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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Manajer mempunyai kewajiban untuk 

memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun disisi lain, manajer 

juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. 

Penyatuan kepentingan seperti ini, seringkali menimbulkan konflik yang 

dinamakan konflik keagenan (Dessy, 2008).  

Govindarajan (2008) menyatakan satu elemen kunci dari teori keagenan 

adalah bahwa prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan 

mereka. Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi 

keuangan tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, 

seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja 

yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan tertarik hanya pada hasil keuangan yang 

bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan.  

Agen termotivasi untuk memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memproleh investasi,pinjaman, 

maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama 

karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk 

memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. 
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Prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent 

mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal 

inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki 

oleh prinsipal dan agent (Nasution dan Doddy, 2007).  

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 

dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang 

dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan 

pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan 

manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan (Sefiana, 2009). 

Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk 

memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik 

keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara 

perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham , hak 

voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. 

Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang 

saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) 

berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga 

mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan 

suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana 

divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer 

(Warsono, 2009). 
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2.1.2 Audit Judgment 

Hogart mengartikan judgment sebagai proses kognitif yang merupakan 

perilaku pemilihan keputusan. Jamilah dkk (2007) mengemukakan bahwa 

Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi 

(termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau 

tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. 

Judgment dari auditor yang lebih berpengalaman akan lebih intuitif daripada 

auditor yang kurang berpengalaman karena pengaruh kebiasaan dan kurang 

melalui proses pemikiran dari judgment itu sendiri. Judgment dalam audit 

tergantung pada kualitas dari keyakinan yang diperoleh melalui pengumpulan dan 

pengembangan bukti-bukti. Sementara itu, pengumpulan dan pengembangan 

bukti-bukti memerlukan upaya analisis atas fakta-fakta yang terjadi yang 

melatarbelakangi asersi yang sedang terjadi (Idris, 2012). 

Auditor yang memahami tujuan dan apa yang dia harapkan atas hasil 

kinerjanya, tidak akan bersikap menyimpang ketika mendapat tekanan dari atasan 

atau entitas yang diperiksa dan tugas audit yang kompleks. Pemahaman mengenai 

tujuannya dapat membantu auditor membuat suatu audit judgment yang baik. 

Auditor seharusnya memahami bahwa tugas auditor adalah memberikan jasa 

profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

manajemen kepada masyarakat yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

tersebut. Melalui pemahaman ini auditor akan tetap bersikap profesional sesuai 

dengan etika profesi dan standar profesional yang berlaku meskipun menghadapi 

rintangan dalam tugas auditnya. 
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2.1.3 Gender  

Menurut Yustrianthe (2012) gender adalah suatu konsep kultural yang 

berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan 

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut 

Prekta dan Rahmawati (2015) Gender adalah peran yang dimainkan untuk 

mengidentifikasi sifat feminim atau maskulin. Selain itu gender dapat diartikan 

sebagai konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria 

dan wanita yang dilihat dari sudut non biologi seperti aspek sosial, budaya, dan 

psikologi. 

Gender merupakan kajian  tentang tingkah laku perempuan dan hubungan 

sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dari seks atau kelamin 

laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini disebabkan yang dianggap 

maskulin dalam suatu kebudayaan bias dianggap feminism dalam budaya lain. 

Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminisme itu tergantung dari konteks sosial 

budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. Gender adalah 

perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikontruksikan oleh masyarakat, serta 

tangging jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di 

tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Seks/kodrat adalah 

jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh 

Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah, ketentuan ini berlaku 

sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya (Nobelius,2012) 

Dalam perkembangan selanjumya diperoleh bukti bahwa sifat-sifat wanita 

lebih memiliki psikologis yang baik dan stres positif. H. T. Wilson dalam Sex and 



 14 

Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh 

faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan 

perempuan (Ramadika, dkk, 2014). 

2.1.4 Pengalaman Auditor 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman merupakan sesuatu 

yang pernah dialami (dijalani, dirasai, dan di tanggung ) baik yang sudah lama 

maupun yang baru saja terjadi. 

Pengalaman erat dikaitkan dengan pengetahuan. Pengalaman dapat diukur 

dengan rentang waktu atau lamanya waktu seseorang dalam mengembangkan 

suatu pekerjaan dan tugas audit dan lamanya seseorang bekerja atau banyaknya 

variasi penugasan audit yang diterima dari berbagai jenis perusahaan. (Rahmawati 

Hanny Yustrianthe, 2012:176).  

Di bidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit adalah 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan suatu entitas. Semakin berpengalaman seorang auditor maka dia 

semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas 

yang kompleks, termasuk dalam melakukan pemeriksaan. Purwanti dan Siti 

(2013) menunjukkan bahwa pengalaman, secara simultan berpengaruh terhadap 

audit judgment. Adanya pengalaman yang tinggi pada auditor, maka auditor 

cenderung memiliki audit judgment yang lebih baik. 

Di bidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit adalah 
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pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan suatu entitas. Hasil Siagian, dkk (2014) menunjukkan bahwa 

pengalaman yang dimiliki auditor berpengaruh signifikan terhadap judgment yang 

diambil oleh auditor dalam menentukan pendapat terhadap hasil auditnya. 

2.1.5 Tekanan Ketaatan 

Tekanan ketaatan pada umumnya dihasilkan oleh individu yang memiliki 

kekuasaan. Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang 

diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang 

diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan 

profesionalisme. Intruksi atasan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi 

perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas. Teori ketaatan menyatakan 

bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat 

mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang diberikannya (Jamilah,dkk. 

2007).  

Praditaningrum (2012) menyatakan bahwa tekanan  ketaatan  mengarah 

pada tekanan yang berasal dari atasan atau dari auditor senior ke auditor junior 

dan tekanan yang berasal dari entitas yang diperiksa untuk melaksanakan 

penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Tekanan yang diberikan 

atasan ataupun entitas yang diperiksa cenderung mengarahkan auditor untuk 

berprilaku menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. 

Seorang auditor sering mengalami dilema dalam penerapan standar profesi 

auditor pada pengambilan keputusannya. Kekuasaan klien dan pemimpin 

menyebabkan auditor tidak independen lagi, karena ia menjadi tertekan dalam 
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menjalankan pekerjaannya. Klien atau pimpinan dapat saja menekan auditor untuk 

melanggar standar profesi auditor. Hal ini tentunya akan  menimbulkan tekanan 

pada diri auditor untuk menuruti atau tidak menuruti dari kemauan  klien maupun 

pimpinannya. Sehingga terkadang tekanan ini dapat membuat auditor mengambil 

tindakan yang melanggar standar pemeriksaan (Putri dan Herry, 2013). 

2.1.6 Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas dapat didefinisikan sebagai fungsi dari tugas itu sendiri. 

Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, sulit untuk dipahami 

dan ambigu. Pada tugas yang membingungkan, ambigu, dan tidak terstruktur, 

alternatif-alternatif yang ada menjadi tidak dapat diidentifikasi sehingga tidak 

dapat memperoleh data dan tidak bisa memprediksi output dari data tersebut 

(Sanusi dan Iskandar, 2007) 

Tugas melakukan audit cenderung merupakan tugas yang banyak 

menghadapi persoalan kompleks. Auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang 

kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan lainnya. Dengan 

adanya tugas yang semakin kompleks akan mendorong seorang auditor untuk 

melakukan tugasnya tidak semudah yang dibayangkan (Rida, dkk, 2014) 

Chung dan Monroe dalam Jamillah, dkk (2007) mengemukakan bahwa 

kompleksitas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

1) Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi 

tersebut tida konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan. 

2) Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya hasil yang 

diharapkan oleh  entitas yang diperiksa dari kegiatan pengauditan. 
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2.1.7 Independensi 

Didalam Standar Auditing Seksi 220 menyebutkan bahwa independen bagi 

seorang auditor 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.  

Independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk menghasilkan 

judgment. Independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain (tidak 

dikendalikan dan tidak bergantung pada pihak lain), secara intelektual bersikap 

jujur, dan objektif (tidak memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan 

menyatakan opininya (Mulyadi, 2008:26). 

De Angelo dalam Drupati dan I Putu (2015) menyatakan selain kemampuan 

auditor, independensi adalah hal yang sangat penting artinya auditor harus 

memiliki pengetahuan dan didukung dengan sikap independensi dalam menjaring 

informasi yang dibutuhkan pada setiap proses audit saat pengambilan keputusan. 

Semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka judgment yang diambil 

semakin akurat. Dalam pembuatan audit judgment, auditor bebas dari pengaruh 

pihak lain dalam melakukan suatu pertimbangan yang objektif untuk merumuskan 

dan menyatakan pendapatnya setelah menimbang apakah semua informasi yang di 

dapat material atau tidak. 

Menurut Ayuningtyas (2012) independen artinya tidak mudah dipengaruhi, 

karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor 
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tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk memenuhi 

pertanggungjawaban profesionalnya, auditor pemerintah harus bersikap 

independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Independensi menghindarkan diri dari hubungan yang bisa merusak obyektifitas 

seorang auditor dalam melakukan jasa atestasi.  

 

2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit 

Sistem perekonomian Indonesia tidak lagi sebatas pada perekonomian 

konvensional. Sistem ekonomi islam yang telah lama hanya menjadi bahasan 

diskusi para ahli kini telah banyak dipraktikan dan diterapkan diberbagai sektor. 

Bermula dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, 

kemudian merambat pada sektor keuangan  lainnya seperti asuransi, pasar modal, 

bisnis dan lainnya. Perkembangannya sangat pesat, dan pada saat ini banyak 

terdapat lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi 

islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi 

juga di negara non muslim. 

Munculnya lembaga keuangan Islam pastinya memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Operasional usahanya 

didasarkan pada prinsip Islam dan menerapkan nilai-nilai islami secara konsisten. 

Maka dari itu, sistem auditing islami sangat diperlukan untuk melakukan fungsi 
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audit terhadap lembaga keuangan islam tersebut dan kesesuaiannya dengan 

prinsip syariah. 

Pendekatan dalam perumusan sistem ini adalah seperti yang dikemukakan 

oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial 

Institution (AAOIFI) yaitu : 

1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian 

menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya 

dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 

2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kepitalis 

kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang 

konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan 

dengan syariah. 

Kode Etik Akuntan / Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

syariah islam. Dalam sistem nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan 

semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi 

dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan 

moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusai pada keyakinan Islam. 

Beberapa landasan Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim ini adalah : 

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang 

memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, 

kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban; 
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2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa Akuntan/ Auditor harus mencari 

keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, 

pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas 

berarti Akuntan/ Auditor tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan 

luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam 

melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi 

menjadi tugas ibadah; 

3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam 

keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara 

untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang 

bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkitan dengan 

perilaku terhadap penggunaan kekayan atau transaksi yang cenderung pada 

kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah; 

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan/ Auditor tidak harus 

membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan 

jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan 

kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan 

semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan 

sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui 

kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta 

pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. 

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat 



 21 

kebajikan”, dan dalam Surat Al Baqarah ayat 195 : “Dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”; 

5. Takut kepada Allah dalam setiap Hal : Seorang muslim meyakini bahwa 

Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan 

selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak 

disukai Allah. Ini berarti sorang Akuntan/ Auditor harus berperilaku takut 

kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah 

orang lain atau atasannya setuju atau menyukainnya. Sikap ini merupakan 

sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang 

berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam firman Allah 

Surat An Nisa ayat 1 : “Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”, dan dalam Surat Ar Raad Ayat 33 Allah berfirman 

: “Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang 

diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)”. Sikap 

pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal dari motivasi diri 

sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya dengan kode etik profesi 

rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan 

keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. 

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Thaha ayat 7 : “Sesungguhnya dia 

mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi”; 

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan/ Auditor Muslim 

harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia 

akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah 
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nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar. 

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah ayat 7-8 : “Barang 

siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat 

(balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat 

zarrahpun niscaya dia akan melihat balasnya pula”. 

Demikian Kode Etik Akuntan/ Auditor Muslim, dimana pertanggung 

jawaban tidak semata kepada publik, profesi, atasan, dan dirinya sendiri tetapi 

juga pada Allah. 

Dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa seorang auditor harus mengukur 

secara adil dalam menjalankan profesinya sebagai auditor tanpa melihat apa dan 

siapa yang akan di audit. Dalam hal ini, Al-Qur’an menyatakan dalam berbagai 

ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi : 

 َأْوُفىا اْلَكْيَل َوَلا َتُكْىُوْىا ِمَه اْلُمْخِسِزْيَه ۞ َوِسُوْىا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقْيِم ۞ 

ُسىا الَىاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا َتْعَثْىا ِفى اْلَأْرِض ُمْفِسِذْيَهَوَلا َتْبَخ ۞ َواَتُقىا اَلِذْي َخَلَقُكْم َواْلِجِبَلَة اْلَأَوِلْيهَ۞  

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. 

Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah 

kamu membuat kerusakan di bumi; dan bertakwalah kepada Allah 

yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu”. 

 

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi : 

(٦َعَلى َما َفَعْلُتْم َواِدِميَه )َيا َأُيَها اَلِذيَه آَمُىىا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَىَبٍإ َفَتَبَيُىىا َأْن ُتِصيُبىا َقْىًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحىا    
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. 

  

Setiap apa yang dilakukan akan dicatat menurut amal dan perbuatannya dan 

Allah akan membuat perhitungan setiap perbuatan yang dilakukan. Pada 

perbuatan baik Allah telah menjanjikan mendapatkan kebaikan berlipat ganda dan 

mendapatkan pahala sedangkan perbuatan buruk Allah memberikan dosa maupun 

sangsi. Allah menyuruh agar selalu berbuat adil, karena adil lebih dekat dengan 

taqwa. Sebagai auditor hendaknya selalu bersikap jujur dan adil serta tegas dalam 

menjalankan tugasnya sebab begitu banyak yang menggantungkan kepercayaan 

terhadap hasil auditnya. 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang Akuntan akan menyajikan sebuah 

laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi 

yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. 

Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan 

motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan 

membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang 

melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan 

strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing. 

Secara umum, Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang 

sama, tanpa ada perbedaan. Masing-masing adalah ciptaan Allah yang dibebani 

dengan tanggungjawab melaksanakan ibadah kepada-Nya, menunaikan titah-titah-

Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hampir seluruh syariat Islam dan 
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hukum-hukumnya berlaku untuk kaum Adam dan kaum Hawa secara seimbang. 

Begitu pun dengan janji pahala dan ancaman siksaan. Tidak dibedakan satu 

dengan yang lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kewajiban dan hak 

yang sama dihadapan Allah sebagai hamba-hamba-Nya. Berikut adalah petikan 

Surah An Nisa ayat 124 yang menjelaskan tentang pandangan Islam dalam hal ini: 

                           

           

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu 

masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” 

Namun demikian, bukan berarti kaum laki-laki dan wanita menjadi sama 

dan setara dalam segala hal. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, 

kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan 

melanggar kodrat. Karena, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara 

laki-laki dan wanita terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita 

melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun. Secara biologis dan kemampuan 

fisik, laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Begitu pun dari sisi sifat, pemikiran-

akal, kecenderungan, emosi dan potensi masing-masing juga berbeda. 

Apalagi wanita dengan tabiatnya melakukan proses reproduksi, 

mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, sementara laki-laki tidak. 

Adalah tidak adil jika kita kemudian memaksakan suatu peran yang tidak sesuai 

dengan tabiat dan kecenderungan dasar dari masing-masing jenis tersebut. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No.  Peneliti/Tahun Judul Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Siti Jamilah, 

Zaenal Fanani, 

Grahita 

Chandrarin 

(2007) 

Pengaruh Gender, Tekanan 

Ketaatan, Dan 

Kompleksitas Tugas 

Terhadap Audit Judgment 

1.)gender tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit 

judgment.  2.) tekanan 

ketaatan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

audit judgment. 3.) 

kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit 

judgment. 

Persamaan: 1.) 

Menggunakan variabel 

gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, audit 

judgment. Perbedaan : 1.) 

menggunakan analisis 

regresi berganda 

2 Seni Fitriani dan 

Daljono (2012) 

Pengaruh Tekanan 

Ketaatan, Kompleksitas 

Tugas, Pengetahuan Dan 

Persepsi Etis Terhadap 

Audit Judgement 

1.) tekanan ketaatan tidak 

berpegaaruh signifikan 

terhadap audit judgement. 

2.) kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit 

judgement. 3.)pengetahuan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap audit 

judgment 

Persamaan: 1.) 

Menggunakan variabel 

tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, dan 

audit judgment. Perbedaan 

: 1.) Menggunakan analisis 

regresi berganda. 

3 Nur Laila 

Yuliani (2012) 

Tekanan Ketaatan, 

Kompleksitas Tugas, 

Independensi, Pengetahuan 

Dan Pengalaman Auditor 

terhadap Audit Judgment 

1.) tekanan ketaatan 

berpengaruh pada audit 

judgment. 2.) kompleksitas 

tugas berpengaruh pada 

audit judgment. 3.) 

Independensi tidak 

berpengarug pada audit 

judgment. 4.) pengetahuan 

auditor tidak berpengaruh 

pada audit judgment. 5.) 

pengalaman auditor 

berpengaruh pada audit 

judgment.  

Persamaan : 1.) 

Menggunakan variabel 

tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, 

independensi, pengalaman 

auditor dan audit judgment. 

Perbedaan : Menggunakan 

analisis regresi. 
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4 Pritta Amina 

Putri dan Herry 

Laksito (2013) 

Pengaruh Lingkungan 

Etika, Pengalaman Auditor 

Dan Tekanan Ketaatan 

Terhadap Kualitas Audit 

Judgment 

1.) lingkungan etika 

memiliki pengaruh positif 

terhadap audit judgment. 

2.) pengalaman memiliki 

pengaruh positif terhadap 

audit judgment. 3.) tekanan 

ketaatan waktu secara 

signifikan dapat 

menurunkan audit 

judgment dengan arah 

negatif. 

Persamaan : 1.) 

Menggunakan variabel 

pengalaman auditor, 

tekanan ketaatan dan audit 

judgment. Perbedaan : 

Menggunakan analisis 

regresi berganda 

5 Rida MM 

Siagian, Drs. H. 

Hardi, SH. MM. 

MH. Ak. 

CPA.CA dan 

Drs. Al Azhar L, 

MM. Ak.CA 

(2014) 

Faktor- faktor yang 

berpengaruh terhadap audit 

judgment (studi empiris 

pada Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI 

perwakilan provinsi Riau) 

1.) Gender Berpengaruh 

Terhadap Audit Judgment. 

2.) Pengalaman Auditor 

Berpengaruh Terhadap 

Audit Judgment. 3.) 

Pengetahuan Auditor 

Berpengaruh Terhadap 

Audit Judgment. 4.) 

Tekanan Ketaatan 

Berpengaruh Terhadap 

Audit Judgment. 5.) 

Kompleksitas Tugas Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Audit Judgment 

Persamaan : 1.) 

Menggunakan variabel 

gender, pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas dan 

audit judgment. Perbedaan 

: 1.) Menggunakan analisis 

regresi berganda 

6 Made Julia 

Drupadi dan I 

Putu Sudana 

(2015) 

Pengaruh Keahlian 

Auditor, Tekanan Ketaatan 

Dan Independensi Pada 

Audit Judgment 

1.) keahlian auditor 

berpengaruh positif pada 

audit judgment. 2.) tekanan 

ketaatan berpengaruh 

negatif pada audit 

judgment. 3.) independensi 

berpengaruh positif pada 

audit judgment 

Persamaan : Menggunakan 

variabel tekanan ketaatan, 

independensi dan audit 

judgment. Perbedaan : 

Menggunakan analisis 

regresi linear berganda 

7 Ruliff Tanoto 

dan I.D.G. 

Dharma Suputra 

(2017) 

Pengaruh Obedience 

Pressure , Kompleksitas 

Tugas Dan Senioritas 

Auditor Terhadap Audit 

Judgment  

1.) Obedience pressure 

berpengaruh pada audit 

judgment. 2.) kompleksitas 

tugas berpengaruh pada 

audit judgment. 3.) 

Senioritas auditor 

berpengaruh pada audit 

judgment. 

Persamaan : Menggunakan 

variabel kompleksitas tugas 

dan audit judgment. 

Perbedaan : Menggunakan 

analisis regresi berganda 

 

Sumber : Data olahan dari berbagai penelitian terdahulu 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

Dari uraian diatas, variabel dalam penelitian ini adalah gender, pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan independensi adalah sebagai 

variabel independen, sedangkan audit judgment sebagai variabel dependen. Secara 

sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Kumpulan penelitian terdahulu 2017 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai sesuatu yang dianggap 

benar dan dijadikan sebagai pernyataan jawaban sementara suatu masalah yang 

akan diteliti oleh peneliti. Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebahai berukut: 

 

 

Gender (X1) 

Pengalaman Auditor (X2) 

Tekanan Ketaatan (X3) 

Kompleksitas Tugas (X4) 

Independensi (X5) 

Audit Judgment (Y) 

H6 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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2.5.1 Pengaruh Gender Terhadap Audit Judgment 

Dalam mengambil suatu judgment, auditor memerlukan informasi yang 

relevan dan memadai. Pengambilan judgment seorang auditor berbeda antara pria 

dan wanita mengingat adanya perbedaan psikologis. Kaum pria pada umumnya 

tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu 

informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif 

jamillah, dkk (2007). Sedangkan kaum wanita dalam mengolah suatu informasi 

cenderung lebih teliti dan menggunakan informasi yang lebih lengkap. Mereka 

memiliki pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria.  

Menurut Siagian, dkk (2014) isu gender mendorong beberapa peneliti 

mengait- kannya dengan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, dan 

dikaitkan dengan kemampuan perempuan dalam menyelesaikan tugas dalam suatu 

profesi. Gender dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu laki-

laki dan wanita. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1 :  Gender berpengaruh terhadap audit judgment. 

2.5.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment 

Menurut Purwati dan Siti (2014) Di bidang audit, pengalaman auditor 

merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Semakin berpengalaman 
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seorang auditor maka dia semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih 

baik dalam tugas-tugas yang kompleks, termasuk dalam melakukan pemeriksaan. 

Putri dan Herry (2013) menyatakan bahwa pengalaman yang besar dari 

auditor akan menghasilkan audit yang semakin berkualitas. Hal ini berarti pula 

bahwa pengalaman menjadi penentu dalam audit judgement. Hal ini mendukung 

bahwa pengalaman akan mempengaruhi penilaian atau pendapat seseorang. 

Dengan adanya pengalaman yang besar maka akan membuat seorang auditor 

dapat melakukan penilaian dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H2 :  Pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit judgment. 

2.5.3 Pengaruh Tekanan Ketataan Terhadap Audit Judgment 

Tekanan ketaatan dalam hal ini diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh 

auditor junior atau bawahan dari auditor yang lebih senior atau atasan dan 

kliennya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan 

profesionalisme. Bila terdapat perintah untuk berperilaku yang menyimpang dari 

norma, tekanan ketaatan (obedience pressure) seperti ini akan menghasilkan 

variasi pada judgment auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran norma 

atau standar profesional. (Irwanti, 2011) 

Menurut Jamillah, dkk (2007) akuntan secara terus menerus berhadapan 

dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. 

Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan 

oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang 
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melanggar standar pemeriksaan. Auditor secara umum dianggap termotivasi oleh 

etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi 

konflik. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. AUEP-06  9 Namun 

dengan tidak memenuhi tuntutan klien, bisa mendapatkan sanksi oleh klien berupa 

kemungkinan penghentian penugasan. Karena pertimbangan profesional 

berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan 

peran penting dalam pengambilan keputusan akhir. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H3 : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment. 

2.5.4 Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment 

Keterbukaan pikiran mensyaratkan adanya kompleksitas pikiran yang tinggi 

(Amanda dalam Irwanti 2011). Kompleksitas pikiran adalah derajat kemampuan 

untuk memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan 

menyelesaiakannya dengan melibatkan berbagai sudut pandang pula. Dengan 

kompleksitas pikiran yang tinggi, manusia mampu melakukan diferensiasi dan 

integrasi dalam menanggapi berbagai hal yang dihadapinya. Yang dimaksud 

dengan diferensiasi adalah persepsi terhadap dimensi-dimensi yang berbeda dari 

setiap hal yang menjadi objek perhatian, penggunaan sudut pandang (perspektif) 

yang berbeda dalam menfsirkan dan menilai objek yang menjadi perhatian. 

Sedangkan integrasi menunjuk pada perkembangan kemampuan menemukan 

hubungan konseptual antara dimensi-dimensi dan sudut pandang yang berbeda itu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pikiran merupakan suatu faktor 
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pada diri manusia yang berperan dalam menentukan kemampua penerimaan 

terhadap berbagai pandangan, pendapat dan penilaian yang berbeda-beda serta 

kemampuan untuk memandang suatu hal dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda. 

Menurut Jamilah, dkk dalam Fitriani dan Daljono (2012) menjelaskan 

terdapat dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas 

dan stuktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya 

informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur tugas terkait dengan kejelasan 

informasi (information clarity). Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat 

merusak judgment yang dibuat oleh auditor. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H4 : Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment. 

2.5.5 Pengaruh Independensi Terhadap Audit Judgment 

Dalam menjalankan tugasnya, auditor memperoleh kepercayaan dari klien 

dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan 

keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karenanya, dalam 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, 

akuntan publik harus mempertahankan sikap mental independen di dalam 

memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional 

akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), baik untuk 

kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan 

akuntan publik itu sendiri. (Nirmala, 2013) 
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Independen berarti seorang auditor tidak bisa dipengaruhi, dimana seorang 

auditor tidak diperbolehkan memihak pada siapapun saat melakukan audit. Pada 

saat membuat judgment auditor tidak diperbolehkan memihak kepada siapapun, 

baik itu klien maupun pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan yang 

diaudit. Auditor yang memiliki independensi yang tinggi akan cenderung 

menghasilkan audit judgment yang lebih akurat. (Drupadi dan I Putu, 2015) 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H5 : Independensi berpengaruh terhadap audit judgment. 

2.5.6 Pengaruh Gender, Pengalaman Auditor, Tekanan Ketaatan 

Kompleksitas Tugas dan Independensi Terhadap Audit Judgment 

Dalam penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh variabel independen 

dan dependen secara simultan atau secara keseluruhan apakah terdapat hubungan 

positif atau tidak. 

H6 : Gender, pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan 

independensi berpengaruh terhadap audit judgment.  


