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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangannya, hal ini

disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran maasyarakat akan

pentingnya jasa akuntan dan semakin tumbuhnya usaha-usaha swasta. Di

samping itu, perkembangan profesi akuntan juga didorong oleh adanya

peraturan-peraturan pemerintah, seperti perusahaan yang mengadakan emisi (go

publik)di pasar modal, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah laporan

keuangannya sudah diperiksa oleh akuntan publik dua tahun terakhir berturut-

turut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Trianevant, 2014).

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai

alternatif informasi dalam jumlah 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). Lebih lanjut Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa untuk dapat

dikatakan kompeten, bukti audit terlepas dari bentuknya harus sah dan relevan.

Pertimbangan waktu dan biaya dan biaya berpotensi menimbulkan masalah yang

serius bagi auditor dalam penggunaan bukti, selain itu semua audit bercampur
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baik relevan maupun tidak relevan dan sebagai auditor akan kesulitan untuk

memberikan pertimbangannya (Trianevant, 2014).

Sikap profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan

karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Sikap profesionalisme

auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat judgement

dalam penugasan auditnya. Dalam Standar Pekerjaan Lapangan No.1 telah

disebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya. Dimana

pekerjaan audit yang dilaksanakan baik dalam tahap perencanaan maupun tahap

supervisi harus melibatkan profesional judgement. ini mengharuskan para auditor

untuk senantiasa menggunakan judgement mereka dalam segala proses audit

(Idris, 2012).

Menurut ISA 200 profesional judgement adalah penerapan pengetahuan

dan pengalaman yang relevan, dalam konteks auditing accounting dan standard

etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama

berlangsungnya penugasan audit, dan kualitas pribadi, yang berarti bahwa

judgement berbeda di antara auditor yang berpengalaman (tetapi pelatihan dan

pengalaman dimaksudkan untuk mendorong konsistensi dalam judgement).

(Paragraf A24 dalam Idris, 2012)

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat audit judgement

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non teknis. Cara

pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan

tanggungjawab dan resiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan
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dengan judgement yang dibuatnya (Mayer, 2001 dalam Trianevant, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi

informasi ini antara lain meliputi faktor kompleksitas tugas, self efficacy dan

persepsi etis auditor dalam melakukan pemeriksaan. Locus of control diduga

menjadi salah satu level individu yang turut mempengaruhi audit judgement.

Menurut Rotter (1996) dalam Raiyani dan Suputra (2014)locus of control

merupakan persepsi individu pada suatu kejadian, dapat atau tidaknya individu

tersebut mengendalikan suatu kejadian yang terjadi. Locus of control adalah cara

pandang individu tentang hal-hal yang menyebabkan berhasil atau tidaknya

individu dalam melakukan kegiatan (Hejele dan Zeigler, 1986 dalam Raiyani dan

Suputra, 2014).

Auditor merupakan profesi yang erat kaitannya dengan kondisi stres.

Dalam penelitian Miller, Mur & Cohen (1988) dalam Idris (2012) dinyatakan

bahwa profesi auditor merupakan salah satu dari sepuluh profesi yang

mengandung tingkat stres tertinggi di Amerika Serikat.Hal ini disebabkan karena

auditor tidak hanya harus menghadapi konflik peran tetapi juga tingkat

kompleksitas tugas yang tinggi dari pekerjaan audit yang dihadapi.

Bonner dalam Wijayantini, Yuniarta dan Atmadja(2014)menyatakan ada

tiga alasan penting mengapa perlunya dilakukan pengujian terhadap variabel

kompleksitas tugas dalam suatu situasi audit. Pertama, karena kompleksitas tugas

ini diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja seorang auditor.

Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan serta latihan tertentu diduga telah
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dikondisikan dengan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami adanya

keganjilan pada suatu kompleksitas tugas audit. Dan yang ketiga, terkait dengan

pemahaman yang berbeda-beda terhadap suatu kompleksitas dari sebuah tugas

sekiranya dapat membantu tim manajemen audit perusahaan untuk menemukan

solusi yang terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

Auditor juga memiliki kempuan diri dalam pengambilan audit judgement

yang dalam hal ini ialah self efficacy. Selfefficacy merupakan keyakinan

seseorang terhadap dirinya sendiri akan kemampuan yang dimilikinya guna

mencapai suatu hasil tertentu (Bandura) dalam Wijayantini, Yuniarta dan

Atmadja(2014). Tingginya selfefficacy yang dimiliki oleh seseorang akan

membuat keraguan diri terhadap kemampuan orang tersebut menjadi lebih sedikit

dan cenderung untuk tidak menyerah serta mengatasi setiap tantangan dengan

usaha yang lebih besar.

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar

mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan

demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat

diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Salah satunya adalah mengenai

persepsi etis sesorang. Persepsi etis merupakan proses yangkompleks yang

dilakukan orang untuk memilih, mengatur dan memberikan makna pada

kenyataan (Hardjana, 2005:40) dalam Operasianti, Gunawan dan Maemunah

(2014). Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi

jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap
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pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut

(Mulyadi, 2002 dalam Idris, 2012)

Beberapa penelitian mengenai audit judgement telah dilakukan,

diantaranya Raiyani dan Suputra (2014) menyatakan bahwa locus of control

mempunyai pengaruh terhadap judgement yang diambil auditor. Chen dan Cholin

(2008) dalam Raiyani dan Suputra (2014) mengatakan akuntan yang memiliki

locus of control lebih baik dapat mengatasi stres dan lingkungan kerja yang lebih

tinggi. Hal ini berarti semakin baik cara pandang seorang auditor terhadap suatu

peristiwa akan semakin tinggi kinerjanya dalam suatu audit judgement.Azhar

(2013) menyatakan Locus of control adalah derajat sejauh mana seseorang

meyakini bahwa mereka dapat menguasai nasib mereka sendiri dan merupakan

salah satu aspek karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu yang

dapat dibedakan atas locus of controlinternal dan locus of controlexternal.

Selain itu kompleksitas tugas juga dapat mempengaruhi hasil audit dalam

membuat suatu judgement. Bonner (1994) mengemukakan ada tiga alasan yang

cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuksebuah

situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini didugaberpengaruh

signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknikpembuatan

keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikianrupa ketika

para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit.Ketiga,

pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu

timmanajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan
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tugas audit (Hamdani, 2012).Didukung pada penelitian Ariyantini, Sujana dan

Darmawan (2014) menyatakan bahwa pengujian pengaruh sejumlah faktor

terhadap kompleksitas tugas juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa

tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan

kompleks.

Selanjutnya Wijayantini dan Yuniarta (2014) menjelaskan self efficacy

merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri individu dan juga dinyatakan

sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada

sebuah tingkat tertentu, yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap

pencapaian suatu tugas. Self efficacy memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap audit judgement. Self efficacy diturunkan dari teori kognitif sosial, hal

tersebut dikemukakan oleh Bandura (1986) dalam Trianevant (2014). Tingginya

self efficacy yang dimiliki oleh seseorang akan membuat keraguan diri terhadap

kemampuan orang tersebut menjadi lebih sedikit dan cenderung untuk tidak

menyerah serta mengatasi setiap tantangan dengan usaha yang lebih besar

(Nadhiroh 2010 dalam Wijayantini dan Yuniarta 2014).

Menurut Hery (2006) dalam Fitriani dan Daljono (2012) seorang auditor

dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan

rasional yang didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku dan membuat

keputusan yang adil (fair) serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan

kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Konsisten dengan penelitian yang

dilakukan Operasianti, Gunawan dan Maemunah (2014) yang menunjukkan hasil
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bahwa persepsi etis juga mempunyai pengaruh terhadap judgement yang diambil

auditor. Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh

individu. Oleh karena itu, setiap individu dapat memberikan arti secara berbeda

kepada realitas objektif meskipun objeknya sama.

Penelitian mengenai pengaruh locus of control, kompleksitas tugas,self

efficacy dan persepsi etis ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Raiyani dan Suputra (2014) serta

Wijayantini dan Yuniarta (2014) dan melakukan pengembangan pada

variabelnya dengan menambah satu variabel independen yaitu Persepsi Etis,

karena persepsi etis merupakan proses yangkompleks yang dilakukan orang

untuk memilih, mengatur dan memberikan makna pada kenyataan(Hardjana,

2005:40) dalam Operasianti, Gunawan dan Maemunah (2014). Dengan adanya

pemahaman kode etik yang tepat, maka kepercayaan dan keyakinan akan suatu

yang etis atau tidak etis dalam bidang auditing akan sangat dijaga oleh auditor

serta informasi mengenai persepsi etis khususnya auditor dalam berperilaku dan

menaati peraturan sesuai dengan kode etik profesi sebagai seorang akuntan akan

dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan

menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang

tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi

tersebut(Mulyadi, 2002 dalam Idris, 2012). Perbedaan lainnya penelitian ini

dilakukan dengan pengambilan sampel padaKantor Akuntan Publik (KAP) di

Surakarta dan Semarang.
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul

“PENGARUH LOCUS OF CONTROL, KOMPLEKSITAS TUGAS, SELF

EFFICACY DAN PERSEPSI ETIS TERHADAP AUDIT JUDGEMENT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, permasalahan

dalam penelitian ini adalah :

a. Apakah locus of control berpengaruh terhadap audit judgement?

b. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgement?

c. Apakah self efficacy berpengaruh terhadap audit judgement?

d. Apakah persepsi etis berpengaruh terhadap audit judgement?

C. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris bahwa locus of control

berpengaruh terhadap audit judgement.

b. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris bahwa kompleksitas tugas

berpengaruh terhadap audit judgement.

c. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris bahwa self efficacy

berpengaruh terhadap audit judgement.

d. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris bahwa persepsi etis

berpengaruh terhadap audit judgement.
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D. Manfaat Penelitian

a. Memberikan tambahan bukti empiris pada literature akuntan khususnya

mengenai pengaruh locus of control, kompleksitas tugas,self efficacy dan

persepsi etis terhadap audit judgement.

b. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi pada Kantor

Akuntan Publik khususnya auditor dalam membuat audit judgement.

c. Memberikan kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik agar menjadi lebih baik

lagi dalam mengambil audit judgement yang tidak bertentangan dengan

standar profesional, dalam rangka meningkatkan profesionalisme professi

khususnya dalam membuat auditjudgement.

d. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan

dengan auditing dan akuntansi perilaku.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab. Masing-

masingurutan yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuanpenelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu

memecahkan masalah penelitian, meliputi teori dasar yang digunakan,
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pengertian audit judgement, pengertian locus of control, pengertian

kompleksitas tugas, pengertian self efficacy, pengertian persepsi etis,

tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan,

definisi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode

pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil-hasil pengolahan data penelitian, sekaligus

pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasar hasil

pengolahan dan analisis data, keterbatasan dalam penelitian, dan saran

yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa mendatang.


