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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi, khususnya dunia usaha dan masyarakat telah 

berkembang menjadi semakin kompleks, sehingga menuntut adanya disiplin ilmu, 

termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam  ekonomi dan 

sosial karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus 

berdasarkan informasi akuntansi. Hal ini menjadikan akuntan sebagai suatu 

profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam lingkungan organisasi 

bisnis (Lestari, 2010).  

Secara umum laporan keuangan digunakan untuk melihat kondisi 

keuangan perusahaan. Pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk 

melihat perkembangan perusahaan dan pencapaian usaha dari kegiatan perusahaan 

selama 1 periode, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh 

perusahaan, sehingga pihak internal dapat menyusun kebijakan-kebijakan untuk 

mengatasi kendala tersebut. Kebutuhan pihak eksternal terhadap laporan keuangan 

berhubungan dengan pembiayaan. Sebagai contoh, salah satu syarat yang 

diberikan oleh kreditur dalam hal peminjaman uang, pihak kreditur mengharuskan 

calon debitur memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan kini 

telah menjadi konsumsi sehari-hari para pelaku bisnis dan sebelum dipublikasikan 

laporan keuangan harus diaudit oleh pihak eksternal yang dinilai paling 
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independen yakni auditor eksternal untuk meyakinkan para pengguna bahwa 

laporan keuangan ini andal dan relevan. Auditor adalah suatu profesi yang 

tugasnya adalah memeriksa laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan 

opini atau pendapat terhadap saldo akun  dalam laporan keuangan apakah telah 

disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip 

akuntansi yang berlaku umum dan standar atau prinsip tersebut diterapkan  secara 

konsisten.  

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai 

alternatif informasi dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi standar  

pekerjaan lapangan yaitu bukti audit 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) 

dalam Dewi (2016). Ikatan Akuntansi Indonesia juga menyatakan bahwa untuk 

dapat dikatakan kompeten, bukti audit terlepas  dari bentuknya harus sah dan 

relevan. Pertimbangan waktu dan biaya berpotensi menimbulkan masalah yang 

serius bagi auditor dalam penggunaan bukti, selain itu semua bukti  audit 

bercampur baik yang relevan maupun tidak relevan dan sebagai auditor akan 

kesulitan untuk memberikan pertimbangannya (Trianevant, 2014). 

Target akhir dalam suatu proses audit adalah pembuatan opini dengan 

judgement yang dasar dan pertimbangan yang mendalam yang menunjukkan tidak 

adanya keraguan mengenai kelangsungan hidup perusahaan ke depan. Audit 

judgement merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi cakupan 

pengumpulan bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Menurut 
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Jamilah, dkk (2007) audit judgement adalah kebijakan auditor dalam menentukan 

pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu 

gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis 

peristiwa lainnya. Proses judgement tergantung pada kedatangan informasi yang 

terus menerus, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan cara pilihan tersebut 

dibuat. Judgement dari auditor ini penting dan akan sangat berpengaruh terhadap 

keseluruhan proses audit yaitu pemberian opini oleh auditor. 

 Contoh penggunaan audit judgement dalam pengambilan keputusan audit 

berkaitan dengan penetapan materialitas, penilaian sistem pengendalian internal, 

penetapan tingkat risiko, penetapan strategi audit yang digunakan, penentuan 

prosedur audit, evaluasi bukti yang diperoleh, penilaian going concern 

perusahaan, dan sampai pada opini yang akan diberikan oleh auditor. Setiap 

auditor memiliki cara pandang mereka tersendiri di dalam menyikapi setiap situasi 

audit yang sedang di kerjakan, baik dari cara  menanggapi dan mengelola 

informasi yang di peroleh yang berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko 

audit sehubungan dengan judgement yang di buat. Audit judgement dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya : self efficacy, locus of control, pengalaman 

auditor, sikap skeptisisme profesional dan lain sebagainya. 

Auditor  memiliki kemampuan diri dalam melakukan audit judgement  

yang dalam hal ini disebut self efficacy. Self efficacy dapat diartikan sebagai 

keyakinan seorang individu akan kemampuan diri mereka dalam mengatur dan 

melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkatan prestasi 

tertentu Bandura (1997) dalam Wijayanti (2014). Kemampuan mereka dalam 
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mengendalikan pemikiran tersebut sangat bergantung pada persepsi mereka 

terhadap dirinya sendiri. Individu yang yakin bahwa diri mereka memiliki self 

efficacy yang tinggi akan memaksimalkan usaha mereka termasuk di dalam 

pengambilan keputusan dalam berbagai hal, keputusan yang dimaksud adalah 

audit judgement seorang auditor. 

Self efficacy yang tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam 

pembuatan keputusan audit judgment. Iskandar dkk (2009) dalam Suwandi (2015) 

juga memberikan pendapat melalui hasil penelitian mereka bahwa self efficacy 

memberikan pengaruh motivasi internal yang kuat bagi seorang auditor dalam 

mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memperoleh audit judgment yang 

berkualitas, disisi lain penelitian Nadhiroh (2009) mengatakan bahwa self efficacy 

tidak berpengaruh terhadap audit judgement seorang auditor. 

Selain self efficacy beberapa penelitian mengenai audit judgement  telah 

dilakukan,  diantaranya penelitian  Raiyani dan Saputra (2014) menyatakan bahwa 

locus of control juga mempunyai pengaruh terhadap audit judgement. Auditor 

yang memiliki locus of control baik dapat menghasilkan audit judgement yang 

lebih baik, karena auditor tersebut kemungkinan dapat mengatasi stress dalam 

bekerja. Menurut Rotter (1996) dalam Engko dan Gudono (2007) locus of control 

merupakan persepsi individu pada suatu kejadian, dapat atau tidaknya individu 

tersebut mengendalikan suatu kejadian yang terjadi. Menurut Millet (2005) locus 

of control merupakan sikap auditor dalam kondisi konflik yang dipengaruhi oleh 

karakter locus of control. Tsui dan Gul (1996) dalam Kurnia (2002) memberikan 

bukti bahwa sifat locus of control dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam 
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menolak tekanan klien untuk melakukan tindakan kecurangan yang nantinya 

dapat mempengaruhi keputusan dalam membuat audit judgement seorang auditor 

atas laporan keuangan yang diauditnya. 

Keakurasian dari judgement seorang auditor juga dipengaruhi oleh 

pengalaman yang dimiliki. Auditor akan mampu belajar aktif dalam menghadapi 

tugas audit dengan pengalaman yang dimilikinya. Penggunaan variabel 

pengalaman auditor didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara 

berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang 

terbaik. Menurut Yendrawati (2015) pengalaman adalah keseluruhan pelajaran 

yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam 

perjalanan hidupnya. Auditor yang memiliki pengalaman, akan lebih sedikit 

melakukan kesalahan dibandingkan auditor yang tidak memiliki pengalaman. 

Auditor akan mampu belajar aktif dalam menghadapi tugas audit dengan 

pengalaman yang dimilikinya. Popova (2013) melakukan penelitian terhadap 79 

kuisioner di USA yang memberikan hasil bahwa pengalaman auditor 

mempengaruhi audit judgement. Penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2017) 

dan penelitian Raiyani dan Saputra (2014) mendukung hal tersebut yaitu 

judgement seorang auditor akan semakin akurat, apabila didukung dengan 

pengalaman audit yang baik. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sabrina dan Januarti (2011) yang menyatakan bahwa faktor 

pengalaman tidak bepengaruh terhadap ketepatan pemberian opini. 

Selain ketiga variabel tersebut, dalam melaksanakan audit diperlukan 

suatu sikap yang harus dimiliki oleh auditor yaitu sikap skeptisisme. Sikap 
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skeptisisme auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam melakukan 

penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan 

dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Seorang auditor yang 

skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan 

mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai 

objek yang dipermasalahkan (Noviyanti 2008). Penelitian Popova  (2013) 

memberikan hasil bahwa keputusan audit dipengaruhi oleh  sikap skeptisisme 

(tinggi dan rendah) dan menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu skeptisisme personal dan situasional. Bell, dkk 

(2005) dalam Januarti (2010) juga mengungkapkan bahwa semakin skeptis 

seorang auditor maka semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan 

audit. Namun hal  tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lestari (2015) yang 

menyatakan bahwa sikap skeptisisme tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

judgement. 

Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya  

mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi 

audit judgement. Penelitian ini juga mereplikasi dari penelitian Popova (2013) 

yang berjudul “Exploration of skepticism, client specific experiences and audit 

judgements” dan melakukan pengembangan pada variabelnya dengan menambah 

dua  variabel yaitu self efficacy dan locus of control. Penambahan variabel self 

efficacy dan locus of control tersebut karena variabel self efficacy merupakan 

bagian dari karakteristik personal yang berhubungan dengan rasa kepercayaan 

atau keyakinan yang berasal dari motivasi dalam diri bahwa dia mampu untuk 
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melakukan suatu pekerjaan, di mana bagi seorang auditor yang memiliki 

kepercayaan yang tinggi dan memiliki semangat kerja yang tinggi akan 

berdampak pada kehandalan audit judgement yang dibuatnya. Sedangkan variabel 

locus of control berkaitan dengan kontrol tindakan seseorang dalam menghadapi 

suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya yang akan mempengaruhi audit 

judgement.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul 

“PENGARUH  SELF EFFICACY, LOCUS OF CONTROL, PENGALAMAN 

AUDITOR DAN  SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP AUDIT 

JUDGEMENT”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah self efficacy berpengaruh terhadap audit judgement? 

2. Apakah locus of control berpengaruh terhadap audit judgement? 

3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit judgement? 

4. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap audit judgement? 

 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti secara  empiris bahwa self efficacy 

berpengaruh terhadap audit judgement. 
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2. Menganalisis dan memberikan bukti secara  empiris bahwa locus of control 

berpengaruh terhadap audit judgement. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti secara  empiris bahwa pengalaman 

auditor berpengaruh terhadap audit judgement. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti secara  empiris bahwa skeptisisme 

profrsional berpengaruh terhadap audit judgement. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik, dapat memberikan kontribusi praktis untuk 

Kantor Akuntan Publik dalam memberikan judgement yang baik serta 

tidak bertentangan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

dan etika yang berlaku. 

2. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meberi manfaat 

untuk mengembangkan penelitian dalam bidang auditing, khususnya 

mengenai audit judgement. 

3. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

meningkatkan kehaliannya dalam melakukan proses audit laporan 

keuangan. 

4. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan 

khususnya auditor  dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi 

pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab 

secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendeskripsikan 

teoritis variabel penelitian yang meliputi Audit Judgement, Self 

Efficacy, Locus of Control, Pengalaman Auditor dan Skeptisisme 

Profesional, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu serta perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian 

dan pengukuran serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data 

tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan pembahasan atas 

analisis data. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran bagi peneliti berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


