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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pemerintahan sekarang mengharuskan adanya transparansi

laporan keuangan dan pendanaan penyelenggaraan daerah. Pengguna laporan

keuangan mengharapkan adanya laporan keuangan yang benar dan dapat

dijadikan sebagai  pengambil sebuah keputusan. Pemerintah memberikan jawaban

atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kini telah diganti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP menjadi pedoman untuk

menyatukan  persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Dengan adanya

SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas,

dapat di pahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan Prasinta (2010).

Maka peranan yang diselenggarakan auditor menjadi semakin penting.

Salah satu elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya

akuntabilitas publik, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan.

Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen

pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya

akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan.

BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementrian yang melaksanakan

tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
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Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non-Dep artemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terkhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Tugas pokok dan fungsi

BPKP sebagai Aparat Pengawsasan Intern Pemerintah (APIP), yang diatur dalam

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah melakukan fungsi pengawasan

intern melalaui audit, reviu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya.

BPKP merupakan auditor internal yang memiliki peran penting bagi

akuntabilitas pemerintah dan juga BPKP memiliki tanggung jawab besar yaitu

menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. BPKP

yang bertangungjawab langsung kepada Presiden melaksanakan tugas

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu

(Permenpan no. 19 tahun 2009).

Auditor internal merupakan bidang yang lebih kompleks dan menantang

bila dibandingkan dengan profesi lain pada umumnya. Dalam melakukan tugas

audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang

relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan yaitu bukti audit

kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan

keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan

pendapat atas laporan keuangan yang diaudit Ikatan Akuntan Indonesia (2001).
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Seorang akuntan (auditor) dalam proses audit memberikan opini dengan

judgment yang didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang

akan datang Purwanto (2011).

Auditor adalah suatu profesi yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan

audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas dan memberikan opini atau

pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan

secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi

yang berlaku umum dan standar atau prinsip tersebut diterapkan secara konsisten.

Dalam proses auditing sedikit sekali keputusan yang diambil oleh auditor

bersifat obyektif, sehingga judgment yang diambil oleh auditor dapat berbeda

diantara satu dengan auditor yang lainnya.

Dalam pekerjaan audit, judgment merupakan kegiatan yang selalu

digunakan auditor dalam setiap proses audit, untuk itu auditor harus terus

mengasah judgment mereka. Tepat atau tidaknya judgment auditor akan sangat

menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh

auditor.

Jika seorang auditor melakukan judgment yang kurang tepat, dan

berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan

keuangan. Dampak merugikan yang menyangkut harga diri, moral organisasi,

hubungan bisnis, dan reputasi dalam masyarakat jauh lebih besar dibanding nilai

uang yang dikeluarkan dalam pembelaan atas tutuntutan tersebut.

Dalam melakukan audit ada kemungkinan terjadinya gagal audit, baik

dilakukan oleh sektor swasta maupuan pemerintah. Pada kasus auditor Badan
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Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tomi Triono mengaku menerima

uang dari angggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di

kemendikbud. Tomi mengaku sudah mengembalikan uang tersebut ke KPK. Tomi

saat ini bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendikbud Muhammad sofyan

mengaku bersalah dengan penerimaan Uang yang dikembalikan Rp 48 juta.

Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan

pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak

dilaksanakan. Sofyan juga memerintahkan pemotongan sebesar 5% atas biaya

perjalanan dinas yang diterima peserta pada perogram kegiatan joint audit

Inspektorat I,II,III,IV dan Investigasi Irjen Depdiknas tahun anggaran 2009.

Sofyan memperkaya diri sendiri yakni 1.103 Miliar total kerugian negara dalam

kasus ini mencapai Rp. 36,484 Miliar.

Untuk mencegah terjadinya kasus gagal audit, auditor dituntut untuk

bersikap profesioanal. Sikap profesioanalisme auditor dapat dicerminkan oleh

ketepatan auditor dalam membuat judgment pada setiap penugasan audit.

Audit judgment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang

auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta

pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Audit

judgment diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti

inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang di

audit, sehingga dapat dikatakan bahwa audit judgment ikut menentukan hasil dari

pelaksanaan audit. Kualitas dari judgment ini akan menunjukkan seberapa baik

kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya Nadhiroh (2010).
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Auditor juga menghadapi kesulitan-kesuliatan tersendiri ketika memeriksa

laporan keuangan. Kesulitan yang dihadapi auditor tersebut mengakibatkan

kurangnya konsensus pada auditor dan ketidak akuratan pada kinerja audit

judgment Puspitasari (2011). Dalam proses audit tidak jarang auditor akan

mengalami tekanan kerja, seperti tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas

yang diperiksanya. Bagi auditor dalam melaksanakan tugas harus mematuhi dan

berpegang teguh pada etika profesi dan standar auditing. Namun tidak jarang

muncul potensi konflik ketika auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab

profesionalnya tetapi disisi lain tituntut untuk memenuhi perintah dari atasan

maupun entitas yang diperiksa. Berdasarkan teori ketaatan dapat dijelaskan bahwa

individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat

mempengaruhi prilaku orang lain dengan perintah yang diberikan Jamilah,dkk

(2007). Hal ini dapat disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang

merupakan bentuk dari legitimate power.

Auditor juga mengalami kesulitan lain dalam pelaksanaan tugasnya yang

juga dapat mempengaruhi judgment yang diambil oleh auditor. Terutama ketika

auditor  dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda

dan saling terkait satu dengan lainnya. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang

tidak terstruktur, sulit untuk dipahami dan ambigu Puspitasari (2011). Adanya

kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak judgment yang dibuat oleh auditor.

Di samping itu juga pengalaman dapat mempengaruhi kamampuan auditor

dalam memperidiksi dan mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan

keuangan suatu entitas yang di auditnya sehingga dapat mempengaruhi judgment
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yang diambil oleh auditor. Susetyo (2009) menyatakan pengalaman akan

mengurangi pengaruh informasi yang tidak relevan dalam judgment auditor.

Auditor yang berpengalaman dalam suatu judgment tidak mudah dipengaruhi oleh

kehadiran informasi yang tidak relevan.

Seiring dengan berkembangnya waktu, sekarang ini profesi auditor tidak

hanya digeluti oleh pria. Banyak wanita kini menjadi auditor. Gender merupakan

faktor level individu yang mempengaruhi audit judgment Jamilah,dkk (2007).

Gender kosep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran,

prilaku, mentalis dan karakteristik emosional laki-laki dan wanita yang

berkembang dalam masyarakat Praditaningrum (2012). Perbedaan sifat diantara

keduanya mempengaruhi judgment yang dibaut oleh auditor.

Telah banyak yang sudah melakukan penelitian tentang audit judgment

diantaranya Puspitasari (2011) menyebutkan bahwa tekanan ketaantan dan

kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap terhadap audit judgment.

sedangkan variabel gender tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment.

Praditaningrum (2012) melakukan penelitian di BPK perwakilan Provinsi Jawa

Tengah yang menyebutkan bahwa variabel tekanan ketaatan, pengalaman audit

dan gender menunjukan pengaruh signifikan terhadap judgment yang diambil oleh

auditor. Penelitian Zulaikha (2006) mendukung bahwa  pengalaman sebagai

auditor memberikan pengaruh secara langsung tehadap judgment auditor. Fitriani

(2014) yang melakukan penelitian di KAP wilayah Sumatra yang menyebutkan

bahwa Kompleksitas Tugas dan Tekanan Ketaatan berpengaruh signifikan

terhadap audit judgment. Berbeda dengan Ariyantini, dkk (2014) yang meneliti di
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BPKP perwakilan Bali hasil statistik Pengalaman auditor berpengaruh positif

terhadap judgment sedangkan Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas

berpengaruh negatif untuk mengaudit keputusan yang di ambil oleh auditor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh

Jamilah, dkk (2007) dengan menambahkan variabel pengalaman. Penambahan

variabel pengalaman pada penelitian ini karena pengalaman merupakan faktor

yang berkaitan dengan pemberian pendapat audit. Semakin berpengalaman

seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang

lebih baik.

Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada objek studi.

Penelitian terdahulu meneliti pada sektor akuntan publik yang bekerja pada KAP

sedangkan peneliti  menggunakan sampel pada sektor auditor internal pemerintah

yaitu BPKP Perwakilan Perovinsi Riau. Berdasarkan uraian latar belakang diatas

maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengalaman dan Gender Terhadap

Audit Judgment (Studi pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini dinyatakan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial, terdapat pengaruh tekananan ketaatan terhadap

audit judgment Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau ?

2. Apakah secara parsial, terdapat pengaruh kompleksitas tugas terhadap

audit judgment Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau ?
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3. Apakah secara parsial, terdapat pengaruh pengalaman terhadap audit

judgment Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau ?

4. Apakah secara parsial, terdapat pengaruh gender terhadap audit

judgment Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau ?

5. Apakah secara simultan, terdapat  pengaruh tekananan ketaatan,

kompleksitas tugas, pengalaman dan gender terhadap audit

judgment Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan untuk

penelitian yaitu hanya pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Penelitian ini

memfokuskan pada aspek individu yaitu pada dimensi tekanan ketaatan,

kompleksitas tugas, pengalaman, dan Gender.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan

bukti atas hal – hal sebagai berukut :

1. Menentukan pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap audit judgment

Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau.

2. Menentukan pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap audit judgment

Pada auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau.

3. Menentukan pengaruh Pengalaman terhadap audit judgment Pada

auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau.

4. Menentukan pengaruh Gender terhadap audit judgment Pada auditor

BPKP perwakilan Provinsi Riau.
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5. Menentukan pengaruh Tekanan Ketaatan, Komplesitas Tugas,

Pengalaman dan Gender terhadap audit judgment Pada auditor BPKP

perwakilan Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan tambahan bukti pada literatur akuntansi, khususnya

mengenai pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman

dan gender terhadap auditor dalam pembuatan audit judgment Pada

auditor BPKP perwakilan Provinsi Riau.

2. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi di

dalam BPKP khususnya auditor dalam membuat audit judgment.

3. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang

akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan untuk

penelitian selanjutnya.

4. Memberikan kontribusi untuk BPKP agar menjadi lebih baik lagi

dalam mengambil audit judgment yang tidak bertentangan dengan

standar profesional.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika yang terdiri

dari lima bab, yakni Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil

Penelitian dan Pembahasan, dan Penutup.
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang perlunya dilakukan penelitian, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, bagaimana ruang lingkup

penelitian, beberapa definisi serta bagaimana sistematika penulisan.

Oleh karena itu, bab ini terdiri dari sub bab Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan alur logika atau penalaran, atau seperangkat

konsep, defenisi, dan proporsi yang disusun secara sistemetis

berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu,

bagaimana kerangka teori, dan hipotesis. Bab ini berisi Sub bab Teori

Agensi, Tinjauan Empirik, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran,

dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini

dilaksanakan secara operasional. Bab ini berisi Sub Bab berikut:

Desain Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data dan

Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Definisi

Operasional, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi

objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan pembahasan.
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BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bab ini

berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diperlukan untuk

pihak yang berkepentingan, dan keterbatasan penelitian.


