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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gender, tekanan 

ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Berdasarkan hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi 

dalam Kantor Akuntan Publik khususnya auditor dalam membuat audit judgment.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan survey secara langsung melalui kuesioner. Populasi dalam 

penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada 

di Propinsi Jawa Tengah. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah convenience sampling method. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji koefisien determinasi, uji t, dan 

uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Gender tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment, dari uji t diperoleh t-hitung sebesar 0.822 dan nilai 

signifikansinya 0.415 > 0.05. (2) Tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap 

audit judgment. Terbukti dari uji t yang memperoleh hasil t-hitung sebesar 4.715 

dan signifikansi 0.000 < 0.05. (3) Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap 

judgment auditor, dari hasil uji t diperoleh t-hitung sebesar 0.532 dan signifikansi 

sebesar 0.597 > 0.005. 

 

Kata kunci : Gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, audit judgment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

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 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). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment dalam menanggapi dan 

mengevaluasi informasi  antara lain meliputi faktor pengetahuan, gender, 
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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). Nelson dan 

Quick dalam Hartanto dan Kusuma (2001) berhasil menunjukkan bahwa 

pegawai wanita secara relatif memiliki psikologis yang baik dan stres positif 

(distress mental).  

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. 
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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 manajemen 

audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitan ini mengambil judul 

“PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, DAN 

KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGMENT”. 

B. Tujuan Penelitian 

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? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Audit Judgment  

Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan  

pendapat  mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu 
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gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status atau 

jenis peristiwa lain (Jamilah et al. 2007). Proses judgment tergantung pada 

kedatangan informasi sebagai suatu proses unfolds. Kedatangan informasi 

bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan 

tersebut dibuat. Dalam pelaksanaan prosedur audit yang mendalam, auditor 

membuat berbagai pertimbangan (judgment) yang mempengaruhi 

dokumentasi bukti dan keputusan pendapat auditor.  

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi 

berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk 

memenuhi standar pekerjaan lapangan yaitu bukti audit kompeten yang cukup 

harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan 

konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan yang diaudit (IAI, 2001).  

B. Gender 

Umar dalam Muthmainah (2006) mengungkap berbagai pengertian 

gender antara lain sebagai berikut: 

1. Di dalam  Womens’s  Studies  Encyclopedia  dijelaskan  bahwa  gender  

adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(distintion) dalam hal  peran,  perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik  

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di 

masyarakat. 

2. Elaine Showalter (1989) mengartikan gender lebih dari sekedar 

pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari   konstruksi sosial budaya. 
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Ia menekannya sebagai konsep analisis (an analytic concept) yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan sesuatu. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah 

suatu konsep analisis yang  digunakan  untuk mengidentifikasi  perbedaan  

laki-laki dan perempuan dilihat dari dari sudut non-biologis, yaitu dari aspek 

sosial, budaya maupun psikologis. 

Pandangan terhadap gender 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 dilingkungan pekerjaan (Nelson dan 

Julie 1992 dalam Hartanto dan Kusuma 2001). Dalam perkembangan 

selanjutnya diperoleh bukti bahwa sifat-sifat wanita lebih memiliki psikologis 

yang baik dan stres positif. Penelitian mengenai pengaruh gender terhadap 

etika menunjukan 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 Monroe dalam Aryani (2007) melakukan studi 

pengaruh gender dan kompleksitas tugas pada akurasi pertimbangan audit. 

Hasilnya ternyata ada interaksi yang signifikan antara gender dan 

kompleksitas tugas pada akurasi pertimbangan audit. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perempuan lebih akurat dalam judgment dibanding laki-laki dalam 

mengerjakan tugas  yang  lebih  kompleks, namun ketika kompleksitas tugas 

berkurang, laki-laki menunjukkan hasil yang lebih baik. 
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C. Tekanan Ketaatan 

 Tekanan ketaatan (obedience presure) sebagai tipe tekanan 

pengaruh sosial. Obedience presure muncul dari perintah yang dibuat oleh 

individu yang berada pada posisi otoritas (Berm dan Kassin dalam Faisal 

(2007). Riset-riset yang lalu telah merumuskan bahwa ketaatan berasal dari 

mekanisme normative, setelah diterapkan pada lingkungan akuntan publik 

tidak hanya disebabkan oleh kekuatan legimate tetapi juga oleh kekuatan 

reward dan coersive, sehingga sama dengan tekanan kepatuhan dalam tipe 

normative terhadap judgment auditor. 

Dasar teoritikal dari teori obedience menyatakan bahwa instruksi 

atasan dalam suatu organisasi mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan 

memiliki otoritas. Pengaruh spesifik dari penerapan otoritas yang tidak tepat 

barangkali tergantung pada penilaian individual atas potensi cost dan benefit 

yang berhubungan dengan respon mereka. Sebagai contoh, auditor mungkin 

memprioritaskan pentingnya mengamankan evaluasi yang menguntungkan 

dari supervisor dibanding resiko tertangkap. Penjelasan perilaku ketaatan ini 

konsisten dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa bawahan percaya 

bahwa superior/atasan bertanggung jawab atas perilaku profesional dalam 

perusahaan (Otley dan Pierce dalam Faisal, 2007). 

D. Kompleksitas Tugas 

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, 

banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan lainnya. Kompleksitas 

tugas merupakan proses dari suatu tugas yang membutuhkan sejumlah 
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struktur dan kejelasan tugas yang diberikan, sehingga kompleksitas tugas 

akan meningkat disebabkan meningkatnya sejumlah proses dan berkurangnya 

tingkat struktur.  

Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang 

kesulitan suatu tugas audit. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa 

suatu tugas audit sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi 

orang lain (Restu dan Indriantoro, 2000). Lebih lanjut, Restu dan Indriantoro 

(2000) menyatakan bahwa kompleksitas muncul dari ambiguitas dan struktur 

yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lain. Pada 

tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan tidak terstruktur, 

alternatifalternatif yang ada tidak dapat diidentifikasi, sehingga data tidak 

dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi. Chung dan Monroe 

(2001) dalam Prasita dan Adi (2007) mengemukakan argument yang sama, 

bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu : 

1. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut 

tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan. 

2. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang 

diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. 

Kompleksitas penugasan audit merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Chung 

and Monroe dalam Zulaikha (2006) menguji apakah ada pengaruh interaksi 

gender dan kompleksitas tugas dalam konteks penugasan auditing. Hasilnya 
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menunjukkan bahwa tedapat pengaruh interaksi antara gender dan 

kompleksitas tugas tehadap keakuratan judgment dalam penilaian sebuah 

asersi dalam laporan keuangan.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam penelitian kausal komparatif (Indriantoro dan 

Supomo, 1999:29). Dalam hal ini peneliti melakukan survei pada Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Tengah dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk 

kuesioner yang diberikan kepada masing-masing karyawan. 

B. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan 

kepada responden. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tentang gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan audit 

judgment. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Jawa Tengah. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan angket (kuesioner). Kuesioner adalah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto.1996).  
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto,1998). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang terdaftar dan 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. 

Sampel adalah sebagian/wakil populasi yang akan diteliti 

(Arikunto 1998:117). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili 

keberadaan populasi. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode non probability sampling, yaitu convenience sampling 

method sehingga anggota populasi yang paling mudah di akses yang akan 

dipilih menjadi sample. 

Analisa data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan 

untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Alat pengujian  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Untuk itu 

diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut: 

AJ = a + b1 G + b2 TK + b3 KT + e 

Dimana: 

AJ : Audit judgment 

a   : Nilai intercept (konstan) 

b1..b3 : Koefisien arah regresi  

G   : Gender 
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TK  : Tekanan ketaatan 

KT  : Kompleksitas tugas 

e   : error 

Untuk menganalisis pengaruh variabel gender (G), tekanan  

ketaatan  (TK), dan kompleksitas tugas (KT)  terhadap  audit  judgment (AJ) 

digunakan metoda statistik dengan tingkat taraf signifikansi α = 0,05 artinya 

derajad kesalahan sebesar 5 %. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gender memiliki 

t-hitung sebesar 0.822 dan nilai signifikannya 0.415. Tingkat signifikansi 

(0.415) > α (0.05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamilah et al.(2007) yang 

mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita dengan 

perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing tidak 

berpengaruh terhadap audit judgment yang diambil oleh auditor pria dan 

wanita. 

Variabel tekanan ketaatan memiliki t-hitung sebesar 4.715 dan 

nilai signifikannya 0.000. Tingkat signifikansi (0.000) < α (0.05). Koefisien 

variabel tekanan ketaatan signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

judgment. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam kondisi adanya perintah 
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dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang dari standar 

profesional auditor junior cenderung akan mentaati perintah tersebut. 

Kompleksitas tugas memiliki t-hitung sebesar 0.532 dan nilai 

signifikannya 0.597. Tingkat signifikansi (0.597) > α (0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa pada situasi 

tugas yang kompleks tidak berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor dalam menentukan pendapat terhadap hasil auditnya. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Jamilah et. al. (2007) yang menyatakan bahwa 

pada situasi tugas yang kompleks tidak berpengaruh terhadap judgment yang 

diambil oleh auditor dalam menentukan pendapat terhadap hasil auditnya. 

Penelitian yang bertentangan dengan hasil penelitian lainnya, dalam penelitian 

Chung dan Monroe (2001) dalam Jamilah et al. mengatakan bahwa interaksi 

antara gender dengan kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit judgment. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini mengamati pengaruh gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap audit judgment. Studi 

ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah baik itu auditor senior 

maupun junior. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diperoleh kesimpilan 

sebagai berikut:  
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1. Tidak ada pengaruh perbedaan gender antara auditor pria dan auditor 

wanita terhadap pengambilan judgment;  

2. Auditor dalam situasi adanya tekanan ketaatan dari atasan maupun klien 

akan cenderung membuat judgment yang kurang tepat; 

3. Pada situasi tugas yang kompleks tidak mempengaruhi auditor dalam 

pengambilan judgment untuk menentukan pendapat terhadap laporan hasil 

audit. 

B. Saran  

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian 

ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan, yaitu:  

1. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian di propinsi lain, sehingga 

nantinya hasilnya bisa digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas jadi 

untuk memperkuat validitas eksternal diperlukan penelitian lebih lanjut.  

2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap audit judgment seperti kemampuan dan 

pengetahuan. Komponen pengetahuan yang merupakan komponen penting 

dalam suatu keahlian yang mempengaruhi prediksi dan deteksi auditor 

terhadap kecurangan sehingga dapat mempengaruhi judgment yang 

diambil oleh auditor.  

3. Penelitian lain disarakan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 

dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden 

terhadap instrumen penelitian yang digunakan. 



 xvi 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, S., 1996., Prosedur Penelitian., Rineka Cipta., Jakarta.  

Engko, C. dan Gudono. 2007., Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus Of 

Control Terhadap Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dan Kepuasan 

Kerja Auditor. Simposium Nasional Akuntansi X. 

Faisal. 2007, Investigasi Tekanan Pengaruh Sosial Dalam Menjelaskan Hubungan 

Komitmen Dan Moral Reasoning Terhadap Keputusan Auditor. 

Simposium Nasional Akuntansi X. 

Ghozali, Imam. 2001, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  

Ghozali, Imam. 2009, Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 

17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hartanto, Hansiadi Yuli dan Indra Wijaya Kusuma. 2001. Analisis Pengaruh 

Tekanan Ketaatan Terhadap Judgment Auditor. Jurnal Akuntansi Dan 

Manajemen STIE YKPN Yogyakarta Edisi Desember 2001. 

Herliansyah, Yudhi, Dan Ilyas, Meifida. 2006., Pengaruh Pengalaman Auditor 

Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment. 

Simposium Akuntansi IX. Padang.  

Indriantoro Nur dan Bambang Supomo, 1999, Metode Penelitian Bisnis” Edisi 

Pertama, BPFE, Yogyakarta. 

Jamilah , Siti, Fanani , Zaenal Dan Chandrarin, Grahita. 2007., Pengaruh Gender, 

Tekanan Ketaatan, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. 

Simposium Nasional Akuntansi X.  

Muthmainah, Siti. 2006. Studi Tentang Perbedaan Evaluasi Etis, Intensi Etis 

(Ethical Intention) Dan Orientasi Etis Dilihat Dari Gender Dan Disiplin 

Ilmu: Potensi Rekruitmen Staf Profesional Pada Kantor Akuntan Publik. 

Simposium Nasional Akuntansi IX. 

Prasita Andin dan Priyo Hari Adi. 2007. Pengaruh Kompleksitas Audit Dan 

Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi 

Pemahaman Terhadap Sistem Informasi1. Artikel ini telah dipublikasikan 

dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Satya Wacana, edisi September 2007. 

Rahmawati, dan S. Honggowati., 2004. Pengaruh Tekanan Kepatuhan, Gender, 

Autoritarian, dan Pertimbangan Moral Terhadap Judgment Auditor.  



 xvii 

Restuningdiah, Nurika dan Nur Indriantoro. 2000. Pengaruh Partisipasi terhadap 

Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan 

Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan Pengaruh Pemakai 

sebagai Moderating Variable. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 3, 

No. 2 : 119-133. 

Santoso, Singgih. 2000. Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. 

Sudarmanto, R Gunawan. 2005. Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS. 

Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu  

Sugiono, 2002., Metoda Penelitian Administrasi., Cetakan Kedelapan., Alfabeta., 

Bandung.  

Trisnaningsih, S dan S. Isnawati., 2003., Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat dari 

Segi Gender., Simposium Nasional Akuntansi VI., 1036-1047.  

Widhiarso, Wahyu, 2010., Prosedur Analisis Regresi Dengan Variabel Dummy 

Zulaikha., 2006. Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas Dan 

Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment (Sebuah Kajian 

Eksperimental Dalam Audit Saldo Akun Persediaan). Simposium Nasional 

Akuntansi IX. 

 

 




