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ABSTRACT 

 

 The importance of the audit judgment  is to provide an opinion about the 

fairness of the presentation of the financial report, in accordance with financial 

accounting standards or generally acceptable accounting principles and the 

application of such standards or principles consistently . This study is aimed to 

determine the effect of gender , the complexity of the task , the pressure of 

obedience , and the auditor's experience towards audit judgment in public 

accounting firm in Surakarta and Yogyakarta . This survey  uses primary data 

obtained by the questionnaire . Population in this study is taken from were all 

auditors who are working in the public accounting firm in Surakarta and 

Yogyakarta. The number of samples in this research are 35 respondents drawn by 

convinience sampling technique. The data analyzed using multiple regression test 

. 

 The results showes that : (1) gender does not affect the audit judgment . 

It can be seen from the results of the t test , the gender variable tcount (1.057) is 

smaller than the ttable (2,042) or it can be seen from the significant value 0.299 >  

= 0.05 . So , H01 and H1 are not supported statistically . (2) task complexity affects 

the audit judgment . It is show from the results of t-test , in which the variable 

complexity of the task tcount (2.190) is greater than t table (2,042) or it can be of 

significant value 0.036 <  = 0.05. Hence , H02 and H2 are supported statistically. 

(3) adherence pressure has no effect on audit judgment. It can be seen from the 

results of the t test , known obedience pressure variable tcount ( 1.903 ) is smaller  

than the ttable (2,042) or it can be seen from the significant value 0.067 >  = 0.05 . 

Therefore , H03 and H3 are not supported statistically. (4) the experience of auditor 

is affects on audit judgment . It is shown by the results of the t test , the variables  

auditors experience tcount (-2.570) is greater than ttable (-2.042) or it can be seen 

from the significant value of 0.015 <  = 0.05 . As a resuit , H04 is rejected and H4 

is supported statistically . 

  

Key words : gender , obedience pressure , the complexity of the task , the 

experience of auditors , audit judgmet 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

    Akuntan adalah suatu profesi yang salah satu tugasnya adalah 

melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan 

opini atau pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berterima 

umum dan penerapan standar atau prinsip tersebut secara konsisten. Untuk 

melaksanakan tugas auditnya sering dibutuhkan judgment dari auditor tersebut.  

Sebagai pemeriksa, auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam 

mengevaluasi dan menilai kewajaran laporan keuangan. Dalam standar 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dijelaskan bahwa pemeriksa 

harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan hal-hal 

yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, baik dalam pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan untuk tujuan tertentu. 

Pertimbangan professional tersebut diantaranya berkaitan dengan gangguan 

terhadap independensi, pertimbangan tentang prosedur pemeriksaan yang 

dirancang untuk menilai salah saji material dan mempertimbangkan 

pengendalian intern dari entitas yang diperiksa. Sikap profesionalisme telah 

menjadi isu yang kritis bagi akuntan karena melalui itulah kinerja seorang 

akuntan dapat diukur (Lopa, 2014). 

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 persepsi 

auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi ini antara lain meliputi 

faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi 

informasi, serta kompleksitas tugas dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah faktor gender dan tekanan ketaatan 

juga akan mempengaruhi persepsi auditor (Jamilah, dkk, 2007). 

Gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut 

mempengaruhi audit judgment seiring dengan terjadinya perubahan pada 

kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Temuan 

riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa 

wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya 

kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. 

Ruegger dan King (1992) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat 

pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria (Jamilah, dkk, 2007).  

Selain gender, Hartanto dan Kusuma (2001) mengindikasikan adanya 

pengaruh dari tekanan atasan pada judgment yang diambil auditor pemula. Bila 

terdapat perintah untuk berperilaku yang menyimpang dari norma, tekanan 

ketaatan seperti ini akan menghasilkan variasi pada judgment auditor dan 

memperbesar kemungkinan pelanggaran norma atau standar profesional. 

Sementara Ashton (1990) dalam Jamilah, dkk (2007) telah mencoba melihat 

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

akuntabilitas, dan justifikasi. Janie, dkk (2011) teori ketaatan menyatakan 

bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat 

mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Hal ini 
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disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk 

dari legitimate power. Namun demikian, pengaruh tekanan ketaatan dari 

partner audit telah berbeda secara signifikan dengan pengaruh dari manajer. 

Fenomena ini disebabkan partisipasi sebagai auditor pemula sebelum mendapat 

perbedaan antar tekanan partner atau tekanan manajer. Mereka hanya 

terpengaruh oleh adanya tekanan dari atasan (Rahmawati 2004) dalam Janie, 

dkk (2011).  

Seorang auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya akan dihadapkan 

pada adanya kompleksitas tugas yang dapat mempengaruhi audit judgment. 

Permadi (2007) dalam Trisnaningngsih (2010) menyatakan bahwa 

kompleksitas tugas adalah bentuk dari banyaknya tindakan berbeda yang harus 

dijalankan dan banyaknya tanda atau isyarat yang harus diproses. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah gender berpengaruh terhadap pertimbangan audit? 

2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap pertimbangan audit? 

3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap pertimbangan audit? 

4. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan audit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  menguji pengaruh gender  terhadap pertimbangan audit. 

2. Untuk menguji pengaruh tekanan ketaatan terhadap pertimbangan audit. 

3. Untuk menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap pertimbangan audit. 

4. Untuk menguji pengaruh pengalaman auditor  terhadap pertimbangan audit. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Kantor 

Akuntan Publik agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil 

pertimbangan audit yang tidak bertentangan dengan standar professional. 

2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi, masukan-

masukan bagi pihak lain serta membantu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap akuntan publik dalam melakukan tugas audit. 

3. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah 

pengetahuan di bidang akuntansi keperilakuan dan auditing, untuk menjadi 

acuan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh gender, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor terhadap 

pertimbangan audit. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertimbangan Audit 

Pertimbangan audit merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi 

dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. 

Pertimbangan auditor juga sering dikenal dengan istilah audit judgement. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan 

bahwa:  

“Audit judgement atas kemampuan kesatuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya pada ada tidaknya kesangsian dalam 
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diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak 

tanggal laporan keuangan auditan”. 

B. Gender  

Pengertian dari gender yang pertama ditemukan dalam kamus adalah 

penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain 

yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan 

keberadaan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan 

(Mansour Fakih, 1999) dalam Trisnaningsih dan Iswati (2003).Pengambilan 

keputusan harus didukung oleh informasi yang memadai. Kaum pria dalam 

pengolahan informasi tersebut biasanya tidak menggunakan seluruh informasi 

yang tersedia sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif. Lain 

halnya dengan wanita, mereka dalam mengolah informasi cenderung lebih 

teliti dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi 

kembali informasi tersebut dan tidak gampang menyerah (Meyer dan Levy, 

1986) dalam Sabaruddinsah (2007). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Gender berpengaruh terhadap Pertimbangan Audit 

 

C. Kompleksitas Tugas 

Locke dan Latham (1990) dalam Engko dan Gudono (2007) 

menjelaskan terdapat dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas, yaitu 

tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu 

dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara 

struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi (information clarity). 

Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak judgment yang 

dibuat oleh auditor. Apabila auditor dihadapkan pada suatu tugas dengan 

kompleksitas yang tinggi auditor akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugasnya. Akibatnya auditor tidak mampu mengintegrasikan 

informasi menjadi suatu judgment yang baik. Teori penetapan tujuan oleh 

Edwin Locke juga menjelaskan bahwa auditor yang tidak mengetahui tujuan 

dan maksud dari tugasnya juga akan mengalami kesulitan ketika harus 

dihadapkan pada suatu tugas yang kompleks (Locke dan Latham 1990) 

dalam Engko dan Gudono (2007). Berdasarkan uraian sebelumnya maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap Pertimbangan Audit 

D. Tekanan Ketaatan  

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang 

melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam keadaan ini, 

klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. 

Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar 

standar pemeriksaan. Auditor secara umum dianggap termotivasi oleh etika 

profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi 

konflik. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. Namun dengan 

tidak memenuhi tuntutan klien bisa mendapatkan sanksi oleh klien berupa 

kemungkinan penghentian penugasan. Karena pertimbangan profesional 
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berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral 

memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir. 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, dkk (2007). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap Pertimbangan Audit. 

E. Pengalaman Auditor 

Pengalaman adalah lamanya waktu seseorang menjalankan 

pekerjaan atau tugasnya dan mencakup keterampilan dan keahlian 

seseorang. Pengalaman sebagai salah satu variabel yang banyak digunakan 

dalam berbagai penelitian. Marinus (1997) Dalam Sabaruddinsah (2007) 

menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang 

waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). 

Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang 

dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar 

melakukannya dengan yang terbaik. Lebih jauh Kolodner (1983) dalam 

Sabaruddinsah (2007) dalam risetnya menunjukkan bagaimana pengalaman 

dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengambilan keputusan. 

Namun, di lain pihak beberapa riset menunjukkan kegagalan temuan 

tersebut (seperti Ashton, 1991; Blocher etal.1993) dalam Sabaruddinsah 

(2007), hal ini karena menurut Ashton sering sekali dalam keputusan 

akuntansi dan audit memiliki sedikit waktu untuk dapat belajar. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Pengalaman auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Audit 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dikembangkan 

dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar II. 1  

Kerangka Pemikiran 
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Pertimbangan Audit 

Pengalaman Auditor 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan explanatory research. Menurut Masri 

Singarimbun (1989) explanatory research adalah menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Dalam penelitian 

ini explanatory research bertujuan untuk menjelaskan pengaruh gender, 

kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan pengalaman auditor terhadap 

pengambilan keputusan audit pada auditor di wilayah Surakarta dan D.I 

Yogyakarta. 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja dikantor akuntan publik di surakarta dan yogyakarta. Metode 

pengambilan sampel (sampling method) yang digunakan adalah purposive 

sampling. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Persiapan Data 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah kuestioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap 

pertimbangan audit pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan D.I 

Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini meliputi pembagian kuestioner yang 

dibagikan secara langsung kepada responden. 

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik respoden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja. 

C. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap 

variabel yang diukur dari minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. 

Berdasarkan data tabel IV.6  diatas diketahui variabel gender dengan nilai 

rata-rata sebesar 0,3143, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai minimum sebesar 

0,00 sedangkan deviasi standar sebesar 4,7101. Variabel Kompleksitas Tugas 

dengan nilai rata-rata sebesar 19,7429, nilai maksimum sebesar 30,00, nilai 

minimum sebesar 13,00 sedangkan deviasi standar sebesar 4,45463. Variabel 

Tekanan Ketaatan dengan nilai rata-rata sebesar 27,4286, nilai maksimum 

sebesar 37,00, nilai minimum sebesar 21,00 sedangkan deviasi standar sebesar 

4,46085. Variabel Pengalaman audit dengan nilai rata-rata sebesar 2,6000, 

nilai maksimum sebesar 9,00, nilai minimum sebesar 1,00 sedangkan deviasi 

standar sebesar 1,66627.  Variabel Pertimbangan Audit dengan nilai rata-rata 

sebesar 33,5714, nilai maksimum sebesar 42,00, nilai minimum sebesar 26,00 

sedangkan deviasi standar sebesar 4,23769. 
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D.  Analisis Data 

 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas tiap item pernyataan dilakukan dengan menghitung 

korelasi person product moment antara skor item dan skor total. Hasil uji 

validitas angket dengan menggunakan program SPSS 17.00 for Windows. 

Dengan demikian semua butir pernyataan kompleksitas tugas adalah 

valid,sedangkan butir pernyataan tekanan ketaatan adalah valid namun ke 6 

tidak valid,dan semua butir pernyataan angket pertimbangan audit adalah 

valid. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan Cronbach’s 

Alpha sebagaimana terlihat pada tabel IV.10. menunjukkan bahwa nilai 

Alpha lebih dari 0,6. Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa semua 

instrumen penelitian ini adalah reliabel. 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa tabel 

IV.11 nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua model persamaan regresi dalam penelitian ini 

memiliki distribusi data yang normal.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.12 tersebut 

nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada ketiga 

model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.12 tersebut 

nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada ketiga 

model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

F. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 1 

a. Regresi Linear Berganda 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

1) Konstanta sebesar 21,232 dengan parameter positif menunjukkan 

bahwa apabila tidak terdapat gender, tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas dan pengalaman auditor maka pertimbangan audit meningkat. 

2) Koefisien regresi gender auditor menunjukkan koefisien sebesar 

1,430 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat 

gender maka pertimbangan audit semakin baik. 

3) Koefisien regresi kompleksitas tugas menunjukkan koefisien yang 

positif sebesar 0,344 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi tingkat kompleksitas tugas maka pertimbangan audit semakin baik.  
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4) Koefisien regresi tekanan ketaatan menunjukkan koefisien yang 

positif sebesar 0,271 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi tekanan ketaatan maka pertimbangan audit semakin baik. 

5) Koefisien regresi pengalaman menunjukkan koefisien yang negatif 

sebesar                -0,900 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi pengalaman yang dimiliki maka pertimbangan audit juga kurang 

akurat. 

 

Berdasarkan Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.12 

tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih 

besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas 

pada ketiga model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17 untuk 

nilai Adjusted-R
2
 sebesar 0,410. Hal ini berarti bahwa 41,0% variasi 

variabel pertimbangan audit dapat dijelaskan oleh variabel kompleksitas 

tugas, tekanan ketaatan, pengalaman auditor sedangkan sisanya yaitu 

57,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.  

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti 

tampak pada tabel IV.15 berikut:  

1) Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 

Dari tabel IV.25 Variabel gender diketahui nilai thitung   (1,057) 

lebih kecil daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,299 >  = 0,05. Oleh karena itu, H01 diterima dan H1 

tidak terdukung secara statistik. Oleh karena itu gender tidak 

berpengaruh terhadap pertimbangan audit. Hal tersebut menunjukan 

bahwa perbedaan gender antara auditor pria dan wanita dengan 

perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada individu masing-

masing tidak berpengaruh terhadap pertimbangan audit yang akan 

diambil . Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Jamilah, dkk (2007) serta penelitian 

Janie, dkk (2011) yang menunjukan bahwa gender tidak berpengaruh 

terhadap pertimbangan audit. 

2) Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 

Variabel kompleksitas tugas diketahui nilai thitung (2,190) lebih 

besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,036 <  = 0,05. Oleh karena itu, H02 ditolak dan H2 terdukung secara 

statistik. Berarti kompleksitas tugas berpengaruh terhadap 

pertimbangan audit. Hal ini juga menjelaskan bahwa dengan tugas 

audit yang semakin kompleks maka auditor akan semakin banyak 

memiliki banyak sumber data yang dapat diolah sebelum memberikan 

keputusan tentang pertimbangan audit. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Chung dan 

Monroe, 2001) dalam Jamilah, dkk (2007), serta penelitian Janie, dkk 

(2011) yang menunjukan bahwa kompleksitas tugas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan audit. 
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3) Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3) 

Variabel tekanan ketaatan diketahui nilai thitung (1,903) lebih 

kecil daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,067 >  = 0,05. Oleh karena itu, H03 diterima dan H3 tidak terdukung 

secara statistik. Berarti tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan audit. Hal ini menunjukan bahwa auditor yang menerima 

perintah dari atasan dan tekanan yang diterima dari atasan atau klien 

tidak mempengaruhi perubahan pengambilan keputusan dari 

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para auditor. Hal ini 

juga menunjukan bahwa pada kenyataannya auditor memiliki 

keberanian dan bersikap independen untuk tidak menaati perintah 

atasan dan keinginan klien apabila intruksi yang mereka berikan tidak 

tepat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Lopa 

(2014) yang menunjukan tekanan ketaatan tidak adanya pengaruh 

terhadap pertimbangan audit. 

4) Hasil Uji Hipotesis Keempat (H4) 

Variabel pengalaman auditor diketahui nilai thitung (-2,570) lebih 

kecil daripada ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,015 <  = 0,05. Oleh karena itu, H04 ditolak dan H4 terdukung secara 

statistik. Berarti pengalaman auditor berpengaruh terhadap 

pertimbangan audit. Hal tersebut dapat disebabkan keterbatasan 

peneliti ini yang hanya mendefinisikan pengalaman dilihat dari 

lamanya bekerja atau masa kerja sebagai auditor tanpa 

mempertibangkan jenis pekerjaan audit yang pernah dilakukan ataupun 

jenis perusahaan yang pernah diauditnya. Masa kerja yang lama tanpa 

diimbangi dengan jenis pekerjaan audit dan jenis perusahaan yang 

diaudit tidak memberikan jaminan pertimbangan yang tepat oleh 

seorang auditor. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Zulaikha (2006) menunjukan bahwa implikasi pada penugasan dalam 

audit bahwa untuk penugasan tugas audit yang kompleks, perlu 

diperhatikan faktor pengalaman dari pada faktor gender. Namun 

penelitian yang dilakukan Fitriyani (2013) menyatakan bahwa kurun 

waktu lamanya auditor bekerja tidak  mempengaruhi  audit. 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis data dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Gender tidak berpengaruh terhadap pertimbangan audit. Hal ini ditunjukan 

dari hasil uji t, variabel gender diketahui nilai thitung   (1,057) lebih kecil 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,299 >  = 

0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 tidak terdukung secara statistik.  

2. Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap Pertimbangan audit. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji t, yang mana variabel kompleksitas tugas diketahui 

nilai thitung (2,190) lebih besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari 
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nilai signifikansi 0,036 <  = 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H2 

terdukung secara statistik. 

3. Tekanan Ketaatan tidak berpengaruh terhadap pertimbangan audit. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji t, variabel tekanan ketaatan diketahui nilai thitung 

(1,903) lebih kecil daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,067 >  = 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan H3 tidak 

terdukung secara statistik. 

4. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit judgment. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji t, variabel pengalaman auditor diketahui nilai 

thitung (-2,570) lebih besar daripada ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,015 <  = 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H4 

terdukung secara statistik. 

B. Keterbatasan 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang 

dialami, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang 

ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada KAP yang ada di wilayah Surakarta dan 

D.I Yogyakarta sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai 

kondisi auditor di wilayah Surakarta serta D.I Yogyakarta dan tidak dapat 

digeneralisasikan untuk mewakili seluruh auditor seluruh Indonesia. 

2. Penelitian ini masih pada aspek individu yang meliputi gender, 

kompleksitas tugas,  tekanan ketaatan, dan pengalaman.  

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada auditor eksternal, sehingga hasilnya 

hanya mencerminkan kondisi auditor eksternal. 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam 

penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya objek penelitian dapat dilakukan dengan 

memperluas jumlah responden pada auditor, sehingga hasilnya dapat 

memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan hasilnya dapat 

digeneralisi. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang 

berpotensi mempengaruhi pertimbangan audit yang masih belum diungkap 

namun sering terjdi. 

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang 

dapat dilakukan di auditor internal (seperti auditor pemerintah dari BPK, 

BPKP, atau auditor internal perusahaan). 
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