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Abstrak 

 

 Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang go public 

diwajibkan menyampaikan laporan  keuangan yang disusun sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan public. 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. Audit judgment dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor individu auditor. Faktor-faktor tersebut 

adalah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari tekanan 

ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman terhadap audit judgment. Data diperoleh 

dari pengumpulan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung ke Kantor 

Akuntan Publik di Kota Surabaya (terdaftar pada Direktori Kantor Akuntan Publik yang 

dikeluarkan IAPI tahun 2012).  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dan pengalaman 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment karena responden pada penelitian 

ini sebagian besar merupakan laki-laki dan berusia muda sehingga mereka fokus pada 

proses pembelajaran dan membangun pengalaman. Kompleksitas tugas berpengaruh 

positif signifikan terhadap audit judgment karena pada kondisi tugas yang kompleks 

auditor akan semakin waspada dan hati-hati dalam proses pemeriksaan. 

 

kata kunci : tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman, audit judgment 

 

Pendahuluan 

 

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. 
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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). 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. 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 
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pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan   yang lebih. Pengetahuan yang 

dimiliki seorang auditor tersebut juga akan memberikan hasil yang baik dalam tugasnya. 

   

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? 

 

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. 

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

 3.  Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap audit judgment. 

 

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 

 

 Landasan Teori 

1. 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 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 
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pelatihan-pelatihan dan kesadaran. Keinginan konstan untuk dapat membuat suatu 

judgment merupakan unsur yang sangat penting. 

 

2. 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 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). 

 

3. 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 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. 
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  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. 

  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).  

 

4. 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 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 
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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).  

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). 

 

Pengembangan Hipotesis 

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 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. 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 
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yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Semakin 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. 

 

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   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. 

 

Metode Penelitian 

 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan survey kuesioner. 

Dalam penelitian kuantitatif ini data yang digunakan yaitu data yang berbentuk angka 

atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007). 

Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Kota Surabaya yang telah terdaftar pada Direktori Kantor Akuntan Publik yang 

dikeluarkan IAPI tahun 2012. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah simple random sampling yaitu dengan pengambilan sampel acak pada populasi 

auditor yang bekerja pada 43 Kantor Akuntan Publik di  Kota Surabaya yang terdaftar 

pada Direktori Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI tahun 2012.  

Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data menggunakan sumber data primer. Data diperoleh dari 

pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan 
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langsung ke Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya yang terdaftar pada Direktori 

Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI tahun 2012.  

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

 Audit Judgment (AJ) adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat 

mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat, atau 

perkiraan tentang suatu obyek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain (Jamilah, et al., 

2007). Variabel ini diukur dengan skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial 

merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang 

dipunyai seseorang (Sugiyono, 2007). Variabel ini menggunakan kuesioner dalam 

Jamilah, et al. (2007) dengan sepuluh buah pertanyaan. 

2. Variabel Independen 

 Tekanan Ketaatan adalah tekanan yang diterima oleh auditor dalam menghadapi 

atasan dan klien untuk melakukan tindakan menyimpang dari standar etika (Jamilah, et 

al., 2007). Tekanan ketaatan merupakan variabel yang menggunakan kuesioner dalam 

Jamilah, et al., 2007 dengan menggunakan sembilan buah pertanyaan. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala Likert lima poin. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2007). 

 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). Kompleksitas tugas merupakan variabel yang menggunakan kuesioner dalam 

Jamilah, et al., 2007 dengan menggunakan enam pertanyaan. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial merupakan skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai 

seseorang (Sugiyono, 2007). 

 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 (Knoers dan Haditono, 1999  dalam Bawono dan 

Singgih, 2006). Variabel ini menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Biana (2008) 

dan diukur dengan menggunakan delapan buah pertanyaan yang mengukur mengenai 

lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan. Pengukuran variabel 

ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2007). 

 

Metode Analisis Data 

Pilot Test 

 Sebelum angket disebarkan pada responden yang sesungguhnya maka angket 

diujicobakan terlebih dahulu. Sebelumnya instrumen dikonsultasikan terlebih dahulu 

kepada para ahli dan dilanjutkan dengan uji coba instrumen (Sugiyono, 2007). 

Uji Respon Bias 

 Uji respon bias menggunakan independen sample t-test untuk mengetahui 

perbedaan karakteristik responden yang mengembalikan jawaban kuesioner tepat pada 

waktu dengan responden yang tidak mengembalikan kuesioner tepat pada waktunya. 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi 

responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, jabatan dan lama bekerja di KAP. 

Bagian ini juga memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (variabel 

independen dan variabel dependen), digunakan tabel statistik deskriptif yang 
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menunjukkan angka rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. 

Pengujian statistik deskriptif ini dilakukan dengan program SPSS 16. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 1. Uji Validitas 

 Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu 

kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner mampu  

mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut. Pengujian  

validitas  menggunakan  korelasi  bivariat  yang dilakukan  dengan  menghitung  korelasi  

antara  skor  masing-masing  butir pertanyaan dengan  total  skor variabel. Data akan 

dinyatakan valid  jika hasil dari korelasi  tersebut  adalah  signifikan yaitu dapat dilihat 

dari  tanda bintang  yang  terdapat  pada  angka  Pearson  Correlation  pada  setiap  

indikator, dimana angka tersebut signifikan pada level 0,05 (Ghozali,  2006).   

 2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

terhadap konsistensi, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Pengujian  ini  dilakukan  dengan menghitung  koefisien  

Cronbach Alpha (α)  dari  masing-masing  instrumen  dalam  satu  variabel.  Suatu  

variabel  disebut reliabel, apabila hasil α ≥ 0,60 (Ghozali, 2006). 

Uji Asumsi Klasik 

 1. Uji Normalitas 

  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, 

variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2006). 

Model  regresi  yang  baik  adalah memiliki  distribusi  data  normal atau  mendekati  

normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample 

Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai signifikansinya  lebih dari 0,05 maka  menunjukkan  

distribusi  yang  normal  sehingga  bisa  dilakukan  regresi dengan model liner berganda. 

 2. Uji Multikolinearitas 

 Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar  variabel 

independen.  (Ghozali,  2006). Ada  tidaknya  multikolinearitas dapat dideteksi  dengan 

menganalisis  korelasi  variabel-variabel   bebasnya  atau  dapat  juga dengan melihat  

nilai  tolerance  serta  nilai  variance  inflation  factor  (VIF). Nilai yang  umum  dipakai  

untuk  menunjukkan  adanya  multikolineritas  adalah  nilai tolerance < 0,10 atau nilai 

VIF > 10 (Ghozali, 2006). 

 3. Uji heterokedastisitas 

 Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika  variance  

dari  satu pengamatan ke pengamatan  lain  tetap,  maka terjadi homoskedastisitas  dan  

apabila  berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi  yang  baik adalah  yang  

tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya 

heteroskedastisitas  adalah  dengan  uji  Glejser. Uji Glejser digunakan untuk 

meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel dependen terhadap variabel 

independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006) dengan persamaan regresi: 

 │Ut│= α + βXt + vt 

 │Ut│ merupakan variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. 

Uji Kelayakan Model 

 Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari pengujian 

ketepatan model sebagai berikut : 

 1. Uji Statistik F 

 Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah variabel 

independen dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F 
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dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan SPSS 

memiliki tingkat signifikansi 0,05. Bila signifikansi  F  <  0,05  berarti H0 ditolak yang 

berarti variabel  independen  secara  serentak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 2. Uji Regresi Berganda 

  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menguji variabel independen 

dalam penelitian ini (tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman) dan variabel 

dependen (audit judgment) secara statistik dengan jenis analisis regresi berganda 

(multiple regression). Analisis multiple regression ini digunakan dalam penelitian dengan 

variabel independen minimal dua (Sugiyono, 2007). Adapun rumus dari pengujian ini 

adalah sebagai berikut : 

AJ = α +β1TK + β2KT + β3P + ε  

Keterangan:  

AJ = Audit Judgment  

α  = Konstanta  

β1 ,β2 = Koefisien Regresi  

TK = Tekanan Ketaatan  

KT = Kompleksitas Tugas 

P = Pengalaman  

ε  = Error 

 3. Koefisien Adjusted R
2
 

  Koefisien Adjusted R
2
 mengukur  seberapa  jauh kemampuan  variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu 

antara nol dan satu, dimana nilai yang semakin mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan semua informasi diperlukan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Namun jika nilai R
2 

kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2006). 

Uji Hipotesis  

 Pengujian  ini bertujuan  untuk menunjukkan  seberapa  jauh pengaruh  satu 

variabel  independen  secara  individual  dalam menerangkan  variasi variabel 

independen. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai 

berikut:  

 a.   Bila  nilai  signifikansi t  <  0.05,  maka  H0  ditolak,  artinya  terdapat pengaruh  

yang  signifikan  antara  satu  variabel  independen  terhadap variabel dependen.  

 b.   Apabila  nilai signifikansi t  >  0.05, maka H0  diterima,  artinya  tidak  ada 

pengaruh  yang  signifikan  antara  satu  variabel  independen  terhadap variabel 

dependen. 

H0 (hipotesis nol) : bi = 0 berarti variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen). Hipotesis alternatifnya adalah bi ≠ 0 berarti 

variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Analisis Data dan Pembahasan 

 

Gambaran Umum Auditor KAP di Surabaya 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor pada KAP 

di Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 79 responden. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah simple random sampling. Hal ini dimaksudkan agar responden 

berasal dari semua jabatan auditor baik yunior, senior, manajer, maupun partner. Data 

diperoleh menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan kepada 43 KAP di 

Surabaya yang terdaftar dalam IAPI. 

   Total kuesioner yang telah disebarkan ke auditor KAP di Surabaya sebanyak 120 

eksemplar dengan persentase tingkat pengembalian sebesar 65,83%. Kuesioner yang 

tidak kembali sebesar 24,17% dengan alasan KAP sedang sangat sibuk dan banyak 
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auditor yang masih bertugas di luar kota. Terdapat 10% kuesioner yang tidak dapat 

digunakan karena tidak lengkap pengisiannya.  

   Berdasarkan kategori gender didapatkan bahwa dari 79 responden, 58% 

merupakan auditor laki-laki sedangkan auditor perempuan sebanyak 42%.  Berdasarkan 

kategori umur, terdapat 57% responden berumur 22-27 tahun, kemudian 16% responden 

berumur 28-33 tahun, 19% responden berusia 33-38 tahun dan sisanya berusia diatas 38 

tahun. Berdasarkan kategori jabatan responden ditemukan bahwa responden didominasi 

oleh auditor yunior dan auditor senior. Terdapat 51% responden merupakan auditor 

yunior, 38% responden merupakan auditor senior, 8% merupakan manajer dan 4% 

merupakan partner. Berdasarkan data profil responden ditemukan 99% dari responden 

penelitian tersebut mendapatkan penugasan audit dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

Auditor yang menjadi responden penelitian ini 52% telah bekerja selama satu sampai 

dengan tiga tahun, 30% bekerja selama 4-6 tahun, 9% telah bekerja selama 7-9 tahun dan 

sisanya telah bekerja selama datas 10 tahun. Responden sebagian besar tidak memiliki 

pekerjaan audit pada industri spesifik dan tidak melakukan jasa atestasi. Terlihat dari 

persentase responden yang tidak memiliki pekerjaan audit pada industri spesifik sebesar 

63% dan responden yang tidak melakukan jasa atestasi sebesar 72%. Sebanyak 81%  

responden juga telah mendapatkan pelatihan dalam bidang pengauditan selama menjadi 

auditor. 

 

Hasil Analisis Data 

1. Pilot Test 

   Pengujian ini dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan beberapa rekan. 

Prosedur yang dilakukan untuk pilot test adalah dengan memberikan kuesioner kepada 

dosen pembimbing dan beberapa rekan untuk didiskusikan bersama. Tujuan dilakukan 

pilot test ini adalah untuk memastikan agar tidak ada item-item pertanyaan dalam 

kuesioner yang ambigu atau sulit dimengerti. Setelah kuesioner melalui proses pilot test, 

maka kuesioner siap untuk dibagikan kepada responden.  

2. Hasil Pengujian Respon Bias 

 Pengujian respon bias dilakukan dengan menggunakan independen sample t-test 

untuk mengetahui perbedaan karakteristik responden yang mengembalikan jawaban 

kuesioner tepat pada waktu dengan responden yang tidak mengembalikan kuesioner tepat 

pada waktunya. Berikut ringkasan pengujian respon bias dengan menggunakan 

independen sample t-test :  
Tabel 1 Hasil Pengujian independen sample t-test 

Keterangan Sig. Sig. (2 tailed) 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,159 0,96 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,798 0,175 

Pengalaman (P) 0,255 0,055 

Audit Judgment (AJ) 0,238 0,314 

Sumber : Data diolah (2012) 

3. Statistik Deskriptif 

   Rata-rata jawaban dari variabel tekanan ketaatan adalah 1,84 dengan 

penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0,791. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai 

variabel tekanan ketaatan dapat tergolong nilai rendah. Item pertanyaan TK1 

mendapatkan rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor tidak ingin 

mendapatkan masalah dengan klien jika auditor tidak memenuhi keinginan klien untuk 

menyimpang dari standar profesional. Angka minimum dan maximum yang didapatkan 

adalah satu dan empat.  

   Rata-rata jawaban dari variabel kompleksitas tugas adalah 3,30 dengan 

penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0,757. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai 

variabel kompleksitas tugas dapat tergolong nilai sedang. Item pertanyaan KT3 

mendapatkan rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor dapat mengetahui 
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dengan jelas bahwa suatu tugas dapat telah auditor selesaikan. Angka minimum dan 

maximum yang didapatkan adalah satu dan lima. 

 Rata-rata jawaban dari variabel pengalaman adalah 3,71 dengan penyimpangan 

yang dapat terjadi sebesar 0,663. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai variabel 

pengalaman dapat tergolong nilai yang tinggi. Item pertanyaan P1 mendapatkan rata-rata 

tertinggi yang menunjukkan bahwa semakin lama menjadi auditor maka semakin 

mengerti bagaimana menghadapi obyek pemeriksaan dalam memperoleh data yang 

dibutuhkan. Angka minimum dan maximum yang didapatkan adalah satu dan lima. 

   Rata-rata jawaban dari variabel audit judgment adalah 2,99 dengan 

penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0,742. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai 

variabel audit judgment dapat tergolong nilai yang sedang. Item pertanyaan AJ6 

mendapatkan rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor akan menolak untuk 

menghilangkan pelanggan dari proses konfirmasi. Angka minimum dan maximum yang 

didapatkan adalah dua dan lima.  

4. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

   Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan memilih 

langkah analyze-correlate-bivariate antara masing – masing item dengan total variabel 

independen. Suatu variabel dikatakan valid apabila signifikansinya kurang dari 0.05 dan 

memiliki korelasi lebih dari 0,3. Adapun ringkasan hasil perhitungan validitas melalui 

pengolahan SPSS dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Tekanan Ketaatan 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

TK1 0.508 0,000 VALID 

TK2 0,812 0,000 VALID 

TK3 0,433 0,000 VALID 

TK4 0,675 0,000 VALID 

TK5 0,793 0,000 VALID 

TK6 0,794 0,000 VALID 

TK7 0,867 0,000 VALID 

TK8 0,182 0,109 TIDAK VALID 

TK9 0,483 0,000 VALID 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kompleksitas Tugas 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

KT1 0,206 0,068 TIDAK VALID 

KT2 0,785 0,000 VALID 

KT3 0,539 0,000 VALID 

KT4 0,719 0,000 VALID 

KT5 0,533 0,000 VALID 

KT6 0,588 0,000 VALID 

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pengalaman 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

P1 0,784 0,000 VALID 

P2 0,750 0,000 VALID 

P3 0,822 0,000 VALID 

P4 0,630 0,000 VALID 

P5 0,751 0,000 VALID 

P6 0,686 0,000 VALID 

P7 0,678 0,000 VALID 

P8 0,558 0,000 VALID 

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Audit Judgment 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

AJ1 0,251 0,25 TIDAK VALID 

AJ2 0,701 0,000 VALID 
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AJ3 0,283 0,11 TIDAK VALID 

AJ4 0,676 0,000 VALID 

AJ5 0,548 0,000 VALID 

AJ6 0,321 0,004 VALID 

AJ7 0,645 0,000 VALID 

AJ8 0,405 0,000 VALID 

AJ9 0,552 0,000 VALID 

AJ10 0,481 0,000 VALID 

Sumber : Data diolah (2012) 

 Item-item pertanyaan yang tidak valid akan dihapuskan dan tidak digunakan 

dalam analisis lebih lanjut. 

Uji Reliabilitas 

  Uji  reliabilitas  dilakukan dengan menggunakan analisis  Cronbach Alpha  

dimana satu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari setiap variabel. 
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,837 RELIABEL 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,653 RELIABEL 

Pengalaman (P) 0,845 RELIABEL 

Audit Judgment (AJ) 0,718 RELIABEL 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Tabel 4.12 menunjukkan hasil perhitungan uji reliabilitas dimana dapat diketahui 

bahwa nilai Cronbach Alpha yang menunjukkan koefisien reliabilitas untuk variabel 

pengalaman sebesar 0,845, kompleksitas tugas sebesar 0,653, tekanan ketaatan sebesar 

0,837, dan audit judgment sebesar 0,718. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel sehingga 

layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.   

5. Uji Asumsi Klasik 

 1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil 

pengujian, ditemukan bahwa Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai 1,098 yang berarti 

memiliki nilai signifikan > 0,05. Artinya seluruh data terdistribusi normal. Berdasarkan 

hal tersebut maka disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 2.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi. Apabila sebagian atau seluruh variabel 

independen berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas. Uji multikolinieritas ini 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau Variance Inflation Factors (VIF). Batas 

nilai tolerance adalah 0,10 dan Variance Inflation Factors (VIF) adalah 10. Jika nilai 

tolerance value di bawah 0,10 atau nilai Variance Inflation Factors (VIF) di atas 10 maka 

terjadi multikolinieritas. Adapun hasil ringkasan uji multikolinearitas dapat dilihat pada 
Tabel 7 

 

 

 

 

. 

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity Statistics  

Keterangan Tolerance VIF 
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Tekanan Ketaatan (TK 0,757 1,321 Bebas multikolinearitas 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,770 1,298 Bebas multikolinearitas 

Pengalaman (P) 0,939 1,065 Bebas multikolinearitas 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada 

setiap variabel independen. Nilai tolerance yang ada pada variabel pengalaman, 

kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan audit judgment diatas 0.10 dan nilai Variance 

Inflation Factors (VIF) dari setiap variabel independen di bawah 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada kolerasi antara variabel bebas dalam model regresi.  

 3.  Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Heteroskedastisitas berarti variance variabel dalam model tidak sama. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi 

variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel 

terikatnya. Adapun hasil ringkasan uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 8. 
Tabel 8 Hasil Uji Heterokedastsitas 

Model Sig. Keterangan 

Tekanan Ketaatan (TK 0,514  Homogen 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,166  Homogen 

Pengalaman (P) 0,076  Homogen 

Sumber : Data diolah (2012) 

 Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen 

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi variabel pengalaman, kompleksitas tugas, tekananan ketaatan dan 

audit judgment tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

6. Hasil Pengujian Kelayakan Model 

1. Uji Regresi Berganda  

  Berikut adalah tabel uji statistik untuk persamaan regresi linier berganda : 
Tabel 9 Hasil Uji Model Regresi Berganda 

Model Koefisien Regresi 

(Constant) 1,627 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,077 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,358 

Pengalaman (P) 0,077 

Sumber : Data diolah (2012) 

Berdasarkan Tabel diatas, maka didapat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

AJ = 1,627 +0,060KT + 0,077TK + 0,358P + ε 

2. Uji Statistik F 

 Pengujian statistik F digunakan untuk mengetahui apakah pengalaman, 

kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

audit judgment. Dari pengujian statistik F yang dilakukan dengan SPSS, didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman, kompleksitas tugas, dan tekanan 

ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment.  

3. Koefisien Adjusted R
2 

  Pengujian ini dilakukan untuk mengukur  seberapa  jauh kemampuan  variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai  yang semakin mendekati angka nol menunjukkan kemampuan 
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variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Dari hasil pengolahan SPSS didapat nilai adjusted R
2
 sebesar 0,282. Artinya 28,2% 

variabel audit judgment dipengaruhi oleh variabel kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, 

dan pengalaman. Sisanya sebesar 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain.  

7. Hasil Pengujian Hipotesis 
Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis 

Model Sig. Tanda Hasil Keputusan 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,255 Positif Berlawanan dengan 

hipotesis 

H1 ditolak 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,000 Positif Berlawanan dengan 

hipotesis 

H2 ditolak 

Pengalaman (P) 0,358 Positif Berlawanan dengan 

hipotesis 

H3 ditolak 

Sumber : Data diolah (2012) 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka H1 ditolak dan menerima H0 karena 

nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,255 sehingga 

tekanan ketaatan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama yaitu tekanan ketaatan berpengaruh 

negatif terhadap audit judgment. Hasil pengujian hipotesis dalam peneltian ini 

menemukan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap audit judgment. 

 b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi yang didapat pada H2 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sedangkan arah yang didapat dari 

koefisien regresi adalah positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesis kedua 

yaitu kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit judgment. 

Berdasarkan pengujian di atas maka keputusan yang didapat adalah H2 ditolak. 

Hasil penelitian menemukan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif 

signifikan terhadap audit judgment. 

 c. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka H3 ditolak dan menerima H0 karena 

nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,358 sehingga 

pengalaman tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Hal ini 

tidak sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu pengalaman berpengaruh positif 

terhadap audit judgment. 

8. Pembahasan 

  1. Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgment  

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jamilah, et al. (2007) yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan 

berpengaruh signifikan terhadap audit judgment dimana auditor dalam kondisi adanya 

perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang dari standar 

profesional auditor cenderung akan mentaati perintah tersebut.  Penelitian ini tidak 

menemukan adanya pengaruh tekanan ketaatan yang signifikan terhadap audit judgment.  

  Hasil dari penelitian ini adalah tekanan ketaatan tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit judgment. Hal ini diindikasikan terjadi karena 58% responden 

penelitian adalah laki-laki. Pandangan sex role stereotype menyatakan bahwa pria lebih 

berorientasi pada pekerjaan, objektif, independen, agresif dan lebih bertanggung jawab 

dalam hal manajerial dimana pria lebih memiliki sikap, perilaku dan temperamen 

dibandingkan wanita (Gill Palmer dan Tamilselvi Kandasami, 1997) dalam Trisnaningsih, 

2004). Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cohen et al. (1998) dalam 

Mutmainah (2007) yang membuktikan bahwa dalam tujuh kasus dilematis, mahasiswa 

akuntasi wanita lebih sensitif dibanding pria dalam pengambilan keputusan yang 
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melibatkan perilaku tidak etis. Hal ini secara konstan menyatakan bahwa wanita memiliki 

perbedaan dengan pria dalam hal evaluasi etis, tujuan etis dan orientasi etis. Hal inilah 

yang membuat tekanan ketaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment 

yang dibuat auditor karena responden dalam penelitian ini sebagian besar merupakan 

laki-laki yang cenderung tidak mudah mentaati perintah, lebih objektif, bertanggung 

jawab dan tidak sensitif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku tidak 

etis. 

  Berdasarkan data responden sebesar 57% berusia 22-27 tahun dan sebesar 51% 

merupakan auditor yunior. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang berusia muda 

atau auditor yunior merupakan orang baru yang lebih fokus dalam karir dan membangun 

pengalamannya. Mereka juga cenderung lebih mengutamakan proses belajar sehingga 

tekanan ketaatan tidak mempunyai pengaruh dalam audit judgment yang dibuat oleh 

mereka. Disamping itu, tindakan supervisi yang ketat juga dapat menjadi salah satu 

alasan mengapa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Dilihat dari 

data statistik deskriptif pada Tabel 4.4, meskipun item pertanyaan TK1 mendapatkan rata-

rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor tidak ingin mendapatkan masalah dengan 

klien jika auditor tidak memenuhi keinginan klien untuk menyimpang dari standar 

profesional, namun hal itu akan diatasi oleh tindakan supervisi yang ketat. Ditinjau 

kembali dari KAP yang mau menerima dan merespon kuesioner dalam penelitian ini 

sebagian besar merupakan KAP yang besar dan ternama di kota Surabaya sehingga 

memungkinkan adanya struktur audit dan tindakan supervisi yang lebih baik. 

  2. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment 

   Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jamilah, et al. (2007) yang menyatakan bahwa komplekitas tugas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit judgment dimana pada situasi yang kompleks tidak 

berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor. Hasil dari pengujian hipotesis 

pada penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan 

terhadap audit judgment. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanusi dan Iskandar 

(2007), Chung dan Monroe dalam Jamilah (2007) dan Abdolmohammadi dan Wright 

dalam Jamilah (2007) yang mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan kompleksitas 

tugas terhadap audit judgment.  

   Sanusi dan Iskandar (2007) mengatakan bahwa tugas yang kompleks dapat 

memicu kekawatiran atas kegagalan dalam diri karyawan yang memiliki tingkat 

kepercayaan diri yang rendah. Semakin rendahnya kepercayaan diri, maka akan semakin 

rendah usaha dan ketekunan seseorang (Locke dan  Latham dalam Sanusi dan Iskandar, 

2007). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan kompleksitas tugas 

terhadap audit judgment. Terdapat ketidakkonsistenan terhadap arah hipotesis pada  hasil 

penelitian ini dengan penelitian Sanusi dan Iskandar (2007). Pada penelitian ini, hasil 

yang didapat dari pengujian koefisien regresi menunjukkan arah yang positif yang berarti 

kompleksitas tugas berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Hal ini dapat 

dilihat pada data responden dimana sebesar 58% responden merupakan laki-laki yang 

lebih rasional dibandingkan wanita yang lebih emosional sehingga auditor pria tidak 

mudah khawatir dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih jika dibandingkan 

dengan wanita. Hal ini konsisten dengan Chung dan Monroe dalam Jamilah (2007) yang 

mengatakan bahwa interaksi antara gender dengan kompleksitas tugas berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit judgment. 

   Responden pada penelitian ini sebagian besar merupakan auditor yunior, berusia 

relatif muda, dan dapat dikatakan kurang memiliki pengalaman. Dapat dilihat pada data 

responden yaitu sebesar 51% merupakan auditor yunior, sebesar 57% berusia 22-27 tahun 

dan sebesar 52% baru bekerja pada KAP selama satu sampai dengan tiga tahun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa para auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini 

cenderung fokus pada proses belajar karena mereka masih baru dan kurang 

berpengalaman. Mereka menjadi lebih waspada dan teliti dalam mengerjakan tugas yang 
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kompleks dibandingkan dengan auditor yang sudah terbiasa dan berpengalaman sehingga 

penelitian ini memiliki arah yang berlawanan dengan penelitian Sanusi dan Iskandar yang 

mengatakan 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). 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Abdolmohammadi dan Wright dalam Jamilah 

(2007) yang menunjukkan bahwa perbedaan judgment yang signifikan ditemukan antara 

kelompok berpengalaman pada masing-masing tugas dimana perlu untuk 

mempertimbangkan secara eksplisit dan mengontrol kompleksitas tugas dan keahlian 

normatif yang tepat dalam meneliti sifat dari keahlian. Auditor dalam penelitian ini fokus 

pada proses pembelajarannya sehingga mereka lebih waspada dan hati-hati dalam 

mengerjakan suatu tugas yang kompleks sehingga kompleksitas tugas berpengaruh positif 

pada judgment yang dihasilkan. 

  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 (Sanusi 

dan Iskandar, 2007), sehingga kompleksitas tugas dapat berpengaruh negatif atau postif 

bergantung pada individu yang mengalaminya. Hasil dari penelitian yang menunjukkan 

bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment dapat 

juga diindikasikan terjadi karena auditor sebagian besar merupakan laki-laki, berusia 

relatif muda dan merupakan auditor yunior. Mereka tidak mudah rendah diri karena tugas 

yang kompleks dan usia yang masih muda menjadikan mereka semakin tertantang dan 

yakin akan menyelesaikan pekerjaan yang kompleks tersebut.  

  Dapat juga dilihat dari statistik deskriptif pada Tabel 4.5, item pertanyaan KT3 

mendapatkan rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor dapat mengetahui 

dengan jelas bahwa suatu tugas dapat telah auditor selesaikan mengindikasikan bahwa 

kompleksitas tugas tidak selalu menciptakan kesulitan yang kompleks tetapi dapat juga 

memberikan isyarat (cues) yang kompleks sehingga tugas menjadi lebih jelas.  

  3. Pengaruh Pengalaman terhadap Audit Judgment 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini didapatkan bahwa 

pengalaman tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herliansyah (2006) dan Zulaikha (2006) 

yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment. 

Herliansyah (2006) menegaskan bahwa  pengalaman  audit  yang dipunyai   auditor   ikut   

berperan   dalam   menentukan   pertimbangan yang diambil. Auditor yang memiliki 

banyak pengalaman akan membuat audit judgment yang lebih baik dibandingkan auditor 

yang tidak berpengalaman. 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). Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh 

pengalaman terhadap audit judgment. 

 Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Na’im 

(1999) yang menemukan bahwa perbedaan  pengalaman  tidak  berpengaruh  terhadap  

jumlah  pengetahuan  tentang jenis-jenis kekeliruan  yang berbeda  yang diketahuinya. 

 Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bawono dan Singgih (2010) yaitu 

pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut juga 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan  bahwa  tidak  berpengaruhya  

pengalaman  terhadap  kualitas  audit  mungkin  disebabkan  karena  sebagian  besar  
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responden  dalam penelitian  mereka  adalah  auditor  yang  menjabat  sebagai  junior  dan 

masa  kerjanya  tidak lebih  dari  tiga  tahun  sehingga  respon  para responden  untuk  

menjawab  pertanyaan  berkaitan dengan variabel pengalaman cenderung menghasilkan  

temuan yang tidak mendukung (Aji, 2009 dan Rahman, 2009 dalam Bawono dan Singgih, 

2010). Penelitian ini juga memiliki 51% responden merupakan auditor yunior, 57% 

responden berusia 22-27 tahun dan 52% bekerja pada KAP tidak lebih dari tiga tahun. 

Responden sebagian besar tidak memiliki pekerjaan audit pada industri spesifik yang 

berarti mereka hanya fokus pada pekerjaannya di KAP dan kurang memiliki pengalaman 

di bidang lain yang terkait. Terlihat dari persentase responden yang tidak memiliki 

pekerjaan audit pada industri spesifik sebesar 63%.  

 Sebanyak 81%  responden dalam penelitian juga telah mendapatkan pelatihan 

dalam bidang pengauditan selama menjadi auditor yang mengindikasikan bahwa mereka 

memiliki keahlian yang cukup yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan audit apapun 

jabatan mereka, lama bekerja, dan banyak pengalaman mereka. Baik auditor yang 

berpengalaman maupun tidak berpengalaman memiliki bekal pengetahuan melalui 

beberapa pelatihan di bidang pengauditan. Auditor yang berpengalaman merasa semakin 

mengerti bagaimana menghadapi obyek pemeriksaan dalam memperoleh data yang 

dibutuhkan sehingga auditor yang berpengalaman dapat kurang hati-hati atau waspada 

dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yunior menjadikan tugas pemeriksaan sebagai 

proses belajar dan membangun pengalamannya sehingga semakin lama mereka dapat 

semakin mengerti bagaimana menghadapi obyek pemeriksaan. Hal ini juga menjadikan 

auditor yunior dapat lebih teliti dan waspada dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga 

pengalaman tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment.  

 
Kesimpulan 

 

Simpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari tekanan 

ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman terhadap audit judgment. Objek pada 

penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP di Kota Surabaya yang terdaftar pada 

direktori Kantor Akuntan Publik IAPI tahun 2012. Variabel yang digunakan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan 

pengalaman. Variabel dependen yang digunakan adalah audit judgment. Hipotesis 

pertama tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, et al. (2007) 

yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit 

judgment dimana auditor dalam kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari 

klien untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional auditor cenderung akan 

mentaati perintah tersebut.  Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh tekanan 

ketaatan yang signifikan terhadap audit judgment. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tekanan ketaatan dari atasan atau klien tidak berpengaruh terhadap judgment yang dibuat 

oleh auditor. 

  Hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Sanusi dan Iskandar (2007), Chung 

dan Monroe dan Abdolmohammadi dan Wright yang membuktikan bahwa ada pengaruh 

signifikan kompleksitas tugas terhadap audit judgment, namun ada perbedaan arah 

hipotesis dimana dalam penelitian Sanusi dan Iskandar (2007) menemukan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit judgment. Penelitian ini 

menemukan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif signifikan terhadap audit 

judgment dimana dalam kondisi tugas yang kompleks auditor dapat lebih waspada dan 

berhati-hati dalam proses pemeriksaan yang menghasilkan suatu judgment. 

  Hasil ketiga penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap audit judgment. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bawono dan Singgih (2010). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada 

pengaruh dalam judgment yang dibuat oleh auditor berpengalaman maupun auditor yang 
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tidak berpengalaman yang disebabkan karena responden pada penelitian ini sebagian 

besar merupakan auditor yunior dan masih baru bekerja di KAP sehingga tidak 

menghasilkan temuan yang mendukung terkait pengalaman. Hal ini tidak konsisten 

dengan penelitian Herliansyah (2006) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh 

positif terhadap audit judgment.   

Implikasi 

1.   Implikasi Teoritis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu 

pengetahuan dan bahan bacaan mengenai akuntansi keperilakuan khususnya di bidang 

auditing terkait dengan pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman 

terhadap audit judgment. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

pengetahuan, bahan diskusi dan sumber kajian bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi audit judgment. 

2.  Implikasi Empiris 

  Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan menambah pengetahuan 

Kantor Akuntan Publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment. 

Salah satu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment merupakan hal yang cukup baik 

bagi KAP dimana auditor tidak terpengaruh akan ada atau tidaknya tekanan dari klien 

maupun atasan dalam membuat audit judgment. Hal ini perlu dipertahankan seperti 

dengan memperketat tindakan supervisi dan penanaman nilai etis pada auditor. 

  Hasil  penelitian juga ini  dapat  memberi wawasan  dan  pemahaman  baru  bagi  

para praktisi auditing yaitu para auditor agar dapat meningkatkan  kualitas  dari  audit 

judgment.  Bagi  pembuat  standar,  hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  pertimbangan 

dalam  setiap  penyusunan  standar  auditing.  

Rekomendasi  

  Berikut beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya : 

 1. Penelitian ini masih menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten dengan 

penelitian sebelumnya. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi audit judgment seperti 

pengetahuan, tindakan supervisi, dan gender. Penelitian selanjutnya juga dapat 

dilakukan di kota atau propinsi lain sehingga hasilnya bisa digeneralisasi pada 

ruang lingkup yang lebih luas.   

2.  Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam perolehan data melalui kuesioner 

dimana  ada  kemungkinan  terjadi  perbedaan  persepsi  antara  peneliti  dengan 

responden  karena  beberapa responden mungkin  tidak  bisa mengklarifikasi  

pertanyaan dan peneliti tidak dapat mengontrol banyak hal seperti ketelitian 

responden sebagai partisipan dalam mengisi kuesioner, suasana kantor, dan lain-

lain. Proses pembagian kuesioner dalam masa-masa auditor dalam pekerjaan 

yang sibuk juga menjadi keterbatasan penelitian ini. Rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan metode eksperimen sehingga 

penelitian menggambaran perilaku individu yang lebih representatif.   

3.  Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada KAP agar mempertimbangkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audior dalam merancang program kerja 

sehingga proses audit judgment menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. 

4.  Pada  penelitian  ini  responden  yang mengisi  kuesioner  sebagian  besar 

merupakan auditor yunior, berusia muda, dan baru bekerja di KAP, oleh karena  

itu diharapkan untuk penelitian  selanjutnya  dapat  memperoleh responden  dari  

semua  jenjang  sehingga  penelitian dapat lebih digeneralisasi.   
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LAMPIRAN : HASIL PENGUJIAN SPSS 

 

Statistik Deskriptif Pengalaman 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1.1 79 1 5 4.34 .696 

x1.2 79 1 5 4.30 .686 

x1.3 79 1 5 4.19 .786 

x1.4 79 1 5 3.97 .816 

x1.5 79 1 5 4.16 .854 

x1.6 79 1 5 4.10 .744 

x1.7 79 1 5 4.03 .716 

x1.8 79 1 5 3.62 1.066 

P 79 1 5 3.71 .663 

Valid N (listwise) 79     

 

Statistik Deskriptif Kompleksitas Tugas 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x2.2 79 1 5 3.72 1.085 

x2.3 79 1 5 3.92 .764 

x2.4 79 1 5 3.52 .998 

x2.5 79 1 5 3.91 .701 

x2.6 79 1 5 3.46 1.152 

KT 79 1 5 3.30 .757 

Valid N (listwise) 79     
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Statistik Deskriptif Tekanan Ketaatan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x3.1 79 1 5 2.48 1.270 

x3.2 79 1 5 2.30 1.042 

x3.3 79 1 4 2.16 .741 

x3.4 79 1 5 2.04 1.115 

x3.5 79 1 5 2.42 1.116 

x3.6 79 1 5 2.14 1.009 

x3.7 79 1 5 2.22 1.094 

x3.9 79 1 5 2.58 .982 

TK 79 1 4 1.84 .791 

Valid N (listwise) 79     

 

Statistik Deskriptif Audit Judgment 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x4.2 79 1 5 3.01 1.115 

x4.4 79 1 5 2.89 1.132 

x4.5 79 1 5 3.52 1.131 

x4.6 79 1 5 3.67 1.047 

x4.7 79 1 5 3.00 1.209 

x4.8 79 1 5 3.39 1.018 

x4.9 79 1 5 3.42 1.128 

x4.10 79 1 5 4.03 1.025 

AJ 79 2 5 2.99 .742 

Valid N (listwise) 79     
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Uji Validitas Kompleksitas Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 TS2 

x2.1 Pearson Correlation 1.000 -.173 .540
**

 -.123 .188 -.188 .206 

Sig. (2-tailed)  .127 .000 .278 .098 .097 .068 

N 79.000 79 79 79 79 79 79 

x2.2 Pearson Correlation -.173 1.000 .144 .656
**

 .237
*
 .503

**
 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .127  .205 .000 .036 .000 .000 

N 79 79.000 79 79 79 79 79 

x2.3 Pearson Correlation .540
**

 .144 1.000 .136 .513
**

 -.048 .539
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .205  .231 .000 .677 .000 

N 79 79 79.000 79 79 79 79 

x2.4 Pearson Correlation -.123 .656
**

 .136 1.000 .231
*
 .327

**
 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .278 .000 .231  .040 .003 .000 

N 79 79 79 79.000 79 79 79 

x2.5 Pearson Correlation .188 .237
*
 .513

**
 .231

*
 1.000 -.013 .533

**
 

Sig. (2-tailed) .098 .036 .000 .040  .911 .000 

N 79 79 79 79 79.000 79 79 

x2.6 Pearson Correlation -.188 .503
**

 -.048 .327
**

 -.013 1.000 .588
**

 

Sig. (2-tailed) .097 .000 .677 .003 .911  .000 

N 79 79 79 79 79 79.000 79 

TS.KT Pearson Correlation .206 .785
**

 .539
**

 .719
**

 .533
**

 .588
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .068 .000 .000 .000 .000 .000  

N 79 79 79 79 79 79 79.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Uji Reliabilitas 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.837 .836 8 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.653 .647 5 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.845 .859 8 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.718 .712 8 
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Uji Asumsi Klasik 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 79 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .71163946 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .124 

Positive .124 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .179 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .464 .428  1.085 .281   

P .142 .079 .208 1.802 .076 .939 1.065 

KT -.107 .077 -.180 -1.399 .166 .757 1.321 

TK -.048 .073 -.084 -.656 .514 .770 1.298 

a. Dependent Variable: ABS_RES      
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Uji Koefisien Adjusted R
2
 

 

 

Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
.556(a) .309 .282 .31367 

a  Predictors: (Constant), tk, p, kt 

 

 

Uji Signifikansi F 

 

 

Uji Hipotesis 

ANOVAb

3.304 3 1.101 11.194 .000a

7.379 75 .098

10.683 78

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), tk, p, kta. 

Dependent Variable: ajb. 

Coefficientsa

1.627 .362 4.495 .000

.358 .075 .493 4.776 .000

.060 .065 .090 .925 .358

.077 .067 .119 1.147 .255

(Constant)

kt

p

tk

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: aja. 
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Pengujian Respon Bias 
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Uji Validitas Pengalaman 

 

Uji Validitas Tekanan Ketaatan  
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Uji Validitas Audit Judgment 
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Uji Validitas Kompleksitas Tugas 

 
 

 

 

 

 

 

 


