 

   Audit operasional mengevaluasi efektivitas dan dan efisiensi prosedur dan 

metode operasional suatu organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil 

suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Sedangkan efisiensi mengukur 

seberapa baik suatu entitas menggunakan sumber daya dalam mencapai tujuan. 
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 2.  Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

   Audit ketaatan mengukur ketaatan pihak yang diaudit (auditee) dengan 

kriteria yang ditetapkan. Meliputi prosedur, peraturan dan undang-undang yang 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 

 3.  Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

   Audit laporan keuangan menitikberatkan pada apakah laporan keuangan 

sesuai dengan kriteria yang spesifik. Auditor menyatakan suatu pendapat apakah 

laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntasi yang 

berlaku umum. 

 

2.1.4  Audit Judgment 

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

sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment 

merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk 

umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak 

bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Proses judgment tergantung pada 

kedatangan informasi sebagai suatu proses unfolds. Kedatangan informasi tersebut 

akan mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat, bukan hanya mempengaruhi 

pilihan saja. Setiap langkah di dalam proses incremental judgment  akan muncul 

pertimbangan baru dan keputusan atau pilihan baru jika informasi terus menerus 

datang. Akuntan publik  mempunyai tiga sumber informasi yang potensial untuk 

membuat suatu pilihan: (1) teknik manual, (2) referensi yang lebih detail dan (3) 

teknik keahlian. Berdasarkan proses informasi dari ketiga sumber tersebut, 

akuntan mungkin akan melihat  sumber yang pertama, bergantung pada keadaan 

perlu tidaknya diperluas dengan sumber informasi kedua, atau dengan sumber 

informasi yang ketiga, tetapi jarang memakai keduanya (Gibbin, 1984 dalam 

Jamilah, et al., 2007). 

  Audit Judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat 

mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, 

pendapat, atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa 

lain. Judgment yang dibuat auditor berhubungan dengan cara pandang auditor 

dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko 
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audit yang akan dihadapi (Jamilah, et al., 2007). Auditor berkewajiban 

memberikan judgment yang profesional (Dunn, 1996). Selanjutnya, Bonner 

(1994) dalam Zulaikha (2006) mengatakan bahwa inti keputusan yang diambil 

oleh auditor bersumber dari berbagai informasi yang dipakai oleh auditor dalam 

membuat judgment dalam suatu penugasan audit independen. Auditor dapat 

mengidentifikasi salah saji dalam laporan keuangan, mempelajari dan 

menganalisis informasi kunci tentang resiko yang ada (inherent risk), resiko 

pengendalian (control risk), hasil prosedur analitis, pengujian pengendalian, dan 

hasil dari pengujian substantif.  

  Johnson (1980) mengatakan bahwa judgment adalah fungsi intelektual 

yang membedakan profesi dari pekerjaan yang terampil. Judgment merupakan 

pondasi dari profesi akuntansi. Judgment yang profesional menjadi hal yang 

sangat penting dalam auditing dan merupakan alasan utama auditor berhubungan 

atau terlibat dengan orang lain. Keahlian untuk membuat suatu judgment tersebut 

dapat berkembang melalui pelatihan-pelatihan dan kesadaran. Keinginan konstan 

untuk dapat membuat suatu judgment merupakan unsur yang sangat penting. 

Berikut merupakan beberapa area dimana diidentifikasi auditor profesional telah 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam membuat suatu judgment (Johnson, 1980) : 

 1.  Manajemen perusahaan terburu-buru menetapkan deadline bagi auditor. 

 2.  Ketakutan akan kehilangan klien. 

 3.  Masalah pertumbuhan, terutama jika merger dengan perusahaan yang lebih 

kecil. 

 4.  Tekanan atas kemajuan pribadi (personal advancement). 

 5.  Auditor kewalahan dengan adanya fraud dalam perusahaan. 

 6.  Konflik independensi yang terjadi pada auditor. 

 7.  Regulasi yang tidak efektif atas profesi. 

 8.  Frustasi atas judgment yang berkenaan dengan masalah full disclosure of 

material dan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah kerugian, 

kewajaran dan keadilan bagi pihak lainnya. 

 9.  Penerimaan representasi manajemen sebagai suatu bukti. 

 10. Kegagalan dalam memperluas pemeriksaan ketika internal control dikenal 

lemah. 
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 11. Komunikasi yang tidak memadai sehingga tidak mendapat pencerahan atas 

masalah-masalah. 

 12. Konfirmasi fiktif yang berasal dari pihak ketiga, yang diduga disiapkan 

oleh perusahaan klien untuk didorong ke arah pemberian warisan jika 

auditor melaporkan seperti yang diinginkan klien. 

 13. Postaudit review dan pembersihan hal-hal atau area yang patut 

dipertanyakan dari kertas kerja. 

 14. Management cover-up dari skema yang membingungkan dalam footnote of 

disclosure. 

 15. Auditor melanjutkan untuk mendukung klien dengan menyeleweng dari 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 16. Penggunaan yang tidak efektif atas proses konfirmasi dimana milik auditor 

merupakan alat terbaik dalam pengumpulan bukti. 

 17. Mengeluarkan qualified opinion tanpa kualifikasi yang cukup. 

 

2.1.5  Tekanan Ketaatan 

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

pengaruh tekanan ketaatan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, 

seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya 

kepercayaan publik serta kredibilitas sosial.  

  Ashton (1990) dalam Jamilah, et al. (2007) telah mencoba untuk melihat 

pengaruh tekanan dari atasan pada kinerja auditor dalam hal budget waktu, 

tenggat waktu, akuntabilitas, dan justifikasi. Teori ketaatan menyatakan bahwa 

individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat 

mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Hal ini 

disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari  

legitimate power.  

  Milgram  (1974) dalam Jamilah, et al. (2007) juga mengatakan bahwa  

bawahan yang mengalami tekanan ketaatan  dari atasan akan mengalami 

perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku autonomis menjadi perilaku 

agen. Perubahan perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen 
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dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya. 

  Pertimbangan utama seorang auditor dalam pengambilan keputusan adalah 

etika. Pertimbangan tersebut seringkali melibatkan berbagai macam konflik 

kepentingan yang dapat merusak judgment akuntan profesional. 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. Konflik juga bisa terjadi jika penghasilan auditor didominasi oleh satu 

klien yang besar. Meskipun kondisi tersebut tidak menyulitkan, tetapi suatu waktu 

bisa terjadi diperlukan  adanya penyesuaian negatif terhadap laba. Klien dalam 

kondisi tersebut dapat menolak penyesuaian ini dengan ancaman akan pindah ke 

auditor lain (Muawanah, 2001 dalam Jamilah, et al., 2007). Demikian juga 

Barradell dalam Guy, et al. (2002) menyatakan : 

Ketaatan terhadap etika profesional seringkali membuat para praktisi perorangan tidak mau 

mengambil manfaat dari orang lain. Ini adalah perbedaan mendasar. Tidak ada profesional 

yang  diharapkan untuk hanya memikirkan kepentingan orang lain dengan mengabaikan 

imbalan materi atas jasanya, tetapi dia akan mengorbankan penghargaan dari teman-teman 

praktisi dan publik jika dia menjadikanya sebagai prioritas utama di atas kebutuhan klien, 

sebagai contoh, akuntan akan berhenti menjadi “pemandu, filsuf, dan sahabat” bagi kliennya 

jika dia diketahui menyalahgunakan kepercayaan untuk keuntungan pribadi, memperpanjang 

pekerjaan dengan harapan menerima honor yang semakin tinggi atau melakukan pekerjaan 

untuk mencari muka selain dengan kebaikan.  

 

2.1.6   Kompleksitas Tugas 

  Kompleksitas tugas adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas 

yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan 

untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan 

(Jamilah, et al., 2007). Dalam konteks penugasan audit, variasi kompleksitas audit 

dapat terjadi dalam berbagai akun, jumlah atau besarnya saldo akun. 

Kompleksitas tugas tersebut memerlukan pemrosesan informasi oleh kemampuan 

kognitif individual (Zulaikha, 2006). 

  Bonner (1994) dalam Jamilah, et al. (2007) mengemukakan bahwa ada 

tiga alasan mendasari mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk 

sebuah situasi audit perlu dilakukan.  Pertama,  kompleksitas tugas  diduga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik 
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pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian 

rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. 

Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim 

manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas 

audit. Bahkan, badan audit research ternama telah membuktikan bahwa sejumlah 

level individu terbukti berpengaruh terhadap keputusan seorang auditor (Solomon 

dan Shields, 1995 dalam Jamilah, et al., 2007). Tan dan Kao (1999) serta Libby 

(1995) dalam Jamilah, et al. (2007) juga menambahkan bahwa pengaruh dari 

keberadaan faktor tersebut berubah-ubah seiring dengan kompleksitas tugas yang 

dihadapi. Hal-hal diatas menyimpulkan bahwa pengujian pengaruh sejumlah 

faktor tersebut terhadap kompleksitas tugas juga penting karena tugas audit adalah 

tugas yang akan banyak menghadapi persoalan kompleks. 

  Menurut Bonner (1994) dalam Jamilah, et al. (2007), proses pengolahan 

informasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu: input, proses, output. Pada tahap input 

dan proses tersebut, kompleksitas tugas akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya faktor cues. Pengertian banyaknya cues yang diadakan berbeda 

dengan banyaknya cues yang terolah. Dalam banyaknya cues yang ada, seorang 

pembuat keputusan (decision maker) harus berusaha melakukan pemilahan 

terhadap banyaknya cues tersebut. Hal itu meliputi upaya penyeleksian dan 

pertimbangan-pertimbangan kemudian mengintegrasikannya ke dalam suatu 

judgment.  

  Kompleksitas  tugas  telah  menjadi  variabel  penting  dalam  penelitian 

tentang  penetapan  tujuan,  pengambilan  keputusan,  dan  kinerja  (Maynard  dan 

Hakel,  1997  dalam Sanusi dan Iskandar 2007). Menurut Wood (1986) dalam 

Sanusi dan Iskandar (2007), kompleksitas tugas memiliki tiga dimensi : 

kompleksitas komponen (jumlah tindakan yang berbeda dan isyarat (cues) 

informasi),  kompleksitas koordinatif (jenis dan jumlah hubungan antara tindakan 

dan isyarat (cues)), dan kompleksitas dinamis (perubahan dalam tindakan dan 

isyarat (cues) dan hubungan di antara mereka). Singkatnya, kompleksitas tugas 

mengacu pada jumlah berbagai atribut dalam tugas dan hubungan di antara atribut 

tersebut. 
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  Dalam penelitian Stuart (2001) kompleksitas tugas didefinisikan dalam hal 

tugas obyektif yang karakteristiknya ditentukan secara independen dari pembuat 

keputusan untuk menghindari adanya masalah yang terjadi ketika tugas 

didefinisikan dalam kaitannya dengan karakteristik pribadi. Dua aspek yang 

mendasari deskripsi dari kompleksitas tugas tersebut adalah: (1) komponen dari 

kompleksitas yang berhubungan dengan banyaknya cues yang harus diproses dan 

langkah-langkah yang dipakai dalam mengerjakan tugas, dan (2) koordinasi 

kompleksitas, yang berkaitan dengan jumlah koordinasi yang diperlukan untuk 

melakukan tugas (Tan dan Kao, 1999).  

 

2.1.7   Pengalaman 

  Knoers  dan  Haditono  (1999)  dalam Bawono dan Singgih (2010)  

mengatakan  bahwa pengalaman  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  dan  

penambahan  perkembangan potensi bertingkah  laku baik dari pendidikan  formal 

maupun non  formal atau bisa  juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang  lebih  tinggi. Pengalaman dapat 

diukur dengan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan, dan 

banyaknya pelatihan yang diikutinya. 

  Auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas 

audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. 

Pengalaman seseorang akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis 

maupun secara psikis. Semakin banyak tugas yang dikerjakan seseorang, akan 

semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan 

treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan 

sangat bervariasi karakteristiknya. Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sama 

terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam 

menyelesaikannya. Orang tersebut akan benar-benar memahami teknik atau cara 

menyelesaikannya. Hambatan-hambatan dan kesalahan-kesalahan dalam 

pekerjaan dapat membantu seseorang menjadi lebih cermat dan hati-hati (Aji, 

2009 dalam Bawono dan Singgih, 2010).  

  Purnamasari (2005) dalam Bawono dan Singgih (2010) memberikan 

kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang 
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banyak akan lebih memiliki keunggulan, diantaranya dalam hal mendeteksi 

kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan. 

Pengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah profesi yang sangat 

membutuhkan profesionalisme yang tinggi, seperti akuntan publik (Bawono dan 

Singgih, 2010).  

  Menurut Loeher (2002) dalam Herliyansyah dan Ilyas (2006)  pengalaman 

merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan 

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

gagasan, dan penginderaan. Kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya oleh 

auditor akan menambah pengalaman dan pengetahuan auditor tersebut. Auditor 

yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang signifikan 

dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman (Abdolmohammadi dan 

Wrigh, 1987 dalam Herliansyah dan Ilyas, 2006).  Pengalaman yang lebih akan 

menghasilkan pengetahuan yang lebih. Pengetahuan yang dimiliki tersebut akan 

menghasilkan hasil yang lebih baik dalam suatu tugas. Peningkatan pengetahuan 

yang muncul dari pelatihan formal sama bagusnya dengan pengetahuan yang 

didapat dari pengalaman khusus (Christ, 1993 ; Boner dan Walker, 1994 dalam 

Herliansyah dan Ilyas, 2006).  

  Marinus, Wray (1997) dalam Herliansyah (2006) menyatakan bahwa 

pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap   

suatu pekerjaan atau tugas (job). Penggunaan pengalaman tersebut bermuara   

pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan   

peluang  yang lebih banyak untuk  belajar  melakukannya  dengan yang terbaik. 

AICPA AU  section 100-110 mengaitkan profesional dan pengalaman dalam 

kinerja auditor sebagai berikut:   “The professional qualifications required  of   the   

independend auditor are  those of  person with the education and experience to 

practice as such. They do not include those of person trained for qualified to   

engage  in  another  profession or accupation”. Pernyataan tersebut mengatakan 

bahwa auditor harus merupakan auditor independen yang memiliki pengalaman 

yang cukup. Demikian juga Herliansyah dan Ilyas (2006) juga mengatakan bahwa 

penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang  dilakukan 
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secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan 

baik.  

  Bhattacharjee dan Moreno (2002) dalam Schafer (2007) menemukan 

bahwa auditor yang tidak berpengalaman tidak dapat menahan untuk 

mengikutsertakan faktor perasaan dalam judgment mereka dengan secara 

subyektif memberikan penilaian yang usang ketika mereka memiliki perasaan 

yang negatif terhadap klien. Penemuan dalam akuntansi (accounting research) 

mempertimbangkan perbedaan dalam auditor pemula dan auditor berpengalaman 

dalam membuat audit judgment (Bonner dan Lewis, 1990; Libby dan Federick, 

1990; Bonner dan Pennington, 1991; Libby dan Tan, 1994 dalam Schafer, 2007). 

Auditor yang tidak berpengalaman termasuk dalam bagian dalam studi akuntansi 

karena (Schafer, 2007) : (1) paling sering menyerah dalam mengikutsertakan bias 

perasaan (Bhattacharjee dan Moreno, 2002), (2) auditor yang tidak berpengalaman 

mengumpulkan banyak bukti-bukti penting dari klien (dalam pertemuan tatap 

muka) untuk judgment dalam level yang lebih tinggi (Ashton dan Kennedy, 

2002), dan (3) bimbingan profesional mendorong semua tingkatan tim audit untuk 

mengungkapkan kemungkinan penipuan laporan keuangan dalam hubungannya 

dengan audit (AICPA, 2002b). 

  Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dapat menciptakan struktur 

yang membedakan auditor berpengalaman dan auditor tidak berpengalaman 

karena auditor yang berpengalaman telah mengembangkan struktur yang lebih 

kuat atas tugas audit. Mereka cenderung untuk memilih bukti substantif 

(authoritative evidence), mengarah pada pengurangan dampak dari memasukkan 

informasi yang tidak relevan dalam judgment (Frederick, 1991; Kennedy, 1993 

dalam Schafer, 2007). Auditor yang berpengalaman tidak akan memasukkan bukti 

yang tidak relevan dalam membuat going concern judgment (Shelton, 1991 dalam 

Schafer, 2007). 

  SAS No. 1, Generally Accepted Auditing Standards (AU 150) juga 

menyebutkan bahwa pelatihan teknis dan keahlian harus dimiliki oleh seorang 

auditor. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik juga dikatakan : “Standar 

umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang 

dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak 
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dapat memenuhi persyaratan yang  dimaksudkan  dalam  standar  auditing  ini,  

jika ia tidak  memiliki  pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang 

auditing”. Meskipun auditor memiliki kemampuan dalam bidang lain, namun 

auditor tersebut harus dilatih dengan benar dan mempunyai keahlian dalam audit. 

Selain pendidikan formal, pelatihan teknis dan keahlian juga mencakup 

pengalaman auditor dalam profesinya (Guy, et al., 2002). Seorang akuntan juga 

harus merupakan seorang yang bermutu dalam bidang teknis dan berpengalaman 

dalam bidang industri yang digeluti klien (Arens dan Loebbecke, 1986). Hal 

tersebut juga dibuktikan dalam lisensi CPA (Certified Public Accountants) yang 

juga menjadikan pengalaman sebagai salah satu persyaratan.  

  

2.2  Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Jamilah, Zaenal Fanani dan Grahita Chandrarin  (2007) yang berjudul “Pengaruh 

Gender, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit  Judgment”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti  empiris  tentang 

pengaruh gender,  tekanan ketaaatan dan kompleksitas  tugas  terhadap audit  

judgment. Hasil yang diperoleh menunjukkan  bahwa  gender  dan  kompleksitas  

tugas  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap audit  judgment, sedangkan  

tekanan  ketaatan  berpengaruh  secara  signifikan terhadap audit  judgment.  

Penelitian ini dilakukan di KAP Jawa Timur yang terdaftar di Directori Akuntan 

Publik yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2003. 

  Penelitian ini juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudhi 

Herliyansyah dan Meifida Ilyas (2006) yang berjudul ”Pengaruh Pengalaman 

Auditor terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment ”. 

Tujuan penelitian  ini  adalah untuk mengetahui  apakah pengalaman auditor  

mempunyai  pengaruh   yang   signifikan   terhadap   penggunaan   bukti dalam 

auditor judgment. Hasil dari penelitian ini adalah  ditemukan bahwa   pengalaman   

mengurangi   dampak informasi tidak relevan terhadap judgment auditor. Auditor 

berpengalaman tidak terpengaruh oleh adanya informasi tidak relevan dalam 

membuat  going concern  judgment.   
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  Penelitian yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha  

(2006)  yang  berjudul “Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas dan  

Pengalaman  Auditor terhadap Audit  Judgment”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  

menguji apakah  ada  perbedaan  kemampuan  pemrosesan  informasi  antara  laki-

laki  dan perempuan sebagai suatu isu gender di Indoneisa dalam hal hubungan 

kompleksitas tugas dalam membuat audit judgment serta menguji apakah  

interaksi genderdengan pengalaman berpengaruh  terhadap keakuratan pembuatan 

audit judgment. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa isu gender atau peran 

ganda perempuan dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap pembuatan 

judgment dan pengalaman sebagai auditor berpengaruh  langsung terhadap audit  

judgment. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Iskandar (2007) yang berjudul 

“Effects of Goal Orientation  and Task Complexity on Audit Judgment 

Performance” juga menjadi penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja seorang auditor akan lebih baik pada tugas yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan tugas yang kompleks sehingga kompleksitas 

tugas berpengaruh negatif terhadap audit judgment. 

  Penelitian lainnya adalah “Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due 

Professional Care, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit” oleh Icuk Rangga 

Bawono dan Elisha Muliani Singgih (2010). Hasil dari penelitian ini adalah 

Independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara 

simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi,  due  professional  

care  dan  akuntabilitas  secara  parsial  berpengaruh terhadap kualitas audit, 

sedangkan pengalaman  tidak berpengaruh  terhadap kualitas audit. Independensi  

merupakan  variabel  yang  dominan  berpengaruh  terhadap  kualitas audit. 

 

2.3   Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgment 

 Dilema etika seringkali mengikuti setiap profesi. Demikian dengan 

akuntan yang sering berhadapan dengan pilihan antara nilai-nilai yang 

bertentangan. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses pemeriksaan yang 

dilakukan oleh auditor. Salah satunya adalah tekanan dari klien yang seringkali 
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meminta auditor untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai bahkan melanggar 

standar pemeriksaan. Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema 

etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam keadaan 

ini, auditor dihadapkan dalam situasi konflik. Jika auditor tidak memenuhi 

tuntutan klien tersebut, maka akan ada resiko penghentian penugasan. Keputusan 

akhir berada pada tangan auditor itu sendiri berdasarkan profesionalisme, nilai dan 

kesadaran moral pribadinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bukti bahwa 

auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik itu dari atasan ataupun dari 

klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar profesional (Hartanto, 

1999 dalam Jamilah, et al., 2007). Demikian juga penelitian yang menunjukkan 

bahwa auditor dalam kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari klien 

untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional auditor junior cenderung 

akan  mentaati perintah tersebut (Jamilah, et al., 2007). Semakin besarnya tekanan 

ketaatan pada audior, maka semakin besar kemungkinan auditor menyimpang dari 

standar akuntansi yang berlaku umum dalam proses pembuatan audit judgment. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut : 

H1 : Tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment. 

  

2.3.2 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment 

  Kompleksitas tugas merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu 

tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta 

kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat 

keputusan (Jamilah, et al., 2007). Pemahaman mengenai tingkat kompleksitas 

suatu tugas perlu dilakukan karena kompleksitas tugas akan mempengaruhi 

kinerja dalam membuat audit judgment (Bonner, 1994 dalam Sanusi dan Iskandar, 

2007). Menurut Wood (1986) dalam Sanusi dan Iskandar (2007), kompleksitas 

tugas mengacu pada jumlah berbagai atribut dalam tugas dan hubungan di antara 

atribut tersebut. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas yang akan 

melebihi kemampuan seseorang, maka kinerja akan menurun (Kanfer dan 

Ackerman, 1989; Yeo dan Neal, 2004 dalam Sanusi dan Iskandar, 2007). Tugas 

yang kompleks tersebut juga dapat memicu kekawatiran atas kegagalan dalam diri 

karyawan yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Semakin 
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rendahnya kepercayaan diri, maka akan semakin rendah usaha dan ketekunan 

seseorang (Locke dan  Latham, 1990 dalam Sanusi dan Iskandar, 2007). Bonner 

(1994) dalam Sanusi dan Iskandar (2007) berpendapat bahwa seiring dengan 

meningkatnya kompleksitas tugas, seseorang juga dapat menggunakan cara dan 

strategi yang mudah sehingga mengakibatkan penurunan kualitas judgment dan 

keputusan. Kinerja seorang auditor akan lebih baik pada tugas yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan tugas yang kompleks (Sanusi dan Iskandar, 

2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai 

berikut : 

H2 : Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit judgment. 

 

2.3.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Audit Judgment 

 Marinus, Wray (1997) dalam Herliansyah (2006) menyatakan bahwa 

pengalaman   dapat   diukur   dengan   rentang   waktu   yang   telah digunakan   

terhadap   suatu   pekerjaan   atau   tugas   (job).   Penggunaan pengalaman   

tersebut bermuara   pada   asumsi   bahwa   tugas   yang   dilakukan   secara 

berulang-ulang  memberikan   peluang  yang lebih banyak untuk   belajar  

melakukannya  dengan yang   terbaik.  Pengalaman juga dapat berguna untuk 

meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan (Kolodner, 1983 dalam 

Herliansyah, 2006). AICPA AU  section 100-110 mengatakan sebagai berikut:   

“The   professional   qualifications required   of   the   independend   auditor   are   

those   of   person   with   the education and experience to practice as such. They 

do not include those of person   trained   for   qualified   to   engage   in   another   

profession   or accupation”. Pernyataan tersebut mengkaitkan   profesional  dan 

pengalaman   dalam   kinerja   auditor dimana auditor harus merupakan auditor 

independen yang memiliki pengalaman yang cukup. Pengalaman tersebut 

merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan profesi sebagai akuntan 

publik. Butts dalam Herliansyah (2006) mengungkapkan bahwa akuntan 

pemeriksa (auditor) yang berpengalaman akan membuat   judgment   lebih   baik   

dalam  tugas-tugas   profesional   daripada akuntan   pemeriksa  yang  belum  

berpengalaman. Haynes et al. (1998) dalam Herliansyah (2006)  juga menegaskan 

bahwa  pengalaman  audit  yang dipunyai   auditor   ikut   berperan   dalam   
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menentukan   pertimbangan yang diambil. Auditor yang memiliki banyak 

pengalaman akan membuat audit judgment yang lebih baik dibandingkan auditor 

yang tidak berpengalaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment. 

 

2.4 Model Penelitian 

 

  - H1 

 

    - H2  

  

    + H3 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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2.5 Bagan Alur Berpikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.2 Bagan Alur Berpikir 

Latar Belakang Masalah 

 

 Auditor diharapkan menyediakan layanan jaminan yang berkualitas dan membuktikan 

laporan keuangan. 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. Kualitas dari suatu audit judgment tersebut dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor individu dari auditor itu sendiri. Faktor – 

faktor tersebut adalah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

1. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment? 

2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment? 

3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap audit judgment? 

 

 

Landasan Teori 

 

1. Audit judgment :Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan 

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

tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. (Jamilah, et al., 2007) 

2. Tekanan ketaatan : Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan 

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang 

diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan 

bentuk dari  legitimate power. 

3. Kompleksitas tugas : persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh 

terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah 

yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan (Jamilah, et al., 2007). 

4. Pengalaman : suatu  proses  pembelajaran dan penambahan  perkembangan potensi bertingkah  

laku baik dari pendidikan formal maupun non  formal atau bisa  juga diartikan sebagai suatu 

proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang  lebih  tinggi (Knoers 

dan Haditono, 1999 dalam Bawono dan Singgih, 2006). 

 

Hipotesis 

 

H1 : Tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment. 

H2 : Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit judgment. 

H3 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment. 

 


