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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terjadinya kasus kegagalan audit dalam beberapa dekade belakangan 

ini, telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai 

ketidakmampuan profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan. 

Munculnya krisis ini memang beralasan, karena cukup banyak laporan 

keuangan suatu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, 

tetapi justru mengalami kebangkrutan setelah opini terebut dikeluarkan. 

Tercatat telah terdapat 51 kasus gagal audit besar, dari tahun 1986 sampai 

dengan tahun 2010. Kasus gagal audit ini tidak hanya menimpa kantor 

akuntan besar Big4 tetapi juga praktik perorangan lainnya. 

Untuk contoh kasus yang ada di indonesia yaitu PT Kimia Farma. 

Salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit 

tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba 

bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans 

Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan 

Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung 

unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 

laporankeuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah 

ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang 

baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih 

rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. 
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Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa 

overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa 

overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang 

Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan 

overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang 

berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga 

persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur 

produksinya,menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) 

pada tanggal 1 dan 3 Februari2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah 

digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit 

distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan 

penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan 

ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang 

tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan 

penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan 

keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun 

gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak 

terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. 

(http://www.academia.edu/5684406/Profesi_Auditing, 1/10/2015, 15:45). 

Kasus gagal audit dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan 

di masa depan. Seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, 

hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Dezoort dan Lord dalam 

Hartanto, 2001) dalam (Fitriani dan Daljono, 2012). Selain itu reputasi auditor 

http://www.academia.edu/5684406/Profesi_Auditing
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dari akuntan publik juga menjadi taruhannya. Pencegahan terhadap terjadinya 

kasus gagal audit merupakan kunci utama dalam mempertahankan reputasi. 

Untuk mencegah terjadinya kasus gagal audit, auditor dituntut untuk 

bersikap profesional. 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 direncanaka sebaik-

baiknya. Dimana pekerjaan audit yang dilaksanakan baik dalam tahap 

perencanaan maupun dalam tahap suvervisi harus melibatkan professional 

judgement. Ini mengharuskan para auditor untuk senantiasa menggunakan 

profesional judgement mereka dalam segala proses audit. 

Gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut 

mempengaruhi audit judgement seiring dengan terjadinya perubahan pada 

kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Tekanan 

atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya juga berpengaruh, seperti 

tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik 

dan kredibilitas social (Reni dan Dheane, 2015). 

Gender dan umur merupakan salah satu faktor non teknis yang 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Meyers dan Levy (1986) dalam 

(Widiarta, 2013) menyatakan kaum pria dalam pengolahan informasi tersebut 

biasanya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia sehingga 

keputusan yang diambil kurang komprehensif. 
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Tekanan ketaatan merupakan keadaan dimana seorang auditor junior 

mengalami tekanan saat melaksanakan perkerjaan auditnya dalam menghadapi 

perintah atasan maupun klien (entitas yang diperiksa) untuk melakukan apa 

yang mereka inginkan walaupun tindakan yang menyimpang dari standar 

profesionalisme auditor (Idris, 2012). Seperti yang dikatakan oleh Milgram 

dalam (Gede Adi, dkk. 2014) bawahan yang mendapat tekanan dari atasannya 

akan mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku 

automotis menjadi perilaku agen. 

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-

beda dan saling terkait satu sama lain. Jamilah dkk (2007) dalam (Yendrawati 

dan Kurnia M, 2015) kompleksitas adalah sulitnya suatu tugas yang 

disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan 

untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat 

keputusan. Tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas merupakan dua aspek 

penyusun dari kompleksitas tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan 

dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah 

terkait dengan kejelasan informasi (information clarity). 

Pengalaman menjadi indikator penting bagi kualifikasi profesional 

seorang auditor. Pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor 

selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya 

waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Auditor yang 

telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan 

untuk menemukan kekeliruan (error) atau kecurangan (fraud) yang tidak 

lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat 
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memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut 

dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman. 

 Praditaningrum (2012) dalam (Kadek Evi, dkk, 2014), menyatakan 

bahwa banyak faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan audit 

judgment. Terdapat faktor teknis dan nonteknis yang mempengaruhi auditor 

dalam membuat audit judgment. Faktor teknis dapat dilihat dari aspek perilaku 

individu. Aspek perilaku individu merupakan faktor yang mempengaruhi 

persepsi auditor dalam menerima dan mengelola informasi yang meliputi 

faktor pengetahuan, perilaku auditor dalam pengambilan dan penilaian 

informasi, pengalaman, tekanan ketaatan, serta kompleksitas tugas. Sedangkan 

gender merupakan faktor non teknis yang mempengaruhi judgment auditor. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil 

judul “Pengaruh Gender, Umur, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas 

dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgement”. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Reni 

Yendrawati dan Dheane Kurnia (2015). Hal yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mengganti variabel Pengalaman 

Auditor dan Kemampuan Kerja Auditor dengan variabel Umur sebagai 

variabel independennya. Karena umur adalah salah satu faktor individu yang 

ikut berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Semakin tua umur 

seseorang makin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan hal ini karena 

semakin tua umur seorang pekerja, makin sedikit pekerjaan alternatif mereka. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah Gender berpengaruh terhadap Audit Judgement? 

2. Apakah Umur berpengaruh Terhadap Audit Judgement? 

3. Apakah Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap Audit Judgement? 

4. Apakah Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap Audit Judgement? 

5. Apakah Pengalaman Auditor  berpengaruh terhadap Audit Judgement? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarakan rumusan masalah paada penelitian ini maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap Audit Judgement. 

2. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap Audit Judgement. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap Audit Judgement. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap Audit 

Judgement. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap Audit 

Judgement. 
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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 khusunya auditing, untuk 

menjadi acuan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh 

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

terhadap audit judgement. 

 

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 yang 

menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan landasan teori yang meliputi: definisi Audit 

Judgement, penjelasan tentang gender, umur, tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas, pengalaman auditor, pembahasan tentangn perumusan masalah 

penelitian,  review penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metode atau ;angkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian 

dan pengukurannya, teknik pengumplan data serta teknik analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data 

hasil penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, 

uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang 

dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan 

penelitian. 


