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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Motivasi 

Motivasi adalah suatu kegiatan potensial yang ada di dalam diri 

seorang manusia, yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan dari luar (Mutmainah, 2006). Irwanti (2011) juga 

menjelaskan motivasi sebagai konsep yang menguraikan kekuatan yang ada 

dalam diri seseorang yang akan memulai mengarahkan perilakunya. Motivasi 

dapat mempengaruhi hasil kinerja seseorang baik secara positif atau negatif 

tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan. Teori 

motivasi ini dikemukakan oleh Mc. Clelland.  

Motivasi merupakan kunci untuk memulai, mengendalikan, 

mempertahankan, dan mengarahkan perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan dan 

mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki motivasi dalam dirinya berarti ia 

mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dan pencapaian tujuan. 

Motivasi adalah konsep penting bagi auditor terutama dalam 

melakukan audit. Auditor yang memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya 

tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan Gender diantara mereka, tekanan 

ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksa dan kompleksitas tugas 

audit yang mereka emban dalam menghasilkan suatu Judgment yang relevan 
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atas hasil auditnya. Auditor yang memiliki motivasi kuat juga akan terus 

berusaha menambah keahlian dan pengalaman auditnya untuk mendukung 

kinerjanya.  

2.1.4 Teori Psikologi Kognitif 

 Menurut Jean Piget dalam buku yang berjudul Psikologi Kognitif 

tahun 2008,  dikenal  banyak mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan, 

terlebih pada akhir-akhir ini , dengan makin diterimanya teori-teori yang 

dikemukakannya. Salah satu teori nya adalah Psikologi kognitif. Psikologi 

kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau 

pikiran. Bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan di 

transfermasikan sebagai pengetahuan. Psikologi kognitif juga disebut 

psikologi pemprosesan informasi. Teori kognitif memandang belajar sebagai 

proses yang memberi fungsi unsur-unsur kognisi terutama pikiran untuk 

mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Menurut Piget ada 

tiga prinsip utama pembelajaran bagi manusia, yaitu : 

1. Belajar aktif (pengembangan unsur pengetahuan, kemampuan, dan inisiatif 

dari individu). 

2. Belajar melalui interaksi sosial (pengembangan kognitif mengarah pada 

banyak pandangan). 

3. Belajar melalui pengalaman sendiri . 

Aplikasi teori kognitif dapat digunaakan untuk mengkaji bagaimana 

auditor mengambil suatu pertimbangan berdasarkan pengalaman dan 

keahliannya dalam melaksanakan tugas audit. Setiap kali auditor melakukan 

audit maka auditor akan belajar dari pengalaman sebelumnya, memahami 
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serta meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan audit. Auditor akan 

mengintergrasikan pengalaman auditnya dengan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Proses memahami dan belajar inilah yang menjadi proses 

peningkatan keahlian auditor, seperti bertambahnya pengetahuan audit dan 

meningkatnya kemampuan auditor dalam membuat suatu Judgment. 

2.1.5 Audit Judgment 

 Menurut kamus Inggris- Indonesia judgement diterjemahkan sebagai 

pendapat, keputusan, dan pertimbangan. Menurut ISA 200 profesional 

judgment adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam 

konteks auditing accounting dan standar etika, untuk mencapai keputusan 

yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan 

audit. 

Menurut Jamilah, dkk (2007) audit  judgment adalalah kebijakan 

auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu 

pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, 

status atau peristiwa lainnya. Judgment merupakan cara pandang auditor 

dalam menanggapi semua informasi yang berhubungan dengan tanggung 

jawab dan risiko audit yang dihadapi oleh auditor. 

Mulyadi (2008), mengartikan judgment sebagai proses kongnitif yang 

merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment merupakan suatu proses 

yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari 

tindakan sebelumnya), pilhan untuk bertindak atau tidak bertindak, 

penerimaan informasi lebih lanjut. Proses judgment tergantung pada 

kedatangan informasi sebagai suatu proses unfolds. Kedatangan informasi 



13 

 

bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan 

tersebut dibuat. Judgment merupakan suatu kegiatan yang selalu dibutuhkan 

oleh auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan dari suatu entitas. 

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 diaudit. 

Keyakinan hanya dapat didukung atas dasar sejauh mana seorang 

auditor dapat menjelaskan fakta-fakta dari bukti-bukti yang berhasil diurai. 

Dalam hal inilah kualitas diri dari setiap individu auditor juga mempengaruhi 

kualitas dari judgment yang dihasilkan. Setiap auditor dapat menghasilkan 

judgment yang berbeda untuk suatu penugasan audit yang sama. Sehingga 

auditor harus selalu mengasah kemampunnya karena semakin handal 

judgment yang diambil oleh auditor maka akan semakin handal pula opini 

audit yang dikeluarkan oleh auditor. 

2.1.7 Pengertian Gender  

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. 

Sedangkan 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. 
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Pembuatan judgment seorang auditor dapat berbeda antara pria dan 

wanita mengingat adanya perbedaan secara psikologis. Pria pada umumnya 

tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu 

informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif 

(Jamilah, dkk, 2007 dalam Praditaningrum dan Januarti, 2012). Sedangkan 

wanita dalam mengolah suatu informasi cenderung lebih teliti dan 

menggunakan informasi yang lebih lengkap. Wanita memiliki daya ingat yang 

tajam terhadap suatu informasi yang baru serta memiliki pertimbangan moral 

yang lebih tinggi daripada pria (Jamilah, dkk, 2007 dalam Praditaningrum dan 

Januarti, 2012). Hal ini sesuai dengan temuan literatur psikologis kognitif dan 

pemasaran bahwa wanita lebih efisien dan efektif dalam memproses suatu 

informasi ketika menghadapi kompleksitas tugas dalam pengambilan 

keputusan. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian dari Praditaningrum 

dan Januarti (2012) dan Widjaya (2012). 

    

2.1.8  Pengalaman Auditor 

Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi (Maria dan Elisa, 2014). 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 penugasan audit yang 

diterima dari berbagai jenis perusahaan (Rahmawati Hanny Yustrianthe, 

2012:176).  
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Pengalaman mempunyai dampak terbesar terhadap judgment ketika 

tugas adalah terstruktur dan kompleks. Auditor yang berpengalaman membuat 

judgment yang lebih baik dalam tugas professional dibanding dengan yang 

tidak berpengalaman. Auditor berpengalaman juga dapat mengidentifikasi 

kesalahan dengan lebih baik dalam mereview analitis.  

Rizky Malahayanti (2007) melakukan penelitian terhadap auditor 

berpengalaman (yang telah mencapai tingkatan staff, yang membutuhkan 

keahlian normatif) dan auditor yang kurang berpengalaman (lebih rendah dari 

tingkatan staff atau mahasiswa auditing) ketika mereka dihadapkan pada tugas 

yang terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini meberikan 

bukti empiris bahwa pengalaman akan berpengaruh signifikan ketika tugas 

yang dilakukan semakin kompleks. Seorang yang memiliki pengetahuan 

tentang kompleksitas tugas akan lebih ahli dalam melaksanakan tugas-tugas 

pemeriksaan, sehingga memperkecil tingkat kesalahan, kekeliruan, 

ketidakberesan, dan pelanggaran dalam melaksanakan tugas.  

Pengalaman merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan 

dalam berbagai penelitian-penelitian, secara spesifik pengalaman dapat diukur 

dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau 

tugas. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang 

dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar 

melakukan dengan yang terbaik. Rahmawati Hanny Yustrianthe  (2012) dalam 

risetnya menunjukkan bagaimana pengalaman dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pengambilan keputusan. Rahmawati Hanni Yustrianthe  
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(2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengalaman auditor terhadap pertimbangan auditor. 

2.1.9 Kompleksitas Tugas  

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

beda dan saling terkait satu sama lain. Kompleksitas adalah sulitnya suatu 

tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta 

kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang 

pembuat keputusan (Jamilah, dkk 2007). Tingkat kesulitan tugas dan struktur 

tugas merupakan dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas. Tingkat 

sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas 

tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi 

(information clarity). 

Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstuktur, 

membinggungkan, dan sulit (Sanusi dan iskandar, 2007). Beberapa tugas audit 

dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit. Persepsi 

ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas audit sulit bagi seseorang, 

namun mungkin juga mudah bagi orang lain . Restuning diah dan Indriantoro 

(2007) menyatakan bahwa kompleksitas tugas muncul dari ambiguitas dan 

stuktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lain. 

Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan tidak terstuktur, 

alternatif-alternatif yang ada tidak dapat didefinisikan, sehingga data tidak 

dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi. Kompleksitas tugas 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
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a. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut 

tidak konsisten   dengan kejadian yang akan diprediksikan. 

b. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) 

yangdiharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. 

Restuningdiah dan Indriantoro (2007) menyatakan bahwa peningkatan 

kompleksitas tugas dapat menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. Terkait 

dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat 

menyebabkan akuntan berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan 

seorang auditor menjadi tidak konsistensi dan tidak akuntanbilitas.  

 

2.1.10 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. Individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu 

sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang 

diberikannya (Jamilah,dkk, 2007 dalam Praditaningrum dan Januarti, 2012). 

Hal ini dapat disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang 

merupakan bentuk dari legitimate power. Tekanan ketaatan dapat semakin 

kompleks ketika auditor dihadapkan pada situasi konflik.  

Di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, akan tetapi di sisi lain 
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auditor juga harus dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh entitas yang 

diperiksa agar entitas yang diperiksa puas dengan pekerjaannya. Tekanan 

ketaatan dapat menghasilkan variasi pada judgment auditor dan memperbesar 

kemungkinan pelanggaran standar etika dan professional (Jamilah,dkk, 2007 

dalam Praditaningrum dan Januarti, 2012).  

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang diterima auditor dari atasan 

maupun klien/ auditee dengan maksud agar auditor menjalankan perintah atau 

keinginan atasan atau klien (Yustrianthe, 2012). Dalam melaksanakan tugas 

audit, auditor secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang 

melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan (Jamilah,dkk,2007 

dalam Fitriani dan Daljono, 2007). Dalam situasi seperti ini, entitas yang 

diperiksa dapat mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor 

dan menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar 

pemeriksaan. Adanya tekanan untuk taat dapat membawa dampak pada 

judgement yang diambil oleh auditor.Semakin tinggi tekanan yang dihadapi 

oleh auditor maka judgment yang diambil oleh auditor cenderung kurang 

tepat. Auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik dari atasan maupun 

entitas yang diperiksa cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar 

profesional. Sehingga tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan 

terhadap judgment yang diambil oleh auditor. 

2.1.11  Kemampuan Kerja 

Kemampuan  didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat 

ketrampilan  tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu 

yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. (Lee dan Stone dalam Effendy 
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2010), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara 

eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Keahlian 

atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Seseorang yang berkompeten/ahli adalah orang yang dengan keterampilannya 

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau 

tidak pernah membuat kesalahan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan 

pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama. (Hayes-Roth dalam Effendy 2010) 

mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan 

tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, 

dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut . Dalam standar 

audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.  

Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak 

memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. 

Menurut Abdolmohammadi dan Wright (2008), keahlian audit dapat 

dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: keahlian teknis dan keahlian 

non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar dari seorang auditor 

yang berupa pengetahuan procedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam 

lingkup akuntansi dan auditing secara umum. Sedangkan keahlian non teknis 

merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak 
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dipengaruhi oleh faktor personal dan  Keahlian adalah hasil dari kegiatan 

pembelajaran secara umum tentang audit melalui buku, sekolah, dll, sehingga 

dapat menjalankan kegiatan audit sejalan dengan aturan yang berlaku saat ini. 

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor 

independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Keahlian auditor dalam 

melakukan audit menunjukkan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki auditor. Keahlian auditor juga dapat bertambah seiring dengan 

pengalaman kerja maupun praktek audit yang telah dilakukannya. Semakin 

tinggi keahlian audit yang dimiliki auditor, maka semakin dalam auditor 

tersebut akan melakukan pemeriksa atas laporan keuangan atau semakin luas 

lingkup audit yang akan dilakukan oleh auditor yang sudah memiliki.  

 

2.1.12 Pengetahuan Auditor 

Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengenai sesuatu dengan 

baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Pengetahuan adalah segala 

maklumat yang berguna bagi tugas yang akan dilakukan. Pengetahuan 

menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau 

akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan 

keuangan perusahaan). Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat 

pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. 

Pengetahuan auditor yang berkaitan dengan pemeriksaan audit (Mardisar dan 

Sari , 2007). 

1. Pengetahuan tentang penugasan teknis dan seluk beluk kewajiban audit. 
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2. Pengetahuan jenis-jenis dokumen dalam operasi perusahaan dan 

alurdokumen dalam operasi perusahaan. 

3. Pengetahuan atas berbagai indikasi terjadinya kekeliruan dan 

kecuranganserta kemampuan auditor untuk menguasai sisi psikologis. 

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi perkembangan 

pengetahuan akuntan pemeriksa itu adalah (Jamilah, 2007) : 

1. Pengalaman audit 

2. Diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja 

3. Pengawasan dan review pekerjaan oleh akuntan pemerikasa pengawas 

4. Program pelatihan 

5. Tindak lanjut perencanaan audit dan; 

6. Penugasan pedoman audit 

Menurut Brown dan Stanner (2009), perbedaan pengetahuan di antara 

auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa 

menyelesaikan sebuah pekerjaan audit secara efektif jika didukung dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak 

perbedan antara kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencatatan akuntansi 

dengan kriteria yang telah distandarkan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, 

seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan 

bagaimana kesalahan tersebut terjadi . Secara umum seorang auditor harus 

memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai General Auditing, Functional 
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Area, computer auditing, Accounting issue, Specific Industri, General World 

Knowledge (pengetahuan umum) ,dan Problem solving knownledge . 

2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit 

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa seorang auditor harus 

bersikap adil dan bijaksana dala melakukan profesionalnya sebagai auditor 

tanpa melihat apa dan siapa yang di audit. Seperti yang dijelaskan dalam 

Al-Qur’an sebagai berikut : 

Qs. Al-Baqarah 42 : 

                           

Artinya : “Dan janganlah kamu camnpur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan  janganlah kamu sembunyikan yang hak itu *, sedang 

kamu mengetahui”. 

 

{*} Di antara yang kamu sembuyikan ialah : Tuhan akan mengutus 

seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang 

besar dibelakang hari, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. 

Dan juga terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 135 yang berbunyi: 
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Artinya :   Wahai orang-orang yang beriman,! Jadilah kamu penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap ibu bapak  dab kaum kerabatmu. Jika dia ( 

yang terdakwa ) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau 

kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu megikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu 

kerjakan. 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap apa yang dilakukan akan 

dicatat menurut amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan 

setiap perbuatan yang dilakukannya. Allah menyuruh berbuat adil,karena adil 

lebih dekat dengan taqwa. Karena sesungguhnya allah mengetahui apa yang 

dikerjakan hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya selalu bersikap 

jujur dan adil serta tegas didalam menjalankan tugasnya sebab begitu banyak 

yang menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya. 

Auditor adalah profesi yang menjembatani dua kpentingan berbeda 

antara pengguna laporan keuangan. Auditor dituntut untuk melayani klien 

tetapi hasilnya untuk kepentingan masyarakat (pihak ketiga). Oleh karena itu 

seorang auditor hendaknya selalu independen dan tidak memihak terhadap 

kepentingan siapapun. Allah menyuruh ungtuk selalu menegakkan kebenaran 

dan Allah akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang dilakukan. Seorang 

auditor yang mempertahankan independensinya akan bertindak jujur, adil, dan 

tegas dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan terlepas dari kepentingan 

pribadi. Karena segala yang ada dilangit dan dibumi kepunyaan Allah dan 

setiap yang ada dihati kita dan yang kitan menyembunyikannya. Niscaya 
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Allah akan membuat perhitungantentang setiap apa yang dikerjakan baik itu 

perbuatan baik maupun buruk. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu   

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti/ Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Maria Magdalena 

Oerif sofiana, 2014 

Pengaruh tekanan 

ketaatan, 

pengaaalaman  

auditor, dan audit 

tenure terhadap audit 

judgment.  

1.)Tekanan ketaatan 

berpengaruh terhadap audit 

judgment 2.)Pengalaman 

auditor berpengaruh  terhadap 

audit judgment 3.)Audit tenure 

berpengaruh terhadap audit 

judgment. 

2 Arine Yunitasari, 

2013 

Pengaruh Gender, 

Tekanan Ketaatan, 

Kompleksitas Tugas, 

Pengalaman Auditor 

dan Pengetahuan 

Auditor Terhadap 

Audit Judgment. 

1.)Gender tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment 

2.)Tekanan ketaatan 

berpengaruh terhadap audit 

judgment 3.) Kompleksitas 

tugas berpengaruh terhadap 

audit judgment 4.) Pengalaman 

auditor tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment 5.) 

Pengetahuan auditor 

berpengaruh terhadap audit 

judgment. 

3 Reni Yendrawati, 

Dheane Kurnia Mukti, 

2015 

Pengaruh Gender, 

Pengalaman Auditor, 

Kompleksitas Tugas, 

Tekanan Ketaatan, 

Kemampuan Kerja 

dan Pengetahuan 

Auditor Terhadap 

Audit Judgment. 

1.)Gender tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment 

2.)Pengalaman Auditor 

berpengaruh terhadap audit 

judgment 3.)Kompleksitas 

Tugas tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment 

4.)Tekanan ketaatan tidak 

berpengaruh terhadapa audit 

judgment 5.)Kemampuan kerja 

tidak berpengaruh terhadap 

audit judgment 6.)Pengetahuan 
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auditor tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment 

4 Riza Anggraeni 

Rosadi, 2016 

Pengaruh Gender, 

Tekanan Ketaatan, 

Tekanan Anggaran 

Waktu dan 

Pengalaman audit 

terhadap audit 

Judgment. 

1.)Gender tidak berpengaruh 

terhadap audit judement 

2.)Tekanan ketaatan 

berpengaruh terhadap audit 

judgment 3.)Tekanan Anggaran 

Waktu berpengaruh terhadap 

Audit Judgment 4.)Pengalaman 

Audit berpengaruh terhadap 

audit judgment. 

5 Kadek Devi Ariyanti, 

Edi Sujana, Nyoman 

Ari Surya Darmawan, 

2014 

Penagruh 

Pengalaman Auditor, 

Tekanan Ketaatan 

dan Kompleksitas 

Tugas Terhadap 

Audit Judgment 

1.)Pengalaman Auditor 

Berpengaruh Terhadap Audit 

Judgment 2.)Tekanan Ketaatan 

Berpengaruh Terhadap Audit 

Judgment 3.)Kompleksitas 

Tugas Berpengaruh Terhadap 

Audit Judgment 

Sumber : Data olahan dari berbagai penelitian terdahulu 

 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Dari uraian diatas, variabel dalam penelitian ini adalah gender, 

pengalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, kemampuan kerja, 

dan pengetahuan auditor adalah sebagai variabel independen, sedangkan  audit 

judgment sebagai variabel dependen. Untuk memudahkan dalam penelitian, 

maka dibuatlah kerangka teoritis yang akan menjadi panduan dalam 
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melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

     Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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     H2 

 

 

     H3 
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2.5 Pengembangan  Hipotesis  

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 dibandingkan kaum pria dan 

demikian halnya kemampuan dalam mengolah informasi yang sedikit menjadi 

lebih tajam. Penelitian Praditaningrum dan Januarti (2011), menyatakan 

bahwa gender berpengaruh terhadap audit opini audit. Berdasarkan uraian di 

atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Gender (X1) 

Pengalaman Auditor (X2) 

Audit Judgment (Y) 

 (Y) 

Kompleksitas Tugas (X3) 

Tekanan Ketaatan (X4) 

 
Kemampuan Kerja (X5) 

Pengetahuan Auditor (X6) 
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H1 :  Gender berpengaruh terhadap audit  judgment auditor yang bekerja 

pada KAP di Pekanbaru 

Pengalaman mengarah kepada proses pembelajaran dan pertambahan 

potensi bertingkah laku dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa 

diartikan sebagai suatu proses peningkatan pola tingkah laku. Banyaknya 

pengalaman dalam bidang audit dapat membantu auditor dalam 

menyelesaikan tugas yang cenderung memiliki pola yang sama. Berdasarkan 

uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 :  Pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit  judgment  auditor 

yang bekerja pada KAP di Pekanbaru.  

Berdasarkan teori motivasi X dan Y, apabila dihadapkan pada suatu 

tugas dengan kompleksitas yang tinggi auditor akan cenderung termasuk 

dalam tipe X. Auditor tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugasnya. Teori penetapan tujuan juga menjelaskan bahwa 

auditor yang tidak mengetahui tujuan dan maksud dari tugasnya juga akan 

mengalami kesulitan ketika harus dihadapkan pada suatu tugas yang 

kompleks. Auditor tersebut tidak mengetahui sasaran apa yang harus dia capai 

dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat mempengaruhi keakuratan dari 

opini audit  yang keluarkannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
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H3 :  Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit  judgment auditor 

yang bekerja pada KAP di Pekanbaru.  

Berdasarkan teori motivasi X dan Y, seorang individu yang mendapat 

tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksa akan cenderung 

termasuk dalam tipe X dimana mereka akan mengambil jalan yang aman dan 

bersikap disfungsional. Mereka belum mampu bertindak independensi dan 

masih merasa takut sehingga memilih jalan yang tidak beresiko. Hal ini akan 

mengakibatkan auditor tidak mampu membuat judgment yang baik dan tepat. 

Dalam teori penentuan tujuan juga dijelaskan auditor yang tidak mengetahui 

dengan pasti tujuannya biasanya cenderung mudah berperilaku menyimpang 

dengan menuruti perintah dari atasan dan entitas yang diperiksa untuk 

berperilaku menyimpang dari standar etika dan profesional. Dalam 

melaksanakan tugas audit, auditor secara terus menerus berhadapan dengan 

dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan 

(Jamilah,dkk., 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H4 :  Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment auditor 

yang bekerja pada KAP di Pekanbaru. 

Kemampuan Kerja adalah sifat (bawaan atau dipelajari) yang 

memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik. 

Adanya kemampuan seorang auditor dituntut untuk memiliki kemampuan 

untuk memberikan judgment , sehingga keputusan yang diambil bisa menjadi 
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keputusan yang terbaik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5:  Kemampuan kerja berpengaruh terhadap audit  judgment auditor 

yang bekerja pada KAP di Pekanbaru. 

Fitriani dan Daljono (2012), tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor 

merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi auditor dalam 

mengambil keputusan. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi yang dimiliki 

oleh seorang auditor, auditor tidak hanya akan bisa menyelesaikan sebuah 

pekerjaan audit secara efektif tetapi juga akan mempunyai pandangan yang 

lebih luas mengenai berbagai hal. Berdasarkan teori motivasi berprestasi, 

auditor yang memiliki motivasi yang kuat akan terus berusaha untuk 

menambah pengetahuannya mendukung kinerjanya. Sehingga keahlian dan 

pengetahuan auditor akan selalu berkembang dan mendukung auditor untuk 

membuat judgment profesional. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 H6:  Pengetahuan Auditor berpengaruh terhadap audit  judgment  

auditor yang bekerja pada KAP di Pekanbaru. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji 

pengaruh gender,komplesitas tugas, tekanan ketaatan, pengalaman auditor, 

kemampuan kerja dan pengetahuan auditor secara simultan terhadap Audit 

Judgment yang diambil oleh auditor. Hasil penelitian tersebut antara lain 

adalah penelitian Ika S, dkk (2011) yang hasilnya menyatakan bahwa gender, 

tekanan ketaatan, kompleksitastugas, pengalaman auditor, kemampuan kerja 
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dan pengetahuan auditor  secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap audit judgment, Praditaningrum dan Januarti (2012) yang 

menyatakan bahwa gender, pengalaman, keahlian audit, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

audit judgement, dan penelitian Raiyani dan Suputra (2014) yang hasilnya 

menyatakan bahwa kompleksitas tugas dan pengalaman auditor secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap audit judgement. Maka 

hipotesinya adalah: 

H7 :  Gender, pegalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, 

kemampuan dan pengetahuan auditor berpengaruh secara simultan 

terhadap audit judgment auditor yang bekerja pada KAP di 

Pekanbaru. 


