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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Peraturan BAPEPAM  Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-306/BEI/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 publik. Akuntan adalah suatu profesi yang 

salah satu tugasnya adalah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan 

sebuah entitas dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun 

dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan 

standar atau prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut sering dibutuhkan judgment (Zulaikha, 2006). 

Seorang auditor dalam proses audit memberikan opini dengan judgment yang 

didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan 

datang. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 

menyebutkan 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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Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat audit 

judgment dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis ataupun non 

teknis. Aspek perilaku individu, sebagai salah satu faktor yang banyak 

mempengaruhi pembuatan  audit judgment, sekarang ini semakin banyak 

menerima perhatian dari para praktisi akuntansi ataupun dari akademisi. 

Namun demikian  meningkatnya perhatian tersebut tidak diimbangi dengan 

pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku di mana dalam banyak 

penelitian tidak menjadi fokus utama (Meyer dalam Jamilah et al. 2007). 

Jamilah et al. (2007), menyatakan bahwa cara pandang auditor 

dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko 

audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan judgment yang 

dibuatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment dalam 

menanggapi dan mengevaluasi informasi ini antara lain meliputi faktor 

pengetahuan, gender, tekanan ketaatan, perilaku auditor dalam memperoleh 

dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas tugas dalam melakukan 

pemeriksaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah gender, 

tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas akan mempengaruhi audit 

judgment. 

Pandangan terhadap gender, pria dan wanita seringkali 

dihubungkan dengan sifat positif dan negatif. Pria dipandang memiliki sifat 

kuat dan keras, yang memiliki konotasi positif, sedangkan wanita dipandang 

memiliki sifat lemah lembut yang memiliki konotasi negatif di lingkungan 

pekerjaan (Nelson dan Julie dalam Hartanto dan Kusuma, 2001). Dalam 
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perkembangan selanjutnya diperoleh bukti bahwa sifat-sifat wanita kelebihan 

dibanding sifat-sifat pria. Nelson dan Quick dalam Hartanto dan Kusuma 

(2001) berhasil menunjukkan bahwa pegawai wanita secara relatif memiliki 

psikologis yang baik dan stres positif (distress mental). Gilligan dalam 

Hartanto dan Kusuma (2001) menjelaskan bahwa pertimbangan moral dan 

alasan mendasar dalam etika pada pria dan wanita terdapat perbedaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi audit judgment yaitu 

tekanan ketaatan. Temuan DeZoort dan Lord dalam Hartanto dan Kusuma 

(2001) melihat adanya pengaruh tekanan atasan pada konsekuensi yang 

memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya 

profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. 

Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari tekanan atasan pada 

judgment yang diambil auditor. 

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi audit judgment yaitu 

kompleksitas tugas. Bonner (1994) dalam Jamilah et al. (2007) 

mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian 

terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. 

Pertama, kompleksitas tugas ini 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 
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manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan 

tugas audit. 

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 bukan hanya mempengaruhi 

pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. Setiap 

langkah, di dalam proses incremental judgment jika informasi terus menerus 

datang, akan muncul pertimbangan baru dan keputusan atau pilihan baru. 

Sebagai gambaran, 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 dalam Jamilah et al.  2007).  

Penelitian mengenai pengaruh gender terhadap etika menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. Pertimbangan moral dan alasan mendasar dalam 

etika pada pria dan wanita ada perbedaan. Pengaruh gender terhadap 

kepatuhan etika terjadi pada saat proses pembuatan keputusan. Chung dan 
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Monroe dalam Rahmawati dan Honggowati (2004) melakukan studi 

pengaruh gender dan kompleksitas tugas pada akurasi pertimbangan audit. 

Hasilnya ternyata ada interaksi yang signifikan antara gender dengan 

kompleksitas tugas pada akurasi pertimbangan audit. Penelitian gender lain 

yang hasihya konsisten adalah penelitiannya Johnson dan Kaplan dalam 

Rahmawati dan Ronggowati (2004) yang menggambarkan bahwa gender 

berpengaruh dalam mempertimbangkan evaluasi kinerja manajer audit. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang 

pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit 

judgment. Penelitian ini replikasi dari penelitian Jamilah, Fanani, dan 

Chandrarin (2007). Perbedaannya adalah disini peneliti membedakan obyek 

penelitian yakni di Jawa Tengah, sedangkan peneliti sebelumnya melakukan 

obyek penelitian di Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat lebih mewakili 

adanya pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap 

audit judgment di Kantor Akuntan Publik Jawa Tengah. Hasil penelitian 

Jamilah et al. (2007) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan 

gender antara auditor pria dan auditor wanita terhadap pengambilan 

judgment. Demikian juga untuk kompleksitas tugas yang tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit judgment. Namun, untuk tekanan ketaatan 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitan ini mengambil judul 

“PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, DAN 

KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGMENT”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh gender terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor? 

2. Bagaimana pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment yang diambil 

oleh auditor? 

3. Bagaimana pengaruh kompleksitas tugas terhadap judgment yang diambil 

auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji adanya pengaruh gender terhadap judgment yang diambil 

oleh auditor. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment 

yang diambil oleh auditor. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh kompleksitas tugas terhadap judgment 

yang diambil auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya 

mengenai pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas 

terhadap auditor berkaitan dengan audit judgment. 
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2. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi di dalam 

Kantor Akuntan Publik khususnya auditor dalam membuat audit 

judgment. 

3. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang 

akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

4. Memberikan kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik agar menjadi lebih 

baik lagi dalam mengambil audit judgment yang tidak bertentangan 

dengan standar profesional. 

 


