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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang 

go public diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik. 

 Setiap profesi membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus, dan setiap 

profesional diharapkan memiliki kualitas personal tertentu. Demikian pula halnya 

dengan profesi akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP). Seiring 

dengan berjalannya waktu, beberapa perusahaan atau organisasi tentunya memiliki 

pesaing-pesaing yang semakin lama semakin bermunculan. Salah satu cara agar 

perusahaan atau organisasi dapat bersaing, bertahan serta melawan para pesaingnya, 

perusahaan atau organisasi harus mampu menunjukkan bahwa kinerja serta keuangan 

perusahaannya mempunyai prospek ke depan yang baik dan menjanjikan. 

 Wijayanti (2012), menyatakan bahwa kepercayaan investor merupakan hal 

yang tidak dapat dibeli, sehingga diperlukan peran auditor sebagai pihak yang 

mengevaluasi dan memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan handal dan relevan serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Di dalam mengaudit laporan keuangan klien hingga dapat 



2 
 

 

mengeluarkan sebuah opini audit terlebih dahulu kantor akuntan publik (KAP) akan 

mengirimkan satu tim yang didalamnya terdapat ketua tim untuk turun ke lapangan 

guna melakukan pemerikasaan. Kemudian dibuat kertas kerja pemeriksaan yang 

nantinya akan didiskusikan dan dipertimbangkan dalam rapat tim audit bersama 

seorang supervisor. Hasil pembahasan tersebut akan mengeluarkan sebuah opini yang 

akan diserahkan kepada klien untuk disetujui. Jadi auditor yang bergabung dalam tim 

dapat mengumpulkan bukti yang terkait dengan laporan keuangan klien, yang 

nantinya akan menentukan pemberian opini audit. 

 Gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut 

mempengaruhi audit judgment seiring dengan terjadinya perubahan pada 

kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Temuan riset 

literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga 

lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas 

dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Pria dipandang memiliki 

sifat kuat dan keras, yang memiliki konotasi positif, sedangkan wanita dipandang 

memiliki sifat lemah lembut yang memiliki konotasi negatif dilingkungan pekerjaan 

(Nelson dan Julie 1992 dalam Hartanto dan Kusuma 2001). 

 Chung dan Monroe dalam Aryani (2007) melakukan studi pengaruh gender 

dan kompleksitas tugas pada akurasi pertimbangan audit. Hasilnya ternyata ada 

interaksi yang signifikan antara gender dan kompleksitas tugas pada akurasi 

pertimbangan audit. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan lebih akurat dalam 
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judgment dibanding laki-laki dalam mengerjakan tugas yang lebih kompleks, namun 

ketika kompleksitas tugas berkurang, laki-laki menunjukkan hasil yang lebih baik. 

 Dengan demikian kecerdasan intelektual akan mempengaruhi kemampuan 

auditor untuk melakukan pemeriksaan audit dengan baik. Karena kecerdasan 

intelektual merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan dan mengolah 

informasi menjadi fakta. Auditor yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak 

ada informasi yang sulit, semuanya dapat disimpan dan diolah dengan cepat dan 

tepat. Pada saat informasi tersebut dubutuhkan, dengan mudah auditor 

menginformasikan kembali kepada klien sesuai dengan informasi yang telah diolah. 

 Demikian halnya sebagai auditor kecerdasan emosional diperlukan untuk 

membantu auditor di dalam melakukan pemeriksaan guna mendeteksi kebenaran atas 

laporan keuangan yang disajikan klien. Sejalan dengan yang diungkapkan  Wijayanti 

(2012),  bahwa kecerdasan emosional akan mempermudah seorang auditor untuk 

melakukan pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri/emosi, rasa 

empati serta keterampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam 

menelusuri bukti-bukti audit serta informasi terkait. Menurut Goleman (dalam Uno. 

2010: 69), makin kompleks pekerjaan, makin penting kecerdasan emosi. Emosi yang 

lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, 

seseorang tidak akan mampu menggunakan kemampuan afeksi atau sikap mereka 

yang sesuai dengan potensi yang maksimum. Widagdo (2001) dalam Kusuma (2011) 

menyatakan seseorang dengan kecerdasan emosional yang berkembang dengan baik, 
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kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai 

kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas. 

 Auditor yang memiliki pemahaman atau kecerdasan spiritual yang tinggi, 

akan mampu bertindak atau berprilaku dengan etis dalam profesinya dan organisasi. 

Apabila auditor tidak memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, maka auditor 

tersebut bisa saja melakukan hal yang menyimpang misalnya saja tidak jujur. Dalam 

profesi akuntan dituntut integritas dan kejujuran agar obyektif. Auditor bisa saja tidak 

jujur karena mendapat honor lebih dari klien. Oleh karena itu SQ merupakan landasan 

yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Secara singkat 

kecerdasan spiritual mampu mengintegrasikan dua kemampuan lain yang terdiri dari 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional (Idrus 2002). Dengan demikian 

adanya gender, Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ), intelligence 

Quotiont (IQ) tersebut seorang auditor diharapkan dapat berbuat tegas dalam 

memberikan opini yang tepat mengenai laporan keuangan kliennya walaupun dalam 

keadaan tertekan. 

 Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat dan menghasilkan 

opini audit atau audit judgment dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis 

ataupun non teknis. Aspek perilaku individu, sebagai salah satu faktor yang banyak 

mempengaruhi pembuatan audit judgment, sekarang ini semakin banyak menerima 

perhatian dari para praktisi akuntansi ataupun dari akademisi. Namun demikian 

meningkatnya perhatian tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan penelitian di 
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bidang akuntansi perilaku di mana dalam banyak penelitian tidak menjadi fokus 

utama (Meyer, 2001). 

 Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan 

tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan 

judgment yang dibuatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam 

menanggapi dan mengevaluasi informasi ini antara lain meliputi faktor pengetahuan, 

perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas 

tugas dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah faktor gender dan tekanan ketaatan juga akan mempengaruhi persepsi auditor. 

 Di Indonesia penelitian tentang pemberian opini auditor telah banyak 

dilakukan dengan menggunaka variabel-variabel yang berbeda. Penelitian tentang 

hubungan Gender terhadap pemberian opini auditor telah dilakukan oleh Jamila, et al 

(2007) yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan 

gender yaitu auditor pria maupun wanita dalam pemberian opini audit. 

 Selanjutnya penelitian tentang Intelligent Quotient (IQ), Emotional Quotient 

(EQ) dan Spiritual Quotient (SQ) telah dilakukan oleh Sukmawati (2014) dan 

Yulianti (2015) mengatakan bahwa semua variabel tersebut sangat berpengaruh 

terhadap pemberian opini auditor. Hal ini menegaskan bahwa setiap pribadi berbeda 

dari auditor sangat berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menggunakan topik 

Pengaruh Gender, Intelligent Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan 

Spiritual Quotient (SQ) Terhadap Pertimbangan Pemberian Opini Auditor. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Gender berpengaruh terhadap Pertimbangan Pemberian Opini 

Auditor? 

2. Apakah Intelligence Quotient (IQ) berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Pemberian Opini Auditor? 

3. Apakah Emotional Quotient (EQ) berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Pemberian Opini Auditor? 

4. Apakah Spiritual Quotient (SQ) berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Pemberian Opini Auditor? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh gender terhadap Pertimbangan Pemberian 

Opini Auditor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Intelligence Quotient (IQ) terhadap 

Pertimbangan Pemberian Opini Auditor. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Emotional Quotient (EQ) terhadap 

Pertimbangan Pemberian Opini Auditor. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Spiritual Quotient (SQ) terhadap pertimbangan 

Pemberian Opini Auditor. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

a. Auditor 

 Diharapkan melakukan pengambilan keputusan secara profesional 

dengan pengalaman yang dimiliki berdasarkan Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) sehingga auditor dapat menghasilkan kinerja yang baik.  

b. Pemakai Jasa Akuntansi 

 Diharapkan kepada klien auditor dapat terus mempertahankan 

keberlangsungan usahanya sesuai dengan aturan bisnis yang sesuai tidak 

melakukan manipulasi yang dapat merugikan pihak-pihak lain. 

c. Pembaca 

  Bagi pembaca memperoleh tambahan informasi yang menambah 

wacana pengetahuan khususnya dibidang auditing serta untuk menambah 

informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian. 


