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BAB I 

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.  

     Perusahaan yang go public diwajibkan menyampaikan laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan 

telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam penyusunan laporan keuangan, 

terdapat perusahaan yang menyusun laporan dengan mengandalkan keahlian 

(expertise) pihak manajemen internal dan ada pula yang menggunakan jasa 

konsultan yaitu pihak yang dijadikan sebagai problem-solving oleh perusahaan 

yang mengalami masalah keuangan. Namun, seringkali akuntan bersifat 

subyektif dan terdapat pula hubungan yang erat antara konsultan dengan 

kliennya. Dengan demikian, timbul keraguan mengenai kebenaran informasi 

laporan keuangan yang disajikan, sehingga dibutuhkan pihak ketiga yang 

mampu memeriksa keakuratan laporan keuangan yang telah disusun dengan 

menjunjung sifat independensi dan melakukan pemeriksaan secara objektif 

(Lopa, 2014). 
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Auditor sebagai orang yang ahli di bidang akuntansi melaksanakan 

pemeriksaan laporan keuangan untuk mencapai keyakinan memadai guna 

mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual 

maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap 

laporan keuangan. Dengan demikian, peranan auditor adalah mengevaluasi dan 

menentukan kewajaran dari suatu laporan keuangan apakah telah disajikan 

secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (Lopa, 2014). 

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 
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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 

disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk 
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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. Menurut 

Bonner (1994) dalam Trisnaningsih (2010) terdapat tiga alasan mengapa 

kompleksitas tugas perlu diperiksa pada situasi audit, yaitu: 

1. Kompleksitas tidak mungkin berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

seorang auditor. 

2. Jika peneliti memahami tugas audit yang berbeda-beda mungkin saat ini 

bantuan keputusan dan teknik pelatihan itu diperbaiki. 

3. Memahami kompleksitas tugas mempermudah manajemen KAP 

menemukan keselarasan antara tugas audit dengan staf audit. 

Hogarth (1992) dalam Jamilah, dkk ( 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 
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bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Proses 

judgment tergantung pada pada kedatangan informasi sebagai suatu proses 

unfolds. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, seseorang auditor harus 

mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan untuk 

mendukung judgment yang diberikan (Djaddang dan Parmono, 2002). 

Judgment-judgment tersebut kemudian digunakan dalam rangka untuk 

menghasilkan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan suatu 

perusahaan yang akan dikeluarkan oleh auditor (Trisnaningsih, 2010). 

Zulaikha (2006) meneliti mengenai interaksi gender, kompleksitas 

tugas dan pengalaman auditor terhadap audit judgment, hasilnya menunjukkan 

bahwa dalam profesi sebagai auditor, peran ganda perempuan ini ternyata tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap akuratnya informasi yang diproses 

dalam membuat judgment. Secara absolut laki-laki menunjukkan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan perempuan, namun perbedaan tersebut secara 

statistik tidak signifikan. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keakuratan judgment, demikian pula ketika kompleksitas berinteraksi 

dengan peran gender, pengaruh tersebut juga tidak signifikan. Hal ini 

membawa implikasi pada profesi auditor, bahwa isu gender tidak perlu dibesar-

besarkan karena secara statistik isu gender tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif perempuan dalam pembuatan judgment, bahkan dalam 

penugasan audit yang kompleks. Variabel pengalaman sebagai auditor 

berpengaruh langsung terhadap judgment. Demikian pula ketida isu gender 
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berinteraksi dengan pengalaman tugas sebagai auditor, maka interaksi tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap judgment. 

Jamilah, dkk (2007) meneliti mengenai gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas dan pengalaman auditor terhadap audit judgment. Studi ini 

dilakukan di Propinsi Jawa Timur pada Kantor Akuntan Publik Jawa Timur. 

Hasilnya menunjukkan, pertama, gender tidak berpengaruh terhadap audit 

judgment. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor 

pria dan wanita dengan perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada 

individu masing-masing tidak berpengaruh terhadap judgment yang akan 

diambilnya. Kedua, tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yaitu perintah 

dari atasan dan keinginan klien untuk menyimpang dari standar profesional 

akan cenderung mentaati perintah tersebut walaupun perintah tersebut tidak 

tepat dan bertentangan dengan standar profesional. Ketiga, kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment artinya para 

auditor mengetahui dengan jelas atas tugas apa yang akan dilakukannya, tidak 

mengalami kesulitan dalam melakukan tugas dan dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. 

Janie, dkk (2011) meneliti mengenai pengaruh gender, tekanan ketaatan 

dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Studi ini dilakukan Pada 

kantor akuntan publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Hasilnya menunjukkan Pertama, gender tidak berpengaruh signifikan terhadap 

audit judgment. Kedua, tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit 
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judgment, artinya semakin besar tekanan ketaatan kepada auditor secara 

signifikan dapat memberikan audit judgment yang lebih baik. Ketiga, 

kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap judgment. Artinya 

semakin besar kompleksitas tugas auditor semakin signifikan dapat 

memberikan audit judgment  yang lebih baik. 

Hidayati (2012) meneliti mengenai gender, tekanan ketaatan, 

komplkesitas tugas terhadap audit judgment. Studi di lakukan di Kantor 

Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan pertama, 

gender tidak berpengaruh terhadap audit judgment, kondisi ini menunjukkan 

bahwa perbedaan karakter antara auditor pria dan auditor wanita tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Kedua, tekanan 

ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit judgment, kondisi ini 

menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dari atasan atau klien berpengaruh 

secara signifikan terahdap audit judgment. Ketiga, kompleksitas tugas 

berpengaruh signifikan terhadap audit judgment, kondisi ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesulitan tugas auditor 

terhadap audit judgment. Keempat, pengalaman yang dimiliki auditor tidak 

berpengaruh terhadap audit judgment, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara perbedaan pengalaman auditor yunior 

dan auditor junior terhadap audit judgment. 

Kemudian Lopa (2014) meneliti tentang Pengaruh Tekanan Ketaatan, 

Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Pertimbangan 

Audit yang menggunakan variabel Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas 
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Tugas, dan Pengalaman Kerja Auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel 

tekanan ketaatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan audit, 

variabel kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertimbangan audit, dan variabel pengalaman kerja auditor berpengaruh secara 

parsial terhadap pertimbangan audit. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Janie, dkk (2011) dengan 

variabel gender, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas. Namun pada 

penelitian ini penulis menambah satu variabel independen yaitu pengalaman 

audit. Oleh karena itu penulis mengambil judul “PENGARUH GENDER, 

KOMPLEKSITAS TUGAS, TEKANAN KETAATAN, DAN 

PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN AUDIT” 

(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan D.I 

Yogyakarta) 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan    beberapa permasalahan, sebagai berikut: 

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 

Berdasarkan perumusan masalah tujuan dilakukannya penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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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 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait sebagai berikut: 

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. 
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E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang meliputi: definisi 

pertimbangan audit, penjelasan tentang gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pengalaman auditor, pembahasan tentang 

penelitian-penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, uji kualitas data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, teknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan tentang hasil analisis data. 
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BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan mengenai hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu 

dikemukakan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


