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PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN KETAATAN, 

KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN KEAHLIAN TERHADAP AUDIT 

JUDGEMENT 

(Studi Empiris Pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

keahlian, pengalaman auditor, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan terhaap 

audit judgement. Sampel atau responden penelitian terdiri dari auditor yang 

bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh dengan sampel 

sejumlah 55 auditor. Metode analisis data penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ketaatan dan 

keahlian berpengaruh terhadap audit judgement. Sementara tekanan ketaatan dan 

kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgement. 

 

Kata Kunci: pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, keahlian 

audit judgment. 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of 

expertise, auditor experience, task complexity, and compliance pressure on 

judgment audits. The sample or research respondents consisted of auditors who 

worked at the Central Java Provincial Audit Board (BPK). Sampling in this study 

uses a saturated sample method with a sample of 55 auditors. Data analysis 

method of this study uses multiple linear regression. The results of the study 

indicate that the pressure of obedience and expertise affect the judgment audit. 

While the pressure of obedience and complexity of the task does not affect the 

judgment audit. 

 

Keywords: auditor experience, compliance pressure, task complexity, audit 

judgment expertise. 

 

1. PENDAHULUAN 

Akuntansi tidak terlepas dari suatu proses berupa siklus akuntansi  yang pada 

akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Perusahaan yang telah go public 

diharuskan untuk menyusun laporan keuangan secara periodik yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan keuangan 

atas kinerja keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi. Oleh karena itu, 
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laporan keuangan suatu perusahaan harus menyajikan informasi-informasi yang 

benar dan relevan untuk menghindari pengambilan keputusan keuangan yang 

salah. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akuntan pemerintah mempunyai 

peranan yang penting dengan dikeluarkannya UU 17/2003 tentang keuangan 

negara, UU no 1/2004 tentang perbendaharaan negara, UU no 15/2004 tentang 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dan UU 32/2004 

tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan 

keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang 

disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan 

wajib diaudit oleh BPK. SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara 

penyusun, pengguna, dan auditor. Pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh 

BPK bertujuan untuk menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah.  

Auditor  adalah seseorang yang profesional  dalam melaksanakan tugasnya. 

Sebagai seorang yang profesional seorang auditor harus berpegang pada 

tanggungjawab profesinya. Tanggung jawab profesinya bukan hanya memberikan 

opini atas kewajaran suatu merupakan pelaporan keuangan, tetapi juga 

bertanggungjawab terhadap hasil auditnya. Oleh karena itu auditor harus berhati-

hati di dalam melaksanakan tugas auditnya dan menetapkan judgment yang akan 

diberikannya. 

Audit judgment merupakan suatu pertimbangan atas persepsi dalam 

menanggapi  informasi laporan  keuangan yang dibuat oleh klien. Pertimbangan 

lainnya adalah berasal dari faktor-faktor  dalam  diri  seorang auditor pada saat 

merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit atas laporan keuangan 

auditor yang harus menggunakan pertimbangan profesionalnya.  

Judgment merupakan persepsi auditor dalam menanggapi informasi yang 

berhubungan dengan resiko audit yang akan dihadapi auditor dan mempengaruhi 

pemberian opini auditor dari laporan keuangan suatu entitas. Audit judgment
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merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh auditor dan judgment memiliki peran 

penting dalam pembentukan pendapat audit. Membuat audit judgment perlu 

keahlian yang didapatkan  melalui pembelajaran panjang yang dasar ilmu 

auditnya diperoleh melalui pembelajaran di kampus. Menurut penelitian Elisabeth 

(2012) pengetahuan dapat mempengaruhi judgment seorang auditor. Jika seorang 

auditor memiliki pengetahuan yang tinggi, maka judgment yang diberikan akan 

menjadi semakin baik. Selain pengetahuan, pengalaman juga dapat mempengaruhi 

kemampuan seorang auditor dalam memberikan judgment dengan memprediksi 

kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Dari pengalaman tersebut auditor 

dapat belajar bagaimana cara melakukan suatu judgment. 

Auditor diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam 

memberikan penilaian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan audit. 

Semakin akurat audit judgment yang dihasilkan auditor, maka kualitas dari hasil 

auditnya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena judgment yang 

dibuat auditor adalah sebuah pertimbangan subjektif dari auditor dan sangat 

tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi. Audit judgement 

diperlukan karena audit tidak dilakukan menyeluruh terhadap seluruh bukti yang 

ada. Bukti-bukti inilah yang dipakai auditor untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga audit judgment ikut menentukan 

hasil dan kualitas dari pelaksanaan audit. Begitu pentingnya peran auditor dalam 

menilai suatu laporan keuangan, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi auditor dalam membuat audit judgment. 

Pengalaman sebagai salah satu variabel yang banyak digunakan dalam 

berbagai penelitian, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor 

penting dalam memprediksi kinerja seorang auditor. Pengalaman auditor dapat 

dilihat dari lamanya seseorang auditor bekerja dan banyaknya tugas atau 

pemeriksaan yang dilakukan olehnya. Semakin lama seorang auditor menekuni 

profesinya, maka ia akan dinilai semakin berpengalaman, karena tugas yang 

dilakukannya secara berulang-ulang akan memberikan peluang kepadanya untuk 

melakukan audit dengan lebih baik. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang 

yang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. 
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Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang 

lebih baik atas laporan keuangan. Pengalaman akan mengurangi pengaruh 

informasi yang tidak relevan dalam judgment auditor. Auditor yang 

berpengalaman dalam membuat suatu judgment tidak mudah dipengaruhi oleh 

kehadiran informasi yang tidak relevan. Pengalaman dan pengetahuan merupakan 

faktor penting yang berkaitan dengan pemberian pendapat audit, karena 

pengalaman dan pengetahuan dapat mempengaruhi kemampuan prediksi dan 

deteksi auditor terhadap kecurangan yang konsekuensinya dapat mempengaruhi 

judgement yang diambil auditor. 

Proses  audit  auditor  dapat  mengalami  tekanan  ketaatan  dari atasan 

maupun entitas yang diperiksanya. Bawahan yang mendapat tekanan ketaatan dari 

atasan dapat mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku 

mandiri menjadi perilaku agen. Tekanan dari atasan atau klien juga dapat 

memberikan pengaruh yang buruk seperti hilangnya profesionalisme, hilangnya 

kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Apabila mendapat perintah untuk 

berperilaku yang menyimpang, maka hal tersebut akan mempengaruhi auditor 

pada saat membuat judgment. Tinggi/rendahnya tekanan ketaatan yang dimiliki 

seorang auditor juga akan  berpengaruh pada saat menyatakan opini  atas  

kewajaran  laporan keuangan. 

Tekanan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya juga berpengaruh, 

seperti tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan 

publik dan kredibilitas sosial. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh dari 

tekanan atasan pada judgement yang diambil auditor. Pengaruh sejumlah faktor 

terhadap kompleksitas tugas juga bersifat penting, karena terdapat kecenderungan 

bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan 

yang kompleks. 

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

berbeda-beda, dan saling terkait satu dengan lainnya. Kompleksitas tugas 

merupakan tugas yang tidak terstruktur,  sulit  untuk  dipahami,  dan  ambigu. 

Pengujian  terhadap kompleksitas tugas dalam audit juga bersifat penting, karena 
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kecenderungan bahwa tugas audit adalah tugas kompleks. Adanya kompleksitas 

tugas yang tinggi  dapat  merusak  judgment  yang  dibuat  oleh  auditor. 

Selain pengalaman auditor, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas, masih 

ada lagi faktor lain yang mempengaruhi audit judgment, yaitu  keahlian auditor. 

Melalui keahliannya, auditor akan mampu belajar lebih aktif pada saat 

menghadapi tugas audit dengan tepat waktu, mengolah hasil informasi yang 

relevan dan akurat, serta adanya kebiasaan berinteraksi dengan sesama auditor, 

atasan, maupun  pada saat menghadapi kasus sebuah entitas yang sedang 

diperiksanya, sehingga dapat menunjang pemberian judgment yang tepat untuk 

menentukan keputusan hasil audit dan juga opini yang siap dikeluarkan oleh 

auditor. 

Masih ada ketidakonsistenan hasil penelitian mengenai audit judgment di 

Indonesia. Beberapa  penelitian mengenai audit Judgment  menunjukkan hasil 

yang saling kontradiksi. Hal ini menunjukkan bahwa judgment yang dibuat oleh 

auditor merupakan sebuah pertimbangan subjektif dari seorang auditor dan sangat 

tergantung dari persepsi  individual mengenai suatu keadaan. Untuk memberi 

jaminan bahwa suatu laporan keuangan perusahaan adalah relevan, andal, dan 

bebas dari salah saji yang material, dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang auditor 

yang independen. Auditor akan selalu berusaha keras untuk mempertahankan 

tingkat independensi yang tinggi sehingga secara otomatis akan mampu 

meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

yang bersangkutan. 

 

2. METODE 

2.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian 

terhadap audit judgement. Menurut Sugiyono (2013:13) pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu, 

analisis data bersifat kuantitatif, dan pengumpulan data menggunakan instrumen 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer



 

6 

 

dan data didapatkan dari jawaban responden dengan cara menyebar kuesioner. 

Periode penelitian ini direncanakan pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan 

Juni 2018. 

2.2. Populasi dan Sampel 

Populasi data dari penelitian ini adalah seluruh auditor yang berkeja di Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Jawa Tengah. Sampel  dalam penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja di BPK yang diambil sebagai responden dengan 

tehnik pengambilan sampel menggunakan convinience sampling.  

2.3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh melalui serangkaian pernyataan yang diajukan peneliti melalui 

kuesioner kepada responden, kuesioner tersebut berisikan pernyataan-pernyataan 

yang harus dijawab oleh responden mengenai variable pengalaman auditor, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian. Responden yang dijadikan 

sampel adalah auditor pada kantor BPK di provinsi Jawa Tengah dengan cara 

membagikan kuesioner. 

2.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut 

Sugiyono (2010:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan membuat pertanyaan atau pernyataan tertulis. Data diperoleh 

dengan cara membagikan kuesioner kepada auditor yang bekerja pada BPK 

provinsi Jawa Tengah diukur menggunakan skala Likert, lima point yaitu skor 

yang berurutan dari angka 1 sampai 5. 

2.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis data 

kuantitatif dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh kahlian, pengalaman auditor, komplekstas 

tugas, dan tekanan ketaatan terhadap audit judgement. Analisis dilakukan melalui 

empat jenis pengujian, yaitu analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, 

dan uji hipotesis. 
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AJ = α + β1 PA + β2 TK + β3 KT + β4 KA + e          (1) 

Keterangan:  

  AJ  : Audit Judgement 

  α  : Konstanta 

  β1 – β4 : Koefesien regresi 

 PA   : Pengalaman Auditor 

 TK  : Tekanan Ketaatan 

 KT  : Kompleksitas Tugas 

 KA  : Keahlian Auditor 

 e  : Regression error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

STATISTIK DESKRIPTIF 

Variabel Penelitian N Minimu

m 

Maksimu

m 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Audit Judgement 55 14 20 17,09 1,946 

Pengalaman Auditor 55 3 15 10,38 2,407 

Tekanan Ketaatan 55 9 25 18,83 3,195 

Kompleksitas Tugas 55 16 30 23,12 3,333 

Keahlian 55 16 25 21,01 2,329 

Valid N (listwise) 55     

Sumber: data diolah penulis, 2018. 
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Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa variabel audit judgement dengan nilai 

minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 17,09, 

dan standar deviasi sebesar 1,946. Variabel pengalaman auditor dengan nilai 

minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 15, nilai rata-rata sebesar 10,38, dan 

standar deviasi sebesar 2,407. Variabel tekanan ketaatan dengan nilai minimum 

sebesar 9, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 18,83, dan standar 

deviasi sebesar 3,195. Variabel kompleksitas tugas dengan nilai minimum sebesar 

16, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 23,12, dan standar deviasi 

sebesar 3,333. Variabel keahlian dengan nilai minimum sebesar 16, nilai 

maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 21,01, dan standar deviasi sebesar 

2,329. 

3.1.2 Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov (K-S) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

HASIL UJI NORMALITAS 

Variabel 
Kolmogorov-

smirnov 
p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

 

.792 

 

.558 

Data 

berdistribusi 

normal 

       Sumber: data diolah penulis, 2018. 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov 0,792 dan 

nilai Asymp Sig 0,558 ≥ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. 

3.1.3 Uji Multikoloniearitas 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PA .974 1,026 Tidak terjadi multikolinearitas 

TA .765 1,307 Tidak terjadi multikolinearitas 

KT .625 1,601 Tidak terjadi multikolinearitas 

KA .791 1,265 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: data diolah penulis, 2018. 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas pengalaman auditor, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian menunjukkan nilai VIF ≤ 10 

dan tolerance value ≥ 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian tidak 

terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser dapat diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Variabel p-value Keterangan 

Pengalaman Auditor .071 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tekanan Ketaatan .658 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Kompleksitas Tugas .295 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Keahlian .392 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: data diolah penulis, 2018. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas pengalaman auditor, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tigas, dan keahlian menunjukkan nilai p-value 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tigas dan keahlian bebas dari masalah 

heteroskedastisitas.
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3.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 5 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Variabel Koefisien Thitung Sig. 

Constant 3,019 1,345 ,185 

Pengalaman Auditor (PA)  0,087 1,073 ,288 

Tekanan Ketaatan (TK)   0,165 2,388 ,021 

Kompleksitas Tugas (KT) -0,134 -1,826 ,074 

Keahlian (KA)   0,626 6,728 ,000 

Audit Judgement (AJ)    

Sumber: data diolah penulis, 2018. 

Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai 

berikut: 

         AJ = 3,019 + 0,087PA + 0,165TK – 0,134KT + 0,626KA + e         (2) 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dinterpretasikan sebagai berikut. 

1) Besarnya nilai konstanta sebesar 3,019 dengan koefisien positif menunjukkan 

bahwa apabila variabel pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas, dan keahlian diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka audit 

judgement adalah sebesar 3,019. 

2) Besarnya nilai koefisien regresi untuk pengalaman auditor senilai +0,087. Hal 

ini menunjukkan bahwa jika pengalaman auditor semakin meningkat, maka 

audit judgement akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika pengalaman 

auditor semakin menurun, maka audit judgement akan semakin menurun. 

3) Besarnya nilai koefisien regresi untuk tekanan ketaatan senilai +0,165. Hal ini 

menunjukkan bahwa tekanan ketaatan semakin meningkat, maka audit 

judgement akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika tekanan ketaatan 

semakin menurun, maka audit judgement akan semakin menurun. 

4) Besarnya nilai koefisien regresi untuk kompleksitas tugas senilai -0,134. Hal 

ini menunjukkan bahwa jika kompleksitas tugas semakin meningkat, maka
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audit judgement akan semakin menurun. Sebaliknya, jika kompleksitas tugas 

semakin menurun, maka audit judgement akan semakin meningkat. 

5) Besarnya nilai koefisien regresi untuk keahlian senilai +0,626. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika keahlian semakin meningkat, maka audit judgement 

akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika keahlian semakin menurun, maka 

audit judgement akan semakin menurun. 

3.1.6 Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 6 

HASIL UJI KOEFISIENDETERMINASI (R
2
) 

Model R R Square 
 Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 0,341 0,116 0,046 0,85402 

Sumber: data diolah penulis, 2018. 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi dengan adjustedR
2
 sebesar 0,046. Hal ini berarti bahwa 

4,6% variasi variabel audit judgement dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan keahlian sedangkan sisanya 

sebesar 95,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model (variabel lain) yang 

diteliti. 

3.1.7 Uji Statistik F 

Tabel 7 

HASIL UJI F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan 

1,644 2,56 0,178 Fit 

Sumber: data diolah penulis, 2018. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai Fhitung sebesar 1,644 dan 

p-value = 0,178 (<α = 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksita tugas, dan keahlian
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berpengaruh secara bersama-sama terhadap audit judgement. Hal ini juga berarti 

bahwa model regresi yang digunakan adalah fit of goodness. 

3.1.8 Uji Statistik t 

Tabel 8 

HASIL UJI ttest 

Variabel thitung Ttabel Sig. Keterangan 

Pengalaman 

Auditor 

1,073 2,009 0,288 H1 Ditolak 

Tekanan Ketatan 2,388 2,009 0,021 H2 Diterima 

Kompleksitas 

Tugas 

-1,826 -2,009 0,074 H3 Ditolak 

Keahian 6,728 2,009 0,000 H4 Diterima 

Sumber: data diolah penulis, 2018. 

1) Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan variabel pengalaman auditor 

mempunyai nilai (1,073) thitung lebih kecil dari ttabel (2,009) dari nilai 

signifikansi sebesar (0,288) lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit judgement. 

2) Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan variabel tekanan ketaatan 

mempunyai nilai (2,388) thitung lebih besar dari ttabel (2,009) dari nilai 

signifikansi (0,021) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian tekanan ketaatan 

berpengaruh terhadap audit judgement. 

3) Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan variabel kompleksitas tugas 

mempunyai nilai (-1,826) thitung lebih kecil dari ttabel (-2,009) dari nilai 

signifikansi (0,074) lebih besar dari 0,05. Dengan demikian kompleksitas 

tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgement. 

4) Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan variabel keahlian mempunyai 

nilai (6,728) thitung lebih besar dari ttabel (2,009) dari nilai signifikansi (0,000) 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keahlian berpengaruh terhadap audit 

judgement. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Audit Judgement 

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh 

berpengaruh terhadap audit judgement, yang berarti tidak sesuai dengan H1. 

Auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya penugasan berbeda 

yang pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta 

dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan yang 

dikarenakan lama bekerjanya seorang auditor, jumlah penugasan yang dilakukan, 

dan jenis perusahaan yang ditangani tidak mempengaruhi pertimbangan yang 

akan diambil oleh auditor dikarenakan rata-rata responden yang mengisi 

kuesioner memiliki jabatan sebagai senior auditor dengan masa kerja selama lima 

sampai sepuluh tahun dan jenjang pendidikan S1 yang membuktikan lamanya 

seorang auditor bekerja tidak berpengaruh terhadap pertimbangan yang dibuatnya, 

tetapi lebih kepada karakteristik dan integritas auditor tersebut. Auditor 

menegaskan bahwa bagaimana pun kemampuan seseorang dalam bidang lain, 

termasuk bidang usaha dan bidang keuangan, ia tidak dapat memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang dimaksud dalam standar auditing, apabila ia tidak 

memiliki pendidikan dalam bidang pemeriksaan akuntan. Jadi hipotesis ini 

menunjukkan apabila pengalaman auditor dengan audit judgement tidak ada 

korelasinya. 

3.2.2 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgement 

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap 

audit judgement, yang berarti sesuai dengan H2. 

Auditor seringkali mendapat perintah dari atasan maupun dari klien untuk 

berperilaku menyimpang, sehingga hasil audit semakin rendah. Tentunya sedikit 

orang yang ingin mengambil resiko mencari pekerjaan lain dan kehilangan klien 

sebagai konsekuensi karena telah menentang atasan dan keinginan klien yang 

tidak tepat. Semakin rendah tekanan ketaatan yang diberikan oleh auditor, maka 

kualitas pengambilan keputusan yang dihasilkan semakin akurat. Jadi hipotesis ini 

menunjukkan apabila tekanan ketaatan dengan audit judgement ada korelasinya.
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3.2.3 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

terhadap audit judgement, yang berarti tidak sesuai dengan H3. 

Pekerjaan audit yang rumit dapat mendorong seseorang untuk melakukan 

kesalahan dalam pekerjaannya, secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

judgement yang dihasilkan. Apabila kesulitan tugas lebih besar daripada 

kemampuan individu, maka akan memunculkan kekhawatiran untuk gagal dalam 

menyelesaikkan tugas yang berdampak pada kinerja auditor semakin menurun. 

Kinerja yang menurun dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas audit 

judgement menjadi kurang tepat. Semakin rendah tingkat kompleksitas tugas, 

maka audit judgement juga akan menurun. Jadi hipotesis ini menunjukkan 

apabila tekanan ketaatan dengan audit judgement tidak ada korelasinya. 

3.2.4 Pengaruh Keahlian Terhadap Audit Judgement 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh terhadap audit 

judgement, yang berarti tidak sesuai dengan H4. 

Seorang auditor yang memiliki pengetahuan maupun pemahaman lebih luas 

atas laporan keuangan, maka akan lebih mampu untuk memberikan penjelasan 

masuk akal dan hasil judgement dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi 

keahlian auditor, maka semakin  baik juga audit judgement yang di hasilkan. 

Jadi hipotesis ini menunjukkan apabila tekanan ketaatan dengan audit judgement 

ada korelasinya. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas,  dan keahlian terhadap audit 

judgement, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh antara pengalaman auditor terhadap audit 

judgement pada BPK Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji 

signifikansi yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,288 lebih besar dari 

0,05, sehingga H1 dalam penelitian ini ditolak. 



 

15 

 

2. Terdapat pengaruh antara tekanan ketaatan terhadap audit judgement pada 

BPK Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikansi 

yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05, 

sehingga H2 dalam penelitian ini diterima.  

3. Tidak terdapat pengaruh antara kompleksitas tugas terhadap audit 

judgement pada BPK Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji 

signifikansi yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,074 lebih besar dari 

0,05, sehingga H3 dalam penelitian ini ditolak.  

4. Terdapat pengaruh keahlian terhadap audit judgement pada BPK Provinsi 

Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikansi yang memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05,sehingga H4 dalam 

penelitian ini diterima. 

4.2 Keterbatasan 

Penulis menyadari dalam pelaksanaan penelitian ini masih memiliki banyak 

keterbatasan. Perlu diperhatikan oleh para pembaca maupun peneliti selanjutnya. 

Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang tidak dapat 

diawasi secara langsung atas pengisian jawaban, sehingga memungkinkan 

pengisian dilakukan oleh orang lain. Hal ini berakibat jawaban kuesioner 

menjadi tidak relevan. 

2. Lingkup penelitian hanya terbatas pada BPK Provinsi Jawa Tengah dan 

penyebaran kuesioner dibatasi oleh BPK, sehingga membuat hasil penelitian 

ini kurang maksimal. 

3. Lokasi BPK yang cukup jauh membuat waktu penyebaran kuesioner 

menjadi lebih sedikit, sehingga membutuhkan waktu selama dua hari untuk 

melakukan penyebaran kuesioner, dan membutuhkan waktu berbulan-bulan 

untuk mendapatkan giliran waktu penyebaran kuesioner. 

4.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat 

memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya mengawasi responden pada saat
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melakukan pengisian kuesioner, namun juga meminta keterangan secara 

langsung dengan cara melakukan wawancara agar hasil yang diperoleh 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

2. Lingkup penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian yang 

sejenis lebih luas dan menambah waktu untuk melakukan penelitian agar 

penelitian yang telah dilakukan menjadi lebih akurat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memasukkan data kuesioner ke 

BPK jauh hari sebelum penyebaran kuesioner dilakukan agar tidak terlalu 

lama untuk mendapatkan giliran penyebaran kuesioner.  
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