
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Terjadinya kasus kegagalan audit dalam beberapa dekade belakangan 

ini, menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan 

profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan. Munculnya krisis ini 

memang beralasan karena cukup banyak laporan keuangan perusahaan yang 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian justru mengalami kebangkrutan 

setelah opini tersebut dikeluarkan. Tercatat telah terjadi 51 kasus gagal audit 

besar, dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2010 (Fitriani dan Daljono, 

2012). Auditor harus dapat mempertahankan independensi dan juga mencegah 

kemungkinan kerugian yang akan timbul di masa yang akan datang.  

Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan memberikan 

pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya, harus bersikap profesional. 

Sikap profesionalisme tersebut dapat dicerminkan melalui ketepatan auditor  

dalam membuat judgment. Semakin tepat audit judgment yang dibuat oleh 

auditor, maka akan semakin tepat hasil auditnya.  

Dalam melaksanakan proses audit, auditor dapat megalami tekanan 

ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksanya. Hartanto (2001) dalam 

Praditaningrum (2012) mengatakan bahwa bawahan yang mendapat tekanan 
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ketaatan dari atasan dapat mengalami perubahan psikologis dari seseorang 

yang berperilaku mandiri, menjadi perilaku agen.  

Jamilah, et all (2007) menjelaskan bahwa judgment merupakan 

proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik 

dan tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, serta 

penerimaan informasi lebih lanjut oleh auditor. Perilaku individual adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan judgment dalam 

melaksanakan review selama proses audit. Gender sebagai faktor individual 

dapat berpengaruh terhadap kinerja yang memerlukan judgment dalam 

berbagai kompleksitas tugas (Zulaikha, 2006). 

Auditor harus memberi penilaian tentang keadaan keuangan suatu 

perusahaan. Auditor yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar 

profesi auditor dan lebih menjalanan aturan dari atasan atau klien 

menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak dapat  memberikan judgment yang 

baik. Auditor yang melaksanakan tugasnya dengan menerapkan standar 

profesi auditor akan dihargai dan mendapat kepercayaan dari masyarakat 

karena masyarakat merasa bahwa auditor tersebut dapat diandalkan, sehingga 

dapat menjaga dan mempertahankan reputasi dirinya. 

Mardisar dan Sari (2007) dalam Yuliani (2010) mengungkapkan 

bahwa karakteristik sebuah pekerjaan seperti tingkat kerumitan dan jumlah 

informsi yang tersedia mempengaruhi hubungan pengetahuan, akuntabilitas, 

dan kualitas hasil kerja. Pengetahuan auditor diartikan dengan tingkat 

pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan secara konseptual atau teoritis.  
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Menurut Hery (2007) dalam Fitriani  dan Daljono (2012) seorang 

auditor dalam membuat keputusan pasti menggunkana lebih dari satu 

pertimbangan rasional yang didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku 

dan membuat suatu keputusan yang adil (fair) serta tindakan yang diambil 

harus mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. 

Cara pandang auditor dalam menganggapi informasi berhubungan 

dengan tanggungjawab dan risiko audit yang dihadapi oleh auditor 

sehubungan dengan judgment yang dibuatnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi 

informasi antara lain meliputi faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam 

memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas tugas dalam 

melakukan pemeriksaan Fanani (2007) dalam Janie (2011). 

Penelitian ini merupakan pengembangan Fitriani dan Daljono 

(2012). Perbedaannya terletak pada variabel dan objek yang diteliti. Penelitian 

ini menambah satu variabel yaitu gender, dan mengambil sampel pada Kantor 

Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Penelitian yang akan dilakukan 

ini mencoba untuk menguji pengaruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas, pengetahuan, dan persepsi etis terhadap audit judgment. 

Meyer dan Levy (1986) dalam Fitrianingsih (2011) pengambilan 

keputusan harus didukung oleh informasi yang memadai. Kaum pria dalam 

pengolahan informasi biasanya tidak menggunakan seluruh informasi yang 

tersedia sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif. Wanita, 

mereka dalam pengolahan informasi lebih teliti, menggunakan informasi lebih 
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lengkap dalam mengevaluasi kembali informasi tersebut dan tidak gampang 

menyerah.  

Penggunaan variabel tekanan ketaatan dlam penelitian ini karena 

tekanan ketaatan diduga memiliki pengaruh terhadap auditor dalam 

melaksanakan tugas auditnya, yang disebabkan perbedaan sikap setiap 

individu. Individu yang memiliki sikap profesioanl yang tinggi, akan mapu 

menghadapi tekanan dari atasan maupun klien entitasnya. Begitu pula dengan 

individu yang tidak memiliki sikap profesionalisme yang tinggi maka jiwanya 

akan mudah terpengaruh dengan tekanan yang diterima dari atasan maupun 

klien atasannya. 

Bonner dalam Jamilah, et all (2007) mengemukakan tiga alasan yang 

cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksita tugas untuk sebuah 

situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas diduga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Kedua, sarana dan juga 

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 perusahan menemukan solusi terbaik 

bagi staf dan tugas audit. 

Penelitian Fitriani dan Daljono (2012)  menunjukkan bahwa 

pengetahuan berpengaruh positif terhadap audit judgment. Dalam penelitian 

kali ini, peneliti ingin mencoba mengumpulkan bukti yang lebih apakah 

pengetahun berpengaruh terhadap audit judgment dengan  berpedoman  pada 
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pendidikan yang tinggi, pengalaman, kegiatan seminar, ataupun pengarahan 

dari senior dapat mempengaruhi auditor untuk menghasilkan keputusan yang 

baik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel persepsi etis 

karena dari beberapa peneliti tentang audit judgment, hanya ada satu peneliti 

yang memasukkan variabel persepsi etis ke dalam penelitiannya, yaitu 

penelitian Fitriani dan Daljono (2012). Hasilnya disimpulkan bahwa persepsi 

etis berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Yang akan 

dilakukan peneliti saat ini adalah mengumpulkan informasi tentang persepsi 

etis, bagaimana individu, khususnya auditor dalam berperilaku serta menaati 

peraturan sesuai dengan kode etik profesi sebagai seorang akuntan yang 

dipercaya oleh masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH GENDER, TEKANAN 

KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, PENGETAHUAN, DAN 

PERSEPSI ETIS TERHADAP AUDIT JUDGMENT”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana pengaruh gender terhadap judgment yang diambil oleh auditor 

? 
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(2) Bagaimana pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment yang diambil 

oleh auditor ? 

(3) Bagaimana pengaruh kompleksitas tugas terhadap judgment yang diambil 

oleh auditor ? 

(4) Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor ? 

(5) Bagaimana pegaruh persepsi etis terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh gender terhadap judgment yang diambil oleh auditor. 

2. Menguji pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor. 

3. Menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap judgment yang diambil 

oleh auditor. 

4. Menguji pengaruh pengetahuan terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor. 

5. Menguji pengaruh persepsi etis terhadap judgment yang diambil auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan tambahan bukti empiris  pada literature akuntan khususnya 

mengenai pengeruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pengetahuan, dan persepsi etis terhadap audit judgment. 
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2. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi pada 

Kantor Akuntan Publik khususnya auditor dalam membuat audit 

judgment. 

3. Memberikan kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik agar menjadi lebih 

baik lagi dalam mengambil audit judgment yang tidak bertentangan 

dengan standar professional. 

4. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang 

berkaitan dengan auditing dan akuntansi perilaku. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini diuraikan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan landasan teori yang meliputi: 

pengertian gender, tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas, pengetahuan, persepsi etis, dan audit 

judgment, penelitian terdahulu, kerangaka penelitin, 

dan hipotesis. 
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BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis 

data dan sumber data, populasi dan sampel, variable 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi 

operasional serta metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, 

hasil analisis data dan pembahasan analisis data. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan 

penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


