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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sangat membutuhkan laporan untukdapat mengambil 

keputusan. Untuk itu maka informasi akuntansi harus dapat dipercaya dan bisa 

dipertanggung jawabkan kebenaranya, disinilah peran penting dari para auditor 

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas,dan arus kas sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia 

Gambaran  tentang  profesionalisme  seorang  auditor tercermin dalam  

lima  hal  yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, 

kepercayaan terhadap peraturan profesi dan  hubungan  dengan  rekan  seprofesi.  

Selain  menjadi  seorang profesional  yang  memiliki  sikap 

Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP:2001) menyebutkan bahwa 

independensi bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena 

ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu ia tidak 

dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya 

keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang 

justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya 

(Armanda dan Ubaidillah 2014). 

Auditor diharusakan memiliki pengalaman yang memadai sesuai dengan 

bidang yang ditekuninya. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan 
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atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. 

Semakin berpengalaman seorang auditor, maka auditor dinilai mempunyai 

kemampuan lebih dalam mengidentifikasi kecurangan atau kekeliruan laporan 

keuangan untuk mendukung penugasan auditnya termasuk dalam pembuatan audit 

judgment-nya. 

Etika profesional bagi seorang auditor di Indonesia sering disebut dengan 

kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) komartemen 

akuntan publik yang kini telah memisahkan diri dan berganti nama menjandi 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Mulyadi, 2002). etika memberikan 

pedoman bagi seseorang untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya 

suatu tindakan yang akan diambil (Armanda, 2014). 

Faktor lain yang  mempengaruhi audit judgment adalah kompleksitas  

tugas. Semakin kompleks suatu tugas maka auditor harus memikirkan banyak hal. 

Semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh seorang auditor maka akan semakin 

sulit baginya untuk memberikan penilaian yang cepat dan akurat.  Semakin 

beragam tugas yang diterima auditor akan  membuat peluang auditor semakin 

besar dalam menghadapi tugas yang rumit (safi’i, 2015).Berdasarkan latar 

belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “”ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT JUDGMENT 

(Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Se-Eks Karisidenan Surakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah independensi dapat berpengaruh terhadap audit judgement ? 

2. Apakah pengalaman dapat berpengaruh terhadap audit judgment? 

3. Apakah etika auditor dapat berpengaruh terhadap audit judgement? 

4. Apakah kompleksitas tugas dapat berpengaruh terhadap audit judgement? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian 

ini digunakan untuk : 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi 

terhadap audit judgement. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengalaman terhadap 

audit judgement. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh etika auditor  

terhadap audit judgement.  

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompleksitas 

tugas terhadap audit judgement.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Inspektorat 

Memberikan kontribusi untuk Kantor Inspektorat agar menjadi lebih baik 

lagi dalam mengambil audit judgment yang tidak bertentangan dengan standar 

profesional. 

2. Bagi Akademisi 

Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang 

akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Memberikan tambahan bukti epiris pada literatur akuntansi, khususnya 

mengenai pengaruh insentif kinerja,independensi,tekanan ketaatan dan 

kompleksitas tugas terhadap auditor berkaitan dengan audit judgment. Serta 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang pengauditan. 

4. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penegtahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.    
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E. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, dan penelaahan, maka 

dibuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai 

independensi, gender, pengalaman auditor, fee audit, kompleksitas 

tugas dan etika auditor terhadap audit judgement. Selain itu juga akan 

dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian , populasi dan sampel 

penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data dan 

teknik pengambilan data, variable penelitian dan definisi operasional, 

dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil 

pengujian sampel. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dijabarkan mengenai pengujian atas hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil 

analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

 



6 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran penelitian. 


