
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus diaudit oleh 

lembaga eksternal audit yang bisa menjamin kualitas setiap informasi yang 

dihasilkannya. Semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, semakin meningkat 

pula kepercayaan publik terhadap auditor eksternal. 

Namun, munculnya berbagai kasus mengenai kegagalan audit yang 

dilakukan oleh beberapa KAP bahkan salah satu KAP berstatus big five 

memunculkan keraguan dari masyarakat umum. Sebut saja kasus yang dialami 

oleh perusahaan ternama Enron yang melakukan manajemen laba perusahaan 

sehingga terlihat laba yang tinggi. Tetapi KAP Arthur Anderson mengeluarkan 

opini wajar tanpa pengecualian pada perusahaan tersebut. Kasus serupa yang 

terjadi di indonesia yaitu laporan keuangan ganda Bank Lippo tahun 2002 di mana 

Bank Lippo menerbitkan 3 versi laporan keuangan yang berbeda yang diberikan 

masing-masing kepada publik (diiklankan di media massa pada 28 November 

2002), laporan ke BEJ pada 27 November 2002 dan laporan yang disampaikan 

kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003. Investor kehilangan 

kepercayaan terhadap integritas penyajian laporan keuangan. 

Untuk mencegah terjadinya kegagalan audit kembali, perlu adanya judgment 

yang tepat dari auditor. Dalam PSA No 1 (SA 150) disebutkan dalam Standar 

Pekerjaan Lapangan No.1 disebutkan bahwa dalam melakukan pekerjaan harus 
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direncanakan sebaik-baiknya. Ketika melakukan pekerjaan audit, professional 

judgment pasti dibutuhkan dalam setiap proses audit, baik dalam perencanaan 

maupun supervisi. Hogarth (1992) dalam Andita (2012) mengartikan judgment 

sebagai proses kognitif  yang  merupakan  perilaku  pemilihan  keputusan. Jamilah 

dkk. (2007)  berpendapat  bahwa  suatu  judgment  didasarkan  pada  kejadian-

kejadian masa  lalu,  sekarang,  dan  yang  akan  datang.  Jamilah juga  

menjelaskan  bahwa judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam 

perolehan informasi (termasuk  umpan  balik  dari  tindakan  sebelumnya),  

pilihan  untuk  bertindak  atau tidak bertindak, serta penerimaan informasi lebih 

lanjut oleh auditor. 

Audit judgment memiliki peran penting dalam penentuan opini. Audit 

judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan  pendapat  mengenai  hasil  

auditnya untuk membentuk suatu gagasan, pendapat maupun perkiraan  tentang  

suatu  objek, peristiwa,  status,  atau  jenis  peristiwa  lainnya (Jamilah dkk., 

2007). Dimana audit judgment diperlukan pada saat berhadapan dengan 

ketidakpastian dan keterbatasan informasi maupun data yang didapat, sedangkan 

pemeriksa dituntut untuk bisa membuat asumsi yang bisa digunakan untuk 

membuat judgment dan mengevaluasi judgment. 

Seorang  auditor dalam  melakukan  tugasnya  membuat  audit judgement 

dipengaruhi  oleh  banyak  faktor, baik bersifat teknis ataupun non teknis (Jamilah 

dkk., 2007). Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau 

waktu audit, sedangkan faktor non teknis seperti aspek-aspek perilaku individu 
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yang dinilai dapat mempengaruhi audit judgment yaitu: tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pengalaman, pengetahuan dan sebagainya.  

Tekanan Ketaatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi audit 

judgment. Ketika melakukan proses audit, ada kemungkinan bahwa auditor akan 

mendapatkan tekanan ketaatan dari atasan maupun klien untuk melakukan apa 

yang mereka inginkan yang mungkin bertentangan dengan standar dan etika 

profesi audit. Tekanan ketaatan dari atasan menjadi hal yang cukup ditakutkan 

oleh seorang auditor karena tekanan atasan melahirkan konsekuensi yang 

memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme dan 

hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Hartanto, 1999 dalam 

Yustrianthe, 2012). 

Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan 

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan 

perintah yang diberikannya. Hal ini di sebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau 

otoritas yang merupakan bentuk dari legitimate power (Jamilah dkk., 2007). 

Dengan kata lain, auditor yang merasa berada dibawah tekanan akan 

menunjukkan perilaku dysfunctional dengan menyetujui melakukan kesalahan 

ataupun pelanggaran etika, termasuk dalam pembuatan judgment. 

Pengalaman dinilai memiliki manfaat atau pengaruh yang besar terhadap 

penilaian kinerja auditor. Pengalaman  dapat  mempengaruhi  kemampuan  

seorang auditor dalam memprediksi kecurangan yang yang terjadi dalam sebuah 

perusahaan. Dari  pengalaman  auditor dapat belajar bagaimana  cara yang tepat 

dalam memberikan suatu penialian atau judgment. Semakin berpengalaman 
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seorang auditor dalam bidangnya, maka auditor dinilai mempunyai pengetahuan 

lebih dalam mengidentifikasi bukti atau informasi yang relevan dan tidak relevan 

untuk mendukung penugasan auditnya termasuk dalam pembuatan audit judgment 

nya. 

Selain tekanan ketaatan dan pengalaman, kompleksitas tugas juga diyakini 

memiliki pengaruh terhadap audit judgment. Pengaruh  sejumlah  faktor  terhadap 

kompleksitas  tugas  juga  bersifat  penting karena  kecenderungan  bahwa  tugas 

melakukan  audit  adalah  tugas  yang  banyak menghadapi  persoalan  yang  

kompleks. Menurut Bonner (1994), ada tiga alasan  yang  cukup  mendasar  

mengapa pengujian  terhadap kompleksitas  tugas  untuk sebuah situasi audit perlu 

dilakukan. Pertama, kompleksitas  tugas  ini  diduga  berpengaruh signifikan  

terhadap  kinerja  seorang  auditor. Kedua,  sarana  dan  teknik  pembuatan 

keputusan  dan  latihan  tertentu  diduga telah dikondisikan  sedemikian  rupa  

ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, 

pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim  

manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas 

audit. 

Penelitian tentang audit judgment telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Namun masih ada ketidakkonsistenan penelitian mengenai audit 

judgment di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan Jamilah dkk. (2007) 

mengatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit 

judgment, sedangkan menurut Yustrianthe (2012); Ariyantini, dkk. (2014); 

Yendrawati dan Mukti (2015) kompleksitas tugas memiliki pengaruh terhadap 
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audit judgment. Selain itu, penelitian mengenai pengalaman juga mengalami 

perbedaan hasil. Penelitian yang dilakukan Yustrianthe (2012) menyatakann 

bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap audit judgment berbeda dengan 

Pasanda dan Paranonan (2013); Ariyantini, dkk. (2014); Yendrawati dan Mukti 

(2015) yang mengatakan bahwa pengalaman memiliki pengaruh terhadap audit 

judgment. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Jamilah, dkk. (2007) tentang pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas 

tugas terhadap audit judgement, dengan menghapus variabel gender dan 

menambahkan variabel pengalaman auditor. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas audit 

berpengaruh terhadap audit judgment? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mebuktikan secara empiris pengaruh pengalaman auditor, tekanan 

ketaatan dan kompleksitas audit terhadap audit judgment. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan pengetahuan kepada peneliti 

selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment 

sehingga dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian 

ini juga pengetahuan dan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai calon 

auditor dalam melakukan tugas audit di dunia kerja. 


