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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh gender, tekanan ketaatan dan 

pengalaman audit terhadap audit judgement telah banyak dilakukan. Tetapi, masih 

terdapat beberapa perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lain, baik 

dari segi variabel yang digunakan maupun hasil penelitiannya. Hasil penelitian 

yang berbeda menunjukkan adanya kontra antara peneliti satu dengan peneliti 

yang lain. Berikut tabel ringkasan yang menunjukkan penelitian terhadap audit 

judgement dari penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Variabel Hasil 

Jamilah dkk.,   

(2007) 

pengaruh 

gender, 

tekanan 

ketaatan dan 

kompleksitas 

tugas 

terhadap 

audit 

judgement 

Regresi 

Linier 

Berganda 

gender, 

tekanan 

ketaatan, 

kompleksitas, 

audit 

judgement 

 

Gender tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

judgement, 

sedangkan 

tekanan ketaatan 

dan pengalaman 

audit berengaruh 

terhadap audit 

judgement. 

 

Reni dkk., 

(2015) 

Pengaruh 

gender, 

pengalaman 

auditor, 

kompleksitas 

tugas, 

tekanan 

ketaatan, 

kemampuan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Gender, 

pengalaman 

auditor, 

kompleksitas 

tugas, 

tekanan 

ketaatan, 

kemampuan 

kerja, 

Gender tidak 

berpengaruh 

terhadap audit 

judgement, 

sedangkan 

pengalaman 

auditor, 

kompleksitas 
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kerja dan 

pengetahuan 

auditor 

terhadap 

audit 

judgement 

pengetahuan 

auditor dan 

audit 

judgement 

tugas, 

kemampuan kerja 

da pengetahuan 

audit berpengaruh 

positif terhadap 

audit judgement. 

Magdalena 

(2006) 

pengaruh 

interaksi 

gender, 

komplesksitas 

tugas dan 

pengalam 

auditor 

terhadap 

audit 

judgement 

Regresi 

Linier 

Berganda 

gender, 

komplesksitas 

tugas, 

pengalaman 

auditor, audit 

judgement 

Gender tidak 

berpengarh 

terhadap audit 

judgement. 

Pengalaman 

sebagai auditor 

juga memberikan 

pengaruh secara 

langsung terhada 

judgement 

auditor. 

Sedangkan 

kompleksitas 

tugas tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keakuratan 

judgement 

Prasinta (2010) pengaruh 

gender, 

tekanan 

ketaatan, dan 

kompleksitas 

tugas 

terhadap 

audit 

judgement 

Regresi 

Linier 

Berganda 

gender, 

tekanan 

ketaatan, 

kompleksitas 

tugas, audit 

judgement 

gender, tekanaan, 

ketaatan, dan 

kompleksitas 

tugas tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap audit 

judgement. 

Wijayatri 

(2010) 

pengaruh 

tekanan 

ketaatan, 

kompleksitas 

tugas, dan 

keahlian audit 

terhadap 

audit 

judgment 

Regresi 

Linier 

Berganda 

tekanan 

ketaatan, 

kompleksitas 

tugas, 

keahlian 

audit, audit 

judgment 

tekanan ketaatan, 

kompelsitas 

tugas, dan 

keahlian audit 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap audit 

judgement, dan 

kompleksitas 
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tugas 

berpengaruh 

paling dominan 

terhadap audit 

judgement 

Praditianingrum 

(2012) 

analisis 

Faktor – 

Faktor 

(Gender, 

Tekanan 

Ketaatan, 

Keahlian 

Audit, 

Kompleksitas 

Tugas, 

Pengalaman 

Audit) yang 

berpengaruh 

terhadap 

audit 

judgment 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Gender, 

Tekanan 

Ketaatan, 

Keahlian 

Audit, 

Kompleksitas 

Tugas, 

Pengalaman, 

audit 

judgment 

Gender, Tekanan 

Ketaatan, 

Keahlian Audit, 

Kompleksitas 

Tugas, 

Pengalaman 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap audit 

judgment 

 

Dari Tabel 2.1 diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil dari satu 

penelitian dengan penelitian yang lain. Temuan Jamilah dkk.,., (2007) 

menunjukkan bahwa Gender tidak berpengaruh terhadap audit judgement, 

sedangkan tekanan ketaatan dan pengalaman audit berengaruh terhadap audit 

judgement. Hal ini berbeda dengan temuan Prasinta (2010) yang menunjukkan 

bahwa gender, tekanaan, ketaatan, dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit judgement. 

Pada penelitian Reni dkk.,  (2015) menunjukkan bahwa Gender tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement. Hal tersebut berbeda dengan temuan 

Praditianingrum (2012) yang menunjukkan bahwa Gender berpengaruh signifikan 

terhadap audit Judgement. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Audit judgement 

Audit menjadi suatu kebutuhan pada era saat ini. Perusahaan diwajibkan 

untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut Alvin dkk., 

(2011:04) audit merupakan akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi 

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan 

kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang 

kompeten, orang independen. 

Auditing ialah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-

bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, S,2004). 

Menurut PSAK ( Tim Sukses UKT Akuntansi 2006) auditing 

merupakan proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan 

Berdasarkan pengertian audit yang telah disebutkan di atas, audit adalah 

proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, dilakukan oleh 

orang yang berkompeten dan independen untuk menyatakan pendapat 
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kewajaran atas laporan keuangan yang hasilnya digunakan oleh pihak 

berkepentingan.  

Pertimbangan pribadi auditor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah faktor perilaku individu. Hogart (1992) 

mengartikan judgment auditor sebagai proses yang terus menerus dalam 

perolehan informasi, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak dan 

penerimaan informasi lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor. Akuntan 

sering berhadapan dengan keputusan yang hasilnya tidak cukup oleh kode 

etik maupun oleh standar akuntansi berterima umum. Pertimbangan utama 

dalam keputusan etika, walaupun seringkali melibatkan berbagai macam 

konflik kepentingan.  

Audit judgment merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi 

dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Siti, 

2010:01). Pemilihan dan pengevaluasian bukti-bukti audit akan dipengaruhi 

sifat pribadi dari auditor. Judgment yang merupakan dasar dari sikap 

profesional adalah hasil dari beberapa faktor seperti pendidikan, budaya dan 

sebagainya (Tantra, 2013:21). Auditor akan mempunyai banyak 

pertimbangan ketika membuat audit judgment. Auditor yang berbeda juga 

akan mempunyai pendapat dan pertimbangan yang berbeda pula dengan 

auditor yang lain. 

Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan 

pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu 

gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status atau 
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jenis peristiwa lainnya (Jamilah dkk., 2007). Seorang auditor akan 

melakukan audit judgment dalam sebuah tugas audit laporan keuangan. 

Auditor mempertimbangkan dan memilih bukti audit mana yang akan 

digunakan karena proses audit atas laporan keuangan suatu entitas tidak 

dilakukan pada semua bukti yang ada. Auditor akan memilih bukti-bukti 

yang dicurigai terdapat kesalahan. Bukti-bukti inilah yang dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan perusahaan.  

Audit judegment yang dilakukan oleh seorang auditor dipengaruhi 

oleh bermacam-macam faktor. Setiap langkah dalam proses audit baik 

dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu tidak lepas dari audit judgment auditor. Ketika auditor salah 

melakukan audit judgment maka hal ini tentunya berpengaruh terhadap 

pendapat atas laporan keuangan yang dikeluarkannya. 

2. Gender 

Gender dalam Oxford English Dictionaries diartikan the state of being 

male or female (typically used with reference to social and cultural 

difference rather than biological ones) atau sebagai keadaan menjadi laki-

laki atau perempuan (biasanya digunakan dengan mengacu pada perbedaan 

sosial dan budaya daripada yang biologis). Gender adalah konsep kelelakian 

dan kemaskulinitasan atau keperempuanan dan kefeminiman.  

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan 

karakteristik maskulin dan feminin (Abdullah, 2003:266). Maskulin 
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dinyatakan untuk laki-laki dan feminin untuk perempuan. Gender tidak bisa 

disamakan dengan sex. Sex adalah perbedaan menjadi laki-laki dan 

perempuan secara biologis. Secara definisi, perbedaan sex dan gender yaitu 

sex menekankan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kromosom, 

anatomi, hormon, sistem reproduksi dan komponen fisiologis lainnya 

sedangkan gender merujuk pada sifat-sifat sosial, budaya dan psikologis 

terkait laki-laki dan perempuan melalui konteks sosial tertentu.  

Sex adalah status yang didapatkan berasal karena seseorang dilahirkan 

tetapi gender dicapai karena merupakan sebuah hal harus dipelajari. Gender 

muncul akibat pengaruh sosial budaya dan kebiasaankebiasaan yang 

berkembang dalam masyarakat setempat (Rida dkk.,, 2014:05). Gender 

lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka dalam menghadapi dan 

memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan dan 

membuat keputusan (Rahmawati 2013:73).  

Ada berbagai pandangan di masyarakat terkait dengan gender antara 

laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender sering dihubungkan dengan sifat 

positif dan negatif. Laki-laki dipandang atau dianggap rasional, jantan dan 

perkasa sedangkan seorang perempuan dianggap lemah lembut, emosional 

dan keibuan. Laki-laki dikenal lebih menggunakan rasionalitas atau logika 

dalam melakukan sesuatu sedangkan wanita lebih menggunakan 

perasaannya. Perempuan dipandang lebih pasif dan lemah lembut 

dibandingkan laki-laki. Laki-laki memiliki orientasi pada pertimbangan dan 

posisinya pada pertanggungjawaban dalam organisasi lebih tinggi 
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dibandingkan perempuan. Dari sinilah muncul sebuah pendapat bahwa 

seorang laki-laki lebih baik dari perempuan.  

Gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut 

mempengaruhi audit judgment seiring dengan terjadinya perubahan pada 

kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat ketaatan terhadap etika. Gender 

sebagai faktor individual dapat berpengaruh terhadap judgment.  

3. Tekanan ketaatan 

Secara harfiah tekanan ketaatan berasal dari dua kata yaitu tekanan dan 

ketaatan. Tekanan (pressure) dalam Oxford Dictionaries adalah pengaruh 

atau efek dari seseorang atau sesuatu. Ketaatan (obedience) dalam perilaku 

manusia, merupakan bentuk pengaruh sosial dimana seseorang 

menghasilkan instruksi eksplisit atau perintah dari pihak yang berwenang. 

Tekanan ketaatan adalah pengaruh atau efek berasal dari seseorang atau 

sesuatu yang menghasilkan instruksi eksplisit atau perintah dari pihak yang 

berwenang. 

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan 

ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain (Reni 

dkk., 2015:03). Tekanan ketaatan dapat berupa perintah dari atasan untuk 

melakukan sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Tekanan yang diterima 

akan mempengaruhi perilaku dari seseorang dalam melakukan 

pekerjaannya. Seorang bawahan yang diberi tekanan oleh atasannya akan 

mematuhi instruksi atasan bagaimanapun arahan profesional. Individu yang  
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memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi 

perilaku orang dengan perintah yang diberikannya (Jamilah, 2007). Hal ini 

disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk 

dari legitimate power.  

Seorang auditor juga tidak lepas dari adanya tekanan ketaatan pada 

kliennya. Auditor akan merasa berada dalam tekanan ketaatan pada saat 

mendapat perintah dari atasan ataupun permintaan klien untuk melakukan 

apa yang mereka inginkan yang mungkin bertentangan dengan standar dan 

etika profesi auditor (Rahmawati, 2013:73). Auditor akan mengeluarkan 

pendapat kewajaran atas sebuah laporan keuangan.  

Pemberian pendapat kewajaran ini harus sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Auditor tidak dapat begitu saja mengeluarkan pendapat 

kewajaran tanpa pengecualian tanpa didukung dengan bukti-bukti yang 

memadai. Hal ini nantinya akan memunculkan masalah dari masalah standar 

audit ke masalah kode etik profesi. Tekanan ketaatan dapat menghasilkan 

variasi pada judgment auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran 

standar etika dan profesional (Jamilah dkk.,, 2007). 

4. Pengalaman Audit  

Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi (Maria dan Elisa, 2014:10). Pengalaman erat 

kaitannya dengan pengetahuan. Pengalaman dapat diukur dengan rentang 

waktu atau lamanya waktu seseorang dalam mengemban suatu pekerjaan 

atau tugas audit dan lamanya seseorang bekerja atau banyaknya variasi 
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penugasan audit yang diterima dari berbagai jenis perusahaan (Rahmawati, 

2012:176). Pengalaman dinilai memiliki manfaat atau pengaruh yang besar 

terhadap penilaian kinerja auditor (Rahmawati, 2012:74). Menurut Dwi 

Ananing (2006:20), pengalaman auditor dapat diukur berdasarkan tiga aspek 

yaitu:  

1. Lamanya auditor bekerja  

Pengalaman auditor dapat diukur dari seberapa lama seseorang 

bekerja sebagai auditor. Menurut Dwi Annaning (2006) menyebutkan 

bahwa auditor yang dikatakan berpengalaman adalah: 

1. Auditor pemeriksa menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan.  

2. Auditor pemeriksa memiliki salah pengertian yang lebih sedikit 

tentang pengambilan keputusan pemeriksaan.  

3. Auditor pemeriksa menjadi sadar mengenai keputusan pemeriksaan 

yang lebih tidak lazim.  

4. Hal-hal yang berkaitan dengan penyebab kekeliruan seperti 

departemen tempat terjadi kekeliruan dan pelanggaran dan tujuan 

pengendalian menjadi relatif lebih menonjol. 

2. Banyaknya penugasan yang ditangani  

Secara teknis, semakin banyak tugas yang dikerjakan oleh 

auditor, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu 

hal yang memerlukan perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam 

pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa jika auditor sering melakukan pekerjaan yang sama 
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secara terus-menerus, maka auditor akan semakin cepat dan lebih baik 

dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

3. Banyaknya jenis perusahaan yang pernah diaudit  

Melakukan audit atas perusahaan yang berbeda-beda akan 

membuat seorang auditor memiliki pengalaman yang lebih bervariasi. 

Auditor akan mempunyai pengalaman dalam menghadapi kondisi atau 

kejadian yang berbeda-beda sehingga ketika menghadapikejadian yang 

mirip atau serupa, auditor tersebut dapat dengan segera mengambil 

tindakan yang tepat berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Auditor 

yang berpengalaman akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.  

Auditor yang berpengalaman mempunyai pemikiran yang berbeda 

dengan auditor yang tidak berpengalaman. Judgment yang dibuat oleh 

auditor yang sudah berpengalaman akan lebih baik daripada auditor yang 

tidak atau belum berpengalaman. Semakin berpengalaman seorang auditor, 

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 

(Rahmawati, 2012:74).  

Pengalaman menumbuhkan kemampuan auditor untuk mengolah 

informasi, membuat perbandingan-perbandingan mental, berbagai solusi 

alternatif dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Auditor yang 

tidak berpengalaman mempunyai tingkat populasi kesalahan yang secara 

signifikan lebih besar dibandingkan auditor berpengalaman. Auditor 
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berpengalaman juga dapat mengidentifikasi kesalahan dengan lebih baik 

dalam mereview analitis. 

C. Hipotesis  

Konsep arti dari gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin 

hanya sekedar membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini 

dapat dilihat dari fisiknya. Walaupun Gender dalam kamus bahasa Inggris 

diartikan sebagai jenis kelamin namun Gender mempunyai arti yang lebih 

dari jenis kelamin. Gender menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan 

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap 

mempunyai peranan yang berbeda dengan perempuan. Muncul anggapan 

di masyarakat seperti laki-laki mempunyai status yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki lebih menggunakan logika 

dalam bertindak sedangkan perempuan lebih menggunakan perasaan. 

Pengambilan keputusan harus didukung oleh informasi yang 

memadai. Kaum pria dalam pengolahan informasi tersebut biasanya tidak 

menggunakan seluruh informasi yang tersedia sehingga keputusan yang 

diambil kurang komprehensif. Lain halnya dengan wanita, mereka dalam 

mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan menggunakan informasi 

yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi tersebut dan tidak 

gampang menyerah. Kaum wanita relatif lebih efisien dibandingkan kaum 

pria selagi mendapat akses informasi. Selain itu, kaum wanita juga 

memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru 
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dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam 

mengolah informasi yang sedikit menjadi lebih tajam.  

Menurut (Jamilah, 2007) disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

perbedaan gender antara auditor pria dan auditor wanita terhadap 

pengambilan judgment, auditor dalam situasi adanya tekanan ketaatan dari 

atasan maupun klien akan cenderung membuat judgment yang kurang 

tepat. (Prasinta, 2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa gender 

tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgement. (Praditianingrum, 

2012) menyatakan di penelitiannya bahwa gender berpengaruh terhadap 

audit judgement. Menurut peneliti gender tidak berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan audit, hal ini dikarenakan gender memiliki 

kesetaraan yang membuat gender tidak berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan audit. 

H1 : Gender tidak berpengaruh terhadap audit judgement 

Tekanan ketaatan merupakan suatu jenis tekanan sosial yang 

dihasilkan ketika individu yang satu diperintah oleh individu yang lain. 

Hal tersebut menciptakan suatu kondisi dimana tejadi ketidakseimbangan 

antara fisik dan psikis seseorang yang mempengaruhi emosi, pola berfikir 

dan kondisi seorang karyawan. Dalam hal tersebut disebabkan oleh 

lingkungan dimana sesorang tersebut bekerja.  

Auditor dalam melakukan tugas audit juga menerima tekanan 

ketaatan. Tekanan ketaatan tersebut bisa diterima dari atasan maupun klien 

yang entitasnya sedang diperiksa. Auditor dalam kode etik profesi dituntut 
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untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan sesuai dengan 

kenyataannya. Perintah klien yang menuntut auditor untuk mengeluarkan 

opini wajar tanpa pengecualian tanpa menghiraukan keadaan entitasnya 

yang sebenarnya dapat mengakibatkan auditor melakukan tindakan 

menyimpang. Langkah yang dilakukan oleh auditor dalam tugas audit 

salah satunya adalah audit judgment. Ketepatan audit judgment yang 

diambil auditor berpengaruh terhadap opini yang dibuatnya. Tuntutan 

klien yang membuat auditor melakukan penyimpangan mempengaruhi 

audit judgment yang dibuat. Auditor akan melakukan perekayasaan dalam 

audit judgment agar perintah klien dapat terlaksana.  

Menurut (Magdalena, 2014) tekanan ketaatan menunjukkan korelasi 

negatif terhadap audit judgement. Semakin meningkatnya tekanan 

ketaatan, maka hal tersebut akan menurunkan kualitas audit judgement. 

(Wijayatri, 2010) mengatakan dalam penelitiannya bahwa tekanan 

ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement. 

(Praditianingrum, 2012) bahwa tekanan ketaatan mempengaruhi audit 

judgement. Berdasarkan paparan diatas peneliti berpendapat bahwa 

tekanan ketaatan yang diterima oleh auditor mempengaruhi audit judgment 

H2 : tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgement 

Pengalaman adalah hal-hal yang pernah dilakukan, dirasakan, dilihat 

atau didengar oleh seseorang. Pengalaman biasanya dikaitkan dengan 49 

keseringan atau intensitas melakukan sesuatu. Pengalaman erat kaitannya 

dengan keahlian auditor. Orang yang berpengalaman dapat dibilang mahir. 
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Pengalaman seseorang bisa dilihat dari seberapa lama dia bekerja atau 

seberapa sering dia melakukan atau mengalami kejadian yang serupa. 

Orang yang berpengalaman dapat mengerjakan sesuatu dapat dengan cepat 

dan benar karena dia sudah sering melakukan hal tersebut. Tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang jauh lebih baik daripada orang yang belum atau 

tidak berpengalaman.  

Auditor adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Langkah yang diambil oleh auditor dalam melakukan audit untuk setiap 

auditor adalah sama. Auditor dapat saja menghadapi kejadian/bukti yang 

sama/mirip saat pengambilan audit judgment dalam melakukan tugas audit 

pada entitas yang berbeda. Audit judgment yang dibuat oleh auditor yang 

berpengalaman jauh/bisa lebih baik dibandingkan dengan audit judgment 

yang dibuat oleh auditor yang tidak/belum berpengalaman. Banyaknya 

pengalaman dalam bidang audit dapat membantu auditor dalam 

menyelesaikan tugas yang cenderung memiliki pola yang sama (Ariyantini 

dkk., 2014:03).  

Menurut Susetyo (2009) pengalaman audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertimbangan auditor. (Zulaikha, 2006) menyatakan 

pada penelitiannya bahwa pengalaman auditor memiliki main effect 

terhadap pertimbangan audit, dimana dalam penugasan audit utamanya 

perlu memperhatikan pengalamannya sebagai auditor. Praditianingrum 

(2012) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap audit 
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judgement. Dari hal ini peneliti mempunyai anggapan bahwa Pengalaman 

Audit seorang auditor berpengaruh terhadap Audit Judgment 

H3 : Pengalaman audit berpengaruh terhadap audit judgement 

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

model kerangka pemikiran penelitian ini dapat disampaikan dalam 

Gambar dibawah ini. 

GENDER (X1) 

TEKANAN KETAATAN 

(X2) 

PENGALAMAN AUDIT (X3) 

AUDIT JUDGEMENT (Y) 


