
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, timbulnya perusahaan-perusahaan berbentuk Perseroan 

Terbatas di masa lalu tidak banyak memberikan dorongan kepada perkembangan 

profesi akuntan publik, karena sebagian Perusahaan Terbatas Indonesia merupakan 

Perusahaan Terbatas tertutup yang sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan keluarga 

atau tertentu saja. Perkembangan profesi akuntan publik tidak luput dari dorongan 

pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menkeu No. 108/KMK 07/1979 

tentang Penggunaan Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik untuk memperoleh 

Keringanan dalam Penentuan Pajak Perseroan. Perkembangan pasar modal Indonesia 

diwarnai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar 

modal.  

Perkembangan pasar modal Indonesia merupakan pendorong 

berkembangnya profesi akuntan publik Indonesia. Dewasa ini banyak para investor 

asing yang menanamkan modalnya di Indonesia yang mengalami penurunan tajam 

setelah terjadinya kasus bom Bali, tapi akhirnya bisa berangsur-angsur mengalami 

kenaikan. Pemerintah sendiri turun tangan bagaimana caranya agar investor asing 

tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga akan bermunculan 

perusahaan-perusahaan multinasional. 

Perusahaan multinasional yang modal sahamnya berasal dari investor asing 

dan terdaftar di bursa saham internasional diwajibkan menyusun statement keuangan. 

Statement keuangan disusun sesuai dengan standar keuangan internasional, apakah itu 
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mengadopsi Financial Accounting Standard Board (FASB) atau dari US General 

American Accounting Standard (US GPAA). Security of Exchange Commission (SEC) 

mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan statement keuangannya.. 

Terjadinya kasus kegagalan audit berskala besar di USA seperti 

Worldcom.Inc, Xerox.Corp, Adelphia Communication, Merck, dan Enron, telah 

menimbulkan skeptisisme masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntansi 

dalam menjaga independensi. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor dalam 

berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal menjalankan perannya sebagai 

auditor independen.  

Akuntan 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 sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dan standar atau prinsip tersebut 

diterapkan secara umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan judgment. 

Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan 

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

judgment yang dibuatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang auditor dalam 

membuat judgment, apakah itu sifatnya teknis ataupun non teknis, apakah itu faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor 

dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi ini meliputi faktor pengetahuan, 

perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas 

tugas dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
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apakah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan pengalaman 

auditor berpengaruh secara signifikan terhadap judgment auditor. 

Tekanan ketaatan diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

audit judgment. Temuan DeZoort dan Lord dalam Hartanto (1999) melihat adanya 

pengaruh tekanan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti hukum, 

hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. 

Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh dari atasan pada judgment yang diambil 

oleh auditor. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang mempunyai kekuasaan 

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan 

perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau 

otoritas yang merupakan bentuk dari legitimasi power. Paradigma ketaatan pada 

kekuasaan ini dikembangkan oleh Milgram (1974), dalam teorinya dikatakan bahwa 

bawahan yang mempunyai ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan psikologis 

dari seseorang yang menjadi perilaku agen. Perubahan ini tidak lepas dari tanggung 

jawab atas apa yang telah dilakukan. 

Akuntan sering dihadapkan pada keputusan yang hasilnya tidak cukup oleh 

kode etik maupun oleh Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Pertimbangan 

utama dalam keputusan adalah etika, walaupun seringkali melibatkan berbagai 

macam konflik kepentingan. Judgment auditor profesional dapat dirusak oleh konflik 

kepentingan tersebut. Terdapat dua konflik kepentingan, yaitu real conflict dan latent 

conflict. Real conflict adalah konflik yang mempunyai pengaruh pada masalah 

judgment yang ada, sedang  latent conflict adalah konflik yang bisa mempengaruhi 

judgment di masa mendatang. Contoh latent conflict bisa terjadi pada auditor yang 
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penghasilannya didominasi oleh satu klien yang besar. Meskipun pada saat itu kondisi 

tersebut tidak menyulitkan, tetapi suatu waktu bisa terjadi diperlukan adanya 

penyesuaian negatif terhadap laba. Klien dalam kondisi tersebut dapat menolak 

penyesuaian ini dengan mengancam akan pindah ke auditor lain. 

Pengaruh keberadaan faktor level individu berubah-ubah sesuai dengan 

meningkatnya kompleksitas tugas yang dihadapi (Tan dan Kao, 1999; Libby, 1995 

dalam Jamila, Fanani, dan Grahita). Pengujian pengaruh sejumlah faktor tersebut 

terhadap kompleksitas tugas juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas 

melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Hasil 

penelitian Chung dan Monroe (2001) mengatakan bahwa kompleksitas tugas yang 

tinggi berpengaruh terhadap judgment yang diambil auditor.  

Pertimbangan moral adalah alasan seseorang ketika bertemu dengan suatu 

dilema tertentu (Rahmawati dan Honggowati, 2004). Penelitian yang dilakukan Lord 

dan De Zoort dalam Rahmawati dan Honggowati (2004) tentang pengaruh komitmen 

dan pertimbangan moral auditor dalam menanggapi pengaruh tekanan sosial, 

mengindikasikan bahwa komitmen organisasi, komitmen profesi, dan pertimbangan 

moral mempengaruhi auditor dalam pengaruh tekanan ketaatan sosial terhadap 

judgment. 

Seseorang yang berkinerja baik, karena ia memahami betul setiap rincian 

tugas yang diberikannya. Libby dalam Bonner (1994) menyatakan bahwa model 

sederhana dari kemahiran dimana pemahaman dan kemampuan menentukan kinerja 

dan instruksi, pengalaman dan kemampuan menentukan kemahiran pemahaman. 

Pengalaman merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan dalam berbagai 
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penelitian-penelitian. Marinus, Wray dalam Koroy (2005) menyatakan bahwa 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. Lebih jauh dalam Koroy (2005) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengalaman auditor terhadap 

pertimbangan auditor. 

Hogart dalam Jamila, Fanani, dan Grahita (2007) mengartikan judgment 

sebagai suatu proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. 

Judgment merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi 

(termasuk feedback), pilihan untuk bertindak atau tidak, dan penerimaaan informasi 

lebih lanjut. Proses judgment tergantung dari kedatangan informasi yang tidak hanya 

mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. 

Akuntan publik mempunyai tiga sumber informasi yang potensial untuk membuat 

suatu pilihan. Pilihan tersebut antara lain teknik manual, referensi yang lebih detail, 

dan teknik keahlian. Berdasarkan proses informasi dari ketiga sumber tersebut, 

akuntan mungkin akan melihat sumber yang pertama, bergantung pada keadaan perlu 

tidaknya diperluas dengan sumber informasi kedua, atau dengan sumber informasi 

ketiga. 

Untuk menindaklanjuti kurangnya penelitian empiris tersebut, maka 

penelitian ini akan meneliti perilaku auditor yang dilihat dari pengaruh tekanan 

ketaatan, kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan pengalaman auditor dalam 

judgment auditor. Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa alasan. Pertama, penelitian 
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ini merupakan pengembangan dari penelitian Jamilah, Fanani dan Grahita (2007) 

yang mengamati tentang pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas 

terhadap audit judgment. Faktor utama yang menjadikan penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Jamilah, Fanani dan Grahita (2007) antara lain:  

1) Tidak dimasukkannya variabel gender dalam penelitian ini karena dalam 

penelitian Jamilah, Fanani dan Grahita (2007) gender tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit judgment,  

2) Lingkup penelitian Jamilah, Fanani dan Grahita (2007) pada auditor yang bekerja 

pada KAP di Jawa  Timur, sedang penelitian ini lingkup penelitiannya pada 

auditor yang bekerja pada KAP di Jawa Tengah,  

3) Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, sedang pada penelitian Jamilah, Fanani dan Grahita (2007) 

menggunakan simple random sampling. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Honggowati (2004) 

menyatakan bahwa pertimbangan moral berpengaruh secara signifikan terhadap 

judgment auditor. Penelitian tersebut menggunakan partisipasi dari mahasiswa 

akuntansi. Sedang penelitian ini didesain dengan menggunakan responden para 

auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Zul (2006) menyatakan bahwa pengalaman 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit judgment. Demikian pula 

penelitian yang dilakukan oleh Koroy (2005) yang menyatakan bahwa auditor yang 

berpengalaman mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk menghapus 

persediaan dibanding dengan auditor yang kurang berpengalaman. Oleh karena itu 

penelitian ini diuji dan dirancang untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
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“Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pertimbangan Moral, dan 

Pengalaman Auditor terhadap Judgment Auditor”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah pernyataan yang jelas, tepat, dan singkat 

mengenai pertanyaan atau isu yang akan diselidiki untuk menemukan jawaban atas 

pemecahannya (Sekaran, 2000:68). Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap judgment auditor? 

2) Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap judgment auditor? 

3) Apakah pertimbangan moral berpengaruh terhadap judgment auditor? 

4) Apakah pengalaman berpengaruh terhadap judgment auditor? 

5) Apakah tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan 

pengalaman auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap judgment 

auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tekanan ketaatan terhadap 

judgment auditor. 

2) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompleksitas tugas terhadap 

judgment auditor. 
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3) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pertimbangan moral terhadap 

judgment auditor. 

4) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengalaman terhadap 

judgment auditor.  

5)  Untuk memperoleh bukti empiris tentang tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan pengalaman auditor secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap judgment auditor?  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sbb: 

1) Bagi akademisi 

Memberikan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai 

pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pertimbangan moral dan 

pengalaman auditor terhadap judgment auditor. 

2) Bagi mahasiswa 

Memberikan kontribusi kepada mahasiswa dalam menambah pengetahuan di 

bidang akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan penelitian 

selanjutnya. 

3) Bagi KAP 

Memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di KAP khususnya auditor 

dalam membuat judgment dan memberikan kontribusi KAP dalam membuat 

judgment agar menjadi lebih baik. 

 
E. Sistematika Penulisan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Judgment Auditor 

Judgment auditor merupakan kebijakan auditor menentukan pendapat 

mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat / 

perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lain. Hogarth 

dalam Jamila, Fanani, dan Grahita (2007) mengartikan judgment sebagai suatu proses 

kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment merupakan suatu 

proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi (termasuk feedback), pilihan 

untuk bertindak atau tidak, penerimaan informasi lebih lanjut. Kedatangan informasi 
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bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut 

dibuat. 

Proses pengambilan keputusan ada dua yaitu yang berpengaruh positif dan 

berpengaruh negative terhadap judgment (Jeffrey, 1992). Berpengaruh positif 

dihasilkan oleh personel yang mempunyai tugas yang spesifik dan pemahaman yang 

tinggi. Keuntungan atas pentingnya pemahaman dari pengalaman adalah pemahaman 

atas kejadian-kejadian yang relative terjadi (Hock dan Hasher dalam Jeffrey, 1992). 

Naiknya familiarisasi umumnya menghasilkan kinerja yang lebih baik atas 

perkembangan kemampuan untuk: 1) mengisolasi informasi yang paling penting dan 

tugas-tugas yang relevan, dan 2) menganalisa informasi (Jeffrey, 1992). 

 Dalam perikatan audit, judgment yang diambil auditor mancakup justifikasi 

yang digunakan sebagai masukan selama diskusi dan me-review partner utama ke 

penerimaan klien final dan keputusan-keputusan tentang pemberian fee yangmana 

dalam perkembangannya sama dengan teori keagenan. 

 

B. Kekuasaan, Kepatuhan dan Pengaruh Normatif 

1. Kekuasaan dalam Hubungan Timbal Balik 

Menurut Chao dan Tan dalam Carolina (2004), pendekatan timbal balik 

terjadi bila terdapat hubungan antara dua individu (atasan dan bawahan) yang 

memainkan peranan dalam evaluasi kinerja. Pengaruh timbal balik yang terjadi 

antara dua pihak yaitu sumber pengaruh dan penerima pengaruh dapat dinilai 

dalam enam dimensi kekuatan interpersonal, yaitu: 

a. Reward power 
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Reward power yaitu kemampuan atasan mempengaruhi bawahan karena 

atasan memiliki kemampuan untuk memberi penghargaan terhadap bawahan. 

Misalnya, atasan akan memberikan reward kepada bawahan jika bawahan 

mempunyai kinerja yang baik diatas target yang diajukan perusahaan. 

b. Coersive power 

Coersive power yaitu kemampuan atasan memberi hukuman kepada bawahan. 

Misalnya atasan memberikan punishment kepada bawahan karena bawahan 

telah membuat kesalahan di luar ketentuan perusahaan. Seperti, kesalahan 

berkali-kali untuk kasus yang sama, indisipliner dan lain-lain. 

c. Legitimate power 

Legitimate power yaitu kemampuan atasan mempengaruhi bawahan karena 

posisinya dalam struktur organisasi. Misalnya dalam struktur organisasi, 

direktur akan mempengaruhi para manajer atau manajer akan mempengaruhi 

head office atau head office akan mempengaruhi supervisor atau supervisor 

akan mempengaruhi staff/operator dan lainnya. 

d. Referent power 

Referent power yaitu kemampuan atasan mempengaruhi bawahan karena 

kualitas dan kesukaan akan kharismanya. Misalnya atasan bisa mempengaruhi 

bawahan karena atasan tersebut adalah seseorang yang friendly, bijaksana, 

smart, jenius, pintar, pendidikannya atau gaya bicaranya. 

e. Expert power 

Expert power yaitu kekuatan atasan yang muncul karena kemampuan atasan 

dianggap lebih dari bawahan. Seseorang yang menduduki posisi yang cukup 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



spesifik biasanya diambil dari orang-orang yang telah berpengalaman di 

bidangnya atau setidaknya karena kualitas pendidikannya. 

 

f. Informational power 

Informational power yaitu kekuatan atasan yang muncul karena isi formasi 

yang dikomunikasikan oleh atasan kepada bawahan. Bentuk kekuasaan ini 

bervariasi tergantung pada persepsi target terhadap sumbernya. 

 

Dimensi kekuatan ini muncul dalam bentuk control dalam organisasi. 

Jumlah kontrol yang dihasilkan tergantung pada persepsi individual terhadap 

kemungkinan keuntungan dan risiko yang ada pada masing-masing dasar 

kekuasaan. Keuntungan potensial misalnya kemungkinan maju dan 

berkembangnya dalam suatu organisasi, berkarier baik di dalam atau di luar 

organisasi, dan contoh kemungkinan risiko adalah kewajiban hukum, kehilangan 

pekerjaan, dan kerusakan reputasi. Bagaimanapun persepsi seseorang sudah 

menjadi anggapan umum bahwa atasan dipercaya bertanggung jawab untuk 

membangun perilaku profesionel dalam firma. Teori kepatuhan pada otoritas 

Milgram dalam Rahmawati (2004) menyatakan bahwa bawahan akan mematuhi 

instruksi atasan bagaimanapun arahan profesional.  

Hall juga mengasumsikan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara 

sikap dan perilaku yaitu perilaku profesionalisme merupakan refleksi dari sikap 

profesionalisme dan demikian sebaliknya. 

Pandangan profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall: 
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a Pengabdian terhadap profesi 

Hal ini dicerminkan dari dedikasi dan loyalitas profesional dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 

b Kewajiban sosial 

Pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh 

baik oleh masyarakat maupun profesi karena adanya pekerjaan tersebut. 

c Kemandirian 

Suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat 

keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka 

yang bukan anggota profesi). 

d Keyakinan terhadap peraturan profesi 

Keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

Hubungan dengan sesama profesi, menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega 

informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. 

2. Paradigma Kepatuhan pada Otoritas Milgram 

Teori kepatuhan individual terhadap anggota otoritas menyatakan bahwa 

sumber pengaruh dapat mempengaruhi perilaku dengan instruksinya karena 

otoritas yang dimilikinya adalah bentuk kekuasaan legitimate. Paradigma 

kepatuhan pada otoritas diuangkapkan oleh Stanley Milgram dalam Rahmawati 

(2004) yang menyatakan individual bawahan (target) dalam tekanan kepatuhan 
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akan melakukan tindakan psikologis keluar dari otonomi pendiriannya sebagai 

target, dimana keputusan yang akan dibuatnya didasarkan pada sifat, nilai, dan 

keyakinan pendirian agen. Transisi ini kritis karena individu target menjadi agen 

untuk sumber otoritas, dan demikian pula dengan tanggung jawabnya. 

Kepatuhan dapat dianggap disebabkan oleh pengaruh informasional 

(informational influence) yaitu dorongan untuk menjadi akurat, yang tergambar 

dalam dimensi expert power, referent power, dan informational power. Sebab 

yang kedua adalah pengaruh normatif yaitu dorongan memaksimalisasi sosial 

outcome tidak mempedulikan orang lain benar atau salah, yang tergambar dalam 

reward power, coersive power, dan legitimate power. 

3. Pengaruh Normatif 

Studi yang meneliti pengaruh sejauhmana auditor akan membenarkan 

kesalahan dalam kasus proses pengadilan, strategi perusahaan audit, kewenangan 

manajemen klien untuk memilih perusahaan audit dan sejauhmana auditor 

berhasil dalam karier mereka terhadap kesenangan mengikuti kesalahan dalam 

statement keuangan di bawah tekanan manajemen telah dilakukan oleh Dijk dan 

Jansman dalam Rahmawati dan Honggowati (2004).  

Hasil penelitian menggambarkan bahwa semua faktor dengan 

pengecualian strategi perusahaan audit secara signifikan mempengaruhi 

kemampuan auditor untuk menentang tekanan manajemen. Metode yang 

digunakan dengan eksperimen dan respondennya adalah para auditor yang 

bersertifikat di Belanda. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Akuntan secara terus-menerus berhadapan dengan dilema etika yang 

melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam hal ini, klien bisa 

mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa 

menekan auditor untuk mengambil suatu tindakan yang melanggar standar 

pemeriksaan. Auditor secara umum termotivasi oleh etika profesi dan standar 

pemeriksaan, maka auditor berada dalam situasi konflik.  

Secara khusus, literatur akuntansi memberikan bukti bahwa auditor rentan 

terhadap tekanan pengaruh sosial yang tidak tepat dari superior atau atasan (Lord 

dan DeZoort dalam Jamila, Fanani dan Grahita, 2007) dan rekan kerja/peers 

dalam perusahaan (Ponemon, dalam Jamila, Fanani dan Grahita, 2007). Namun 

demikian, tekanan pengaruh sosial sebagai sumber konflik audit dan auditor 

secara relatif tetap belum ditekankan. 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

HA1 : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap judgment auditor 

 

 

C. Kompleksitas Tugas 

Suatu konflik peran terjadi karena adanya dua perintah berbeda yang diterima 

secara bersamaan, dan apabila hanya satu saja yang dilaksanakan akan 

mengakibatkan terbengkelainya perintah yang lain. Seorang profesionalisme dalam 

melakukan tugasnya, terutama dalam menghadapi masalah tertentu seringkali 

menerima dua perintah sekaligus. Perintah pertama dari kode etik profesi dan perintah 

kedua dari sistem peraturan yang berlaku di kantor. Jika seorang profesional 

bertindak sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan, maka ia merasa tidak 
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bertindak secara profesional. Keadaan inilah yang disebut konflik peran, yaitu suatu 

konflik yang timbul karena adanya mekanisme pengendalian birokrasi organisasi 

tidak sesuai dengan norma peraturan, etika dan otonomi profesional. 

Kompleksitas tugas juga berarti semakin kompleksnya tingkatan struktur 

tugas oleh para pengambil keputusan terhadap pengakuan dan pelaksanaan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan untuk melengkapi tugas tersebut (Bonner dalam 

Chang, Ho dan Liao; 1997). Bonner dalam Chang, Ho dan Liao; 1997 yang dalam 

model penelitiannya menguji tentang pengaruh kompleksitas tugas, motivasi, dan 

karakteristik pengambil keputusan terhadap kinerja. Hasilnya mengindikasikan bahwa 

ketrampilan dalam menjalankan tugas, pengaruh relative motivasi terhadap kinerja 

judgment menurun ketika kompleksitas tugas naik. Imbasnya, jika tugas-tugas 

tersebut dilakukan secara intensif, maka terdapat dampak positif motivasi terhadap 

kinerja ketika tugas menjadi kompleks. 

Tingkat profesional termasuk auditor internal adalah organisasi-organisasi 

yang telah terlatih dan terbiasa melakukan tugas yang kompleks secara independen 

dan dalam memecahklan masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas tersebut 

menerapkan keahlian dan pengalamannya. Independensi dan sikap profesional secara 

umum dalam pelaksanaan tugas merupakan cerminan dari norma atau peraturan kode 

etik profesi. 

Kompleksitas dan lack structure tugas adalah penting karena mendukung 

perbedaan persepsi auditor dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko. 

Pengalaman partner diamati dan dihargai sebagai variasi selama judgment (Ayers dan 

Kaplan, 2003). Fenomena konflik audit merupakan hal yang lazim terjadi di KAP. 
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Auditor yang mempunyai profesi sebagai penyedia jasa pemeriksa laporan keuangan, 

menyimpan banyak konflik dalam pekerjaanya. Hal ini berhubungan dengan 

kedudukan auditor sebagai pihak independen. Sikap independen dari auditor 

seringkali bertentangan dengan kepentingan manajemen klien. Skandal bisnis Enron 

dan sederetan perusahaan besar seperti Worldcom.Inc, Xerox.Corp, Adelphia 

Communication, dan Merck, telah memicu merosotnya kepercayaan pasar keuangan 

di USA akibat manipulasi akuntan yang dilakukan oleh akuntan publik (seperti KAP 

Arthur Anderson). Perbuatan yang tidak dibenarkan secara moral hanya bisa diatasi 

dengan etika (Renata, 2005). Auditor yang memiliki landasan etika yang kuat mampu 

menyelesaikan konflik audit (Renata, 2005). 

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. Pada tahap input dan proses, kompleksitas tugas meningkat seiring dengan 

bertambahnya faktor cues. Banyaknya cues yang ada, seorang decision maker harus 

berusaha melakukan pemilahan terhadap cues-cues tersebut dan kemudian 

mengintegrasikannya ke dalam suatu judgment. Keputusan bisa diberikan segera bila 

banyak cues yang diamati tidak meninggalkan batas-batas kemampuan dari seorang 

decision maker (Chung dan Monroe, dalam Jamila, Fanani dan Grahita, 2007). 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

HA2 : Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap judgment auditor 

 

 
D. Pertimbangan Moral 
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Pertimbangan moral adalah alasan seseorang ketika bertemu dengan suatu 

dilema tertentu (Rahmawati dan Honggowati, 2004). Alasan yang dimaksud 

bergantung dari tahap pengembangan moral. Para akuntan yang menghadapi 

pertentangan-pertentangan etika harus secara terus-menerus menyeimbangkan 

pertukaran (trade-off) di antara kos dan manfaat pada diri sendiri, kepada pihak lain 

dan kepada masyarakat sebagai keseluruhan. Karena keputusan (judgment) ahli 

(profesional) didasarkan pada keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai individu, maka 

pertimbangan moral memainkan peran penting dalam keputusan akhir seseorang. 

Arnold dan Ponemon dalam Rahmawati dan Honggowati (2004) menekankan 

pentingnya paradigma penelitian ini untuk tiga alasan berikut: 

a) Penelitian pada level pertimbangan moral akuntan akan memberikan pemahaman 

atas pemecahan-pemecahan akuntan terhadap konflik-konflik etika. 

b) Penelitian di bidang ini memfasilitasi pengakuan masalah-masalah yang 

ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan di antara keputusan etis akuntan. 

c) Hasil-hasil dari penelitian ini memberikan pedoman untuk mengatasi pelanggaran 

etika. 

Dasar untuk mayoritas penelitian-penelitian akuntansi yang diarahkan pada 

perilaku etis (tidak etis) akuntan adalah psikologi pertimbangan moral. Teori kognitif 

proses pembuatan keputusan manusia yang mendahului perilaku etis, psikologi 

pertimbangan moral menjelaskan proses dan analisa kondisi pikiran individu pada 

saat pembuatan keputusan etis (ethical judgment). Menurut Louwers et al dalam 

Rahmawati dan Honggowati (2004) pertimbangan moral dan etis dibedakan dari 

semua proses-proses mental berdasarkan pada tiga aspek yang mensyaratkan yaitu: 1) 
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Kognisi harus didasarkan pada nilai bukan fakta tak berwujud, 2) Keputusan harus 

didasarkan pada beberapa isu yang melibatkan diri dengan pihak lain, dan 3) 

Keputusan harus dibingkai di sekitar isu “keharusan”, bukan didasarkan pada 

kesukaan sederhana atau pemeringkatan preferensi. 

Louwers et al dalam Rahmawati dan Honggowati (2004) menyamakan ketiga 

level pada ketiga jenis hubungan yang berbeda diantara diri, aturan-aturan dan 

harapan-harapan masyarakat. Pada level pre conventional, seorang individu terutama 

berkepentingan pada pengaruh-pengaruh tindakan yang dipilihnya sendiri. Pada level 

ini, karena aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat berada di luar dirinya, 

maka tidak disertakan dalam proses pengambilan keputusan. Seorang individu pada 

level conventional berkepentingan terhadap hubungan antara dirinya dengan pihak 

lain, dan bagaimana hubungan tersebut akan terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang 

dipilihnya. Biasanya seorang individu pada level ini mengikuti hukum masyarakat 

dan memenuhi harapan-harapan masyarakat dikarenakan terdapat hubungan yang 

saling menguntungkan.Sedang pada level cost conventional, seorang individu 

menetapkan nilai-nilai personal berdasar prinsip-prinsip yang dipilihnya dan 

membedakan dirinya dari aturan-aturan dan harapan-harapan dari pihak lain.Seorang 

individu pada level ini tidak perlu mengatasi hukum, melainkan cukup bertindak pada 

umumnya konsisten dengan hukum dan kesepakatan masyarakat. 

Lord dan De Zoort dalam Rahmawati (2004) melakukan penelitian tentang 

pengaruh komitmen dan pertimbangan moral auditor dalam menanggapi pengaruh 

tekanan sosial. Hasilnya mengindikasikan bahwa komitmen organisasi, komitmen 

profesi, dan pertimbangan moral mempengaruhi auditor dalam pengaruh tekanan 
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ketaatan sosial terhadap judgment. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan 

Honggowati (2004) menyatakan bahwa pertimbangan moral berpengaruh secara 

signifikan terhadap judgment auditor. 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

HA3 : Pertimbangan moral berpengaruh terhadap judgment auditor 

 

 
 
E. Pengalaman Kerja 

Pengalaman adalah harapan yang mempunyai dampak terbesar terhadap 

judgment ketika tugas adalah terstruktur dan kompleks (Abdolmohammadi dan 

Wright dalam Jeffrey, 1992) dan ketika feedback adalah memungkinkan. Auditor 

yang berpengalaman membuat judgment yang lebih baik dalam tugas profesional 

dibanding dengan yang tidak berpengalaman (Butt dalam Jeffrey, 1988). Auditor 

berpengalaman juga dapat mengidentifikasi kesalahan dengan lebih baik dalam me-

review analitis, yangmana dibutuhkan pemahaman lebih atas misstatement dan 

mengelompokkannya ke dalam kualitas terbesar atas keakuratan penjelasan  

Seseorang yang berkinerja baik, karena ia memahami betul setiap rincian 

tugas yang diberikannya. Libby dalam Bonner (1994) menyatakan bahwa model 

sederhana dari kemahiran dimana pemahaman dan kemampuan menentukan kinerja 

dan instruksi, pengalaman dan kemampuan menentukan kemahiran pemahaman. 

Menurut Libby dan Luft dalam Thibodeau (2003), menguji hubungan antara 

pemahaman dan kinerja tugas dan memposisikan bahwa pengalaman dan kombinasi 

kemampuan untuk menciptakan pemahaman, secara langsung berhubungan dengan 
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kinerja tugas. Meskipun pengalaman secara tak langsung mempengaruhi kinerja tugas 

oleh pengkontribusian untuk menciptakan pemahaman. 

Pengalaman merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan dalam 

berbagai penelitian-penelitian. Marinus, Wray dalam Koroy (2005) menyatakan 

bahwa 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.  

Lebih jauh Kolodner dalam Koroy (2005) dalam risetnya menunjukkan 

bagaimana pengalaman dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengambilan 

keputusan. Koroy (2005) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pengalaman auditor terhadap pertimbangan auditor. Penelitian mengenai 

pengalaman kerja juga memperhatikan hasil yang berbeda-beda (sama seperti 

penelitian mengenai tingkat pendidikan). Kidwell et al (1987) dalam Renata (2005) 

menemukan hubungan antara pengalaman kerja dan kepercayaan etis. Pengalaman 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu senior auditor dan yunior auditor. 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

HA4 :   Pengalaman senior auditor berpengaruh terhadap judgment auditor 
HA5 :   Pengalaman yunior auditor berpengaruh terhadap judgment auditor 
 

 
F. Penelitian Terdahulu 

TABEL II.1 
Penuli

s 
Variabel 

Independen 
Kesimpulan Respon

den 
Metode 
Pengum

pulan 
Data 

Area 
Pengambi

lan 
Sampling 

Metode 
Pengambi

lan 
Sampling 
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Jamila
h, 
Fanani
, dan 
Grahit
a 
(2007) 

Gender, 
Tekanan 
Ketaatan 
dan 
Kompleksit
as Tugas  

Gender dan 
kompleksitas tugas 
tak berpengaruh 
secara signifikan 
sedang tekanan 
ketaatan 
berpengaruh secara 
signifikan 
 

Para 
auditor 

Survei 
dan mail 
survey 

Jawa 
Timur 

Simple 
random 
sampling 

Zul 
(2006) 

Interaksi 
Gender, 
Kompleksit
as Tugas, 
dan 
Pengalaman 
Auditor  

Interaksi gender 
dan kompleksitas 
tugas tak 
berpengaruh secara 
signifikan sedang 
pengalaman 
berpengaruh secara 
signifikan 
 

Mahasis
wa 
Maksi 
dan 
PPAK 

Eksperi
men 

Undip 
Semarang 

Convenien
ce 
sampling 

Koroy 
(2005) 

Preferansi 
Klien dan 
Pengalaman 
Auditor  

Auditor yang 
kurang 
berpengalaman 
mempunyai 
kecenderungan 
lebih tinggi dalam 
menghapus 
persediaan 

Para 
auditor 

Eksperi
men 

Jakarta, 
Surabaya, 
Yogyakart
a, 
Denpasar, 
dan 
Banjarmas
in 

 

Caroli
na 
(2004) 

Gender dan 
Tekanan 
Kepatuhan 

Gender dan tekanan 
ketaatan tidak 
berpengaruh secara 
signifikan 
 

Mahasis
wa S1 
Akuntan
si 

Eksperi
men 

UNS 
Surakarta 

 

Rahma
wati, 
Setyan
ingtyas 
(2004) 

Gender, 
Tekanan 
Kepatuhan, 
Authoritaria
n, dan 
Pertimbanga
n Moral 

Gender dan 
authoritarian tidak 
berpengaruh secara 
signifikan, sedang 
tekanan kepatuhan 
berpengaruh 

Mahasis
wa S1 
Akuntan
si 

Eksperi
men 

UNS 
Surakarta 

Purposive 
sampling 

Sumber : dari berbagai sumber 

G. Kerangka Konsep Penelitian 

Seseorang dikatakan profesional karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Apakah 

itu faktor internal maupun eksternal, dan aspek lainnya. Dalam auditor dikatakan 

profesional karena dipengaruhi oleh aspek seperti tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 
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pertimbangan moral dan pengalaman auditor. Dengan demikian tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pertimbangan moral dan pengalaman auditor sebagai dimensi dari 

aspek individual akan berpengaruh terhadap judgment yang akan dimbil oleh auditor. 

Sedang model rerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sbb: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

E. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data 

pokok (Sekaran, 2006). Tipe hubungan antara variabel yang diteliti adalah hubungan 

sebab-akibat yaitu variabel independen terdiri dari variabel tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan pengalaman mempengaruhi variabel 

dependen yaitu judgment auditor. 

 
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satua-satuan atau individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan Subagyo, 1996:107). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di Jawa 

Tengah yang terdaftar dan diketahui IAI.  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti 

atau diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto dan 

Subagyo, 1996:108). Sampel dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja 

pada KAP di Jawa Tengah. Sebanyak 80 orang auditor yang bekerja pada KAP di 

Jawa Tengah dari jenjang yunior auditor dan senior auditor yang menjadi partisipan 

penelitian ini. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel berdasarkan aspek tujuannya (Sekaran, 2006). 
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Karakteristik penelitian ini dibatasi pada junior auditor/staff auditor dan senior 

auditor/supervisor auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Jawa Tengah. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara langsung 

kepada auditor dan melalui mail survey.  

G. Pengukuran Variabel 

Pengukuran merupakan suatu proses hal mana suatu angka atau simbol 

dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimulasi sesuai dengan aturan atau 

prosedur yang telah ditetapkan. Skala pengukuran yang sesuai dapat digunakan untuk 

menunjukkan karakteristik ini. 

1. Variabel Independen 

a) Tekanan Ketaatan 

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang diterima oleh auditor dalam 

menghadapi atasan dan klien untuk melakukan tindakan yang menyimpang 

dari standar etika. Tekanan ketaatan merupakan variabel independen yang 

diukur dengan Skala Likert lima poin yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak 

setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Pengukuran ini mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, Fanani, dan Grahita (2007). 

b) Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu 

tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta 

kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang 

pembuat keputusan. Kompleksitas tugas merupakan variabel independen 

yang diukur dengan skala Likert lima poin yaitu (1) sangat salah, (2) salah, 
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(3) netral, (4) benar, dan (5) sangat benar. Pengukuran ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, Fanani, dan Grahita (2007). 

c) Pertimbangan Moral 

Pertimbangan moral adalah alasan seseorang ketika bertemu dengan 

suatu dilema tertentu. Alasan yang dimaksud bergantung dari tahap 

pengembangan moral. Pertimbangan moral merupakan variabel independen 

yang diukur dengan skala ordinal dari urutan prioritas yang paling 

dipertimbangkan terlebih dahulu untuk segera diselesaikan yaitu prioritas A, 

B, dan C yang merupakan satu-kesatuan diantara 6 pilihan. Pengukuran ini 

menggunakan skala Likert 3 poin yaitu bila responden menjawab A (1), B (2) 

dan C (3). Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati dan Honggowati (2004). 

d) Pengalaman 

Pengalaman diukur dengan lamanya seseorang bekerja pada suatu 

firma audit. Pengalaman merupakan variabel independen yang diukur dengan 

menggunakan skala nominal, dimana auditor yang bekerja diatas 4 tahun 

merupakan auditor berpengalaman dan diberi poin 2, sedang auditor yang 

bekerja kurang dari 4 tahun diberi poin 1. Pengalaman disini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Tsui dan Gul (1996) dimana auditor 

berpengalaman jika bekerja dalam kurun waktu 4 tahun.  

2. Variabel Dependen 

a) Judgment auditor 
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Judgment auditor merupakan pertimbangan-pertimbangan auditor 

selama proses audit yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, 

pendapat / perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa 

lain misalnya judgment mengenai penerimaan perikatan audit, judgment 

mengenai pemilihan sample audit, judgment mengenai penilaian saldo 

persediaan, judgment mengenai surat konfirmasi dan lain-lain. Judgment 

auditor merupakan variabel dependen yang diukur dengan skala Likert lima 

poin yaitu (1) sangat tidak mungkin, 2) tidak mungkin, (3) netral, (4) 

mungkin dan (5) sangat mungkin. Pengukuran ini mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Jamilah, Fanani, dan Grahita (2007). 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Instrumen dinyatakan dalam bentuk open-ended 

questions yaitu pertanyaan dengan data diri responden. Pertanyaan yang berkaitan 

dengan variabel-variabel penelitian ini dinyatakan dalam bentuk closed questions.  

 

1. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden melalui 

kuesioner yang telah diberikan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. 

b) Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari internet, jurnal penelitian, 

literatur, buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, untuk 

dijadikan landasan teori dalam mencari alternatif pemecahan. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner dengan 

mendatangi secara langsung (survey langsung) ke KAP-KAP di Semarang dan 

Surakarta, sedang pada KAP di Purwokerto dan Ungaran melalui mail survey. 

Pertimbangan menggunakan survey langsung adalah untuk mendapatkan semakin 

tingginya tingkat pengembalian kuesioner sedang untuk mail survey sendiri adalah 

menghemat waktu penelitian. Hal ini dilakukan karena berdasarkan  pengalaman-

pengalaman penelitian terdahulu, tingkat pengembalian kuesioner lebih tinggi. 

Yang kedua dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori 

yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dan menganalisis hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

 

3. Metode Analisis Data 

a) Pengujian Instrumen 

Pengujian instrumen dilakukan untuk memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas yang berarti instrumen mampu menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya dari penelitian ini. Alat analisis yang digunakan: 

1) Uji validitas 
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Uji validitas digunakan untuk instrumen riset agar instrumen tersebut 

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji validitas juga 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada pertanyaan mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengujiannya dengan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) yaitu untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai 

unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat 

mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Jika indikator-indikator 

dalam konstruk tersebut dengan sendirinya akan mengelompok menjadi 

dengan faktor loading yang tinggi (Ghozali, 2003). Untuk menguji hal 

tersebut menggunakan bantuan software SPSS 15.0 for windows. 

 

 

2) Uji reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indicator dari suatu variabel atau konstruk. Uji reliabilitas 

adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran beberapa 

kali terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten stabil dari waktu ke waktu. Dalam hal ini 

reliabilitas dilihat dari nilai Conbach’s Alpha. Nilai alpha antara 0,8-1,0 
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dikategorikan reliabilitasnya baik, nilai 0,6-0,79 dikategorikan 

reliabilitasnya dapat diterima, dan jika alphanya kurang dari 6 dikategorikan 

kurang baik (Sekaran, 2000:206). Uji reliabilitas menggunakan software 

SPSS 15.0 for windows. 

b) Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki 

distribusi data yang normal/tidak, uji yang dipakai adalah Kolmogorof-

Smirnov. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi a 0,05 . apabila Signhitung > a, maka data 

terdistribusi normal. Sedang jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi 

normal. 

 

2) Uji multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel predictor / 

independen terhadap variabel prediktor yang lain. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2003). Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai variance inflation 
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factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance > 0,05 

maka model regresi berganda tidak terjadi multikolinearitas. 

3) Uji heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan 

penafsiran koefisien regresi menjadi tidak efisien. Model regresi yang baik 

adalah bila varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap / 

homokedastisitas.  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu salah satunya dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Gozhali, 2003). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

yang telah di-studentized.. 

4) Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara nilai data pada suatu 

waktu dengan nilai data tersebut pada waktu nilai satu periode sebelumnya 

atau lebih. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model 

mengandung autokorelasi atau tidak, yaitu adanya hubunga diantara variabel 

dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam upaya mendeteksi adanya 

autokorelasi dalam model regresi yang digunakan bisa dilakuakn dengan 
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melihat nilai D-W (Durbin-Watson) dari output SPSS. Nilai D-W dari 

model regresi berganda terpenuhi jika nialai du < dhitung < d4-du. 

c) Pengujian Hipotesis 

1) Pengujian regresi linier berganda 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda 

yang dilakuakn dengan bantuan SPSS 12.0 for windows. Model persamaan 

regresi secara sistematis dapat dirumuskan sbb: 

Y = a +  b1X1 +  b2X2 +  b3X3+ b4X4 + e 

Keterangan: 

Y    = Judgment auditor 

a    = Konstanta 

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi 

X1   = Pengalaman  

X2   = Tekanan ketaatan 

X3   = Kompleksitas tugas 

X4   = Pertimbangan Moral 

2) Uji parsial T (Test) 

Uji T independen ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Ghozali, 

2003). Kriteria pengujian dengan menggunakan uji T independen sbb: 

Ha : B = 0 

Ha : B ¹ 0 
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(a) Jika sign < 0,05, maka Ha diterima yang berarti variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

(b) Jika sign > 0,05, maka Ha diterima yang berarti variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

3) Uji simultan (uji F) 

Pada prinsipnya pengujian simultan dilakukan dengan koefisien regresi 

secara bersama-sama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara 

serentak variabel independen terhadap variabel dependen.Jika Fhitung > 

Ftabel, maka diyakini bahwa secara keseluruhan variabel bebas tersebut 

berpengaruh secara signifikan. Bila sign F < 0,05 berarti variabel independen 

secara serentak mempunyai pengaruh seignifikan terhadap variabel dependen. 

4) Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian ini 

menunjukkan signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Besarnya koefisien antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 

berarti semakin signifikan.  

5) Uji beda T-test 

Uji beda T-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang 

tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Tujuannya adalah 

untuk membandingkan rata-rata dua grub yang tidak berhubungan satu dengan 

yang lain. Jika probabilitas >0.05, maka Ho tidak dapat ditolak berarti 
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variance sama. Sedang jika probabilitas <0.05, maka Ho ditolak berarti 

variance berbeda. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengumpulan Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi. 

Analisis regresi pada dasarnya adalah suatu studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan memprediksi rata-rata variabel independen yang diketahui. Ketepatan fungsi regresi 

sample dalam menaksir nilai aktual dapat diukur secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya (Ghozali, 2003).  

Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung 

KAP-KAP di wilayah Semarang dan Surakarta, serta dengan via pos pada KAP di 

wilayah Purwokerto dan Ungaran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh tingkat 

pengembalian kuesioner yang tinggi.  

Kuesioner terdiri dari pertanyaan umum dan pertanyaan variabel penelitian. 

Kuesioner dikirim secara langsung pada KAP di wilayah Semarang pada tanggal 11 Juli 

2008 dan pada KAP di wilayah Surakarta pada tanggal 17 Juli 2008. Sedang kuesioner 

dikirim melalui via pos pada KAP di wilayah Purwokerto dan wilayah Ungaran. Waktu 

pengembalian kuesioner tergantung dari kebijakan masing-masing KAP yang berwenang 

dan batas waktu pengembalian kuesioner pada tanggal 26 Agustus 2008. Adapun daftar 

KAP-KAP yang berpartisipasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran. 

Data kuesioner yang disebar sebanyak 80 eksemplar dan kembali 59 eksemplar. 

Dari data yang kembali sebanyak 59 eksemplar tersebut terdapat 6 eksemplar yang tidak 
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lengkap sehingga tidak dimasukkan dalam pengujian. Sugiyono (2003) berpendapat 

bahwa sample dalam penelitian minimal 30 responden, sedangkan dalam penelitian ini 

terdapat 53 responden atau sekitar 66.25 % sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan 

pengujian. 

 

B. Deskripsi Data 

Data penelitian  ini dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) data umum mengenai diri 

responden, dan 2) mengenai daftar pertanyaan tentang tekanan ketaatan (9 item 

pertanyaan), kompleksitas tugas (6 item pertanyaan), pertimbangan moral (6 item 

pertanyaan), judgment auditor (10 item pertanyaan). 

Dari jawaban pertanyaan dalam kuesioner tersebut diperoleh data sbb: 

1.  Pertanyaan Umum 

Berdasarkan dari hasil tabulasi data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, 

kemudian disusun untuk dijadikan data yang lebih terstruktur yang membentuk profil 

responden yang mengikuti penelitian ini. Penghitungan statistik deskriptif ini 

memberikan gambaran mengenai kondisi responden dalam penelitian ini. Gambaran 

tentang responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

    Tabel IV.1 
  Profil Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 32 60.38 
Wanita 21 39.62 
Total 53 100.00 
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Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan Tabel IV.1, terlihat bahwa responden yang mengikuti penelitian 

ini sebagian besar adalah pria yaitu 32 orang dari total jumlah responden (60.38%), 

dan responden wanita yang mengikuti penelitian ini adalah sebanyak 21 orang atau 

sekitar 39.62% dari jumlah responden. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden 

mahasiswa yang diproyeksikan sebagai auditor yang mengikuti penelitian ini 

sebagian besar adalah auditor pria. 

     Tabel IV.2 
    Profil Responden Menurut Umur  

Umur Frekuensi Persentase 
21-25 15 28.30 
26-30 26 49.06 
31-35   9 16.98 
36-40   2   3.77 
40-45   1   1.89 
Total 53           100.00 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Penentuan umur menggunakan interval karena tidak meratanya umur para 

responden dalam penelitian ini. Tabel IV.2 menunjukkan responden paling banyak 

mengisi kuesioner penelitian ini adalah berumur antara 26 tahun hingga 30 tahun 

yang mempunyai presentase tertinggi yaitu 49.06%, dan yang memiliki persentase 

terendah adalah responden yang berumur antara 40 tahun hingga 45 tahun sebesar 

1.89 %. Sedang yang lainnya masing-masing 28.30%,16.98% dan 3.77% untuk 

responden yang berumur 21-25 th, 31-35 th dan 36-45 th. 

     Tabel IV.3 
   Profil Responden Menurut Tingkatan Hierarki 

Jabatan Frekuensi Persentase 
Junior Auditor 45 84.91 
Senior Auditor  8 15.09 

Manajer  0  0.00 
Partner  0  0.00 
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Total 53          100.00 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Tabel IV.4 
   Profil Responden Menurut Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

S2   3   5.66 
S1 45 84.91 
D3   5   9.43 

Total 53           100.00 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Tabel IV.3 terlihat bahwa responden yang mengikuti penelitian ini sebagian 

besar adalah junior auditor sebanyak 45 orang atau sekitar 84.91% dari total jumlah 

responden, sedang yang paling rendah adalah manajer dan partner masing-masing 

0%. 

Responden paling banyak mengisi kuesioner penelitian ini adalah lulusan S1 

sebanyak 45 orang atau sekitar 84.91%, lulusan D3 akuntansi sebanyak 5 orang atau 

sekitar 9.43% dan terendah adalah lulusan S2 sebanyak 3 orang atau sekitar 5.66%. 

Hal ini bisa dilihat pada Tabel IV.4. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel IV.5 

   Profil Responden Menurut Pengalaman 
Jabatan Frekuensi Persentase 

Pengalaman  21 39.62 
Tidak berpengalaman 32 60.38 

Total 53           100.00 
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Sumber: Data Primer yang Diolah 

Tabel IV.3 terlihat bahwa responden yang mengikuti penelitian ini sebagian 

besar adalah auditor yang tidak berpengalaman sebanyak 32 orang atau sekitar 

60,38% dari total jumlah responden, sedang yang auditor berpengalaman sebanyak 21 

orang atau sekitar 39,62%. 

Setelah data mengenai profil dikumpulkan dan telah lengkap, maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung data yang bertujuan untuk mendapatkan rata-rata 

judgment dan standar deviasi. 

2.  Pertanyaan Variabel Penelitian 

Ada 5 macam variabel penelitian yang dibedakan menjadi variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan pengalaman. Sedang variabel dependen 

terdiri dari judgment auditor. Pertanyaan-pertanyaan terdistribusi dalam pertanyaan 

untuk variabel independen dan variabel dependen. 

 

 

C. Hasil Pengujian Data 

a) Pengujian Instrumen 

1) Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk instrumen riset agar instrumen tersebut 

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji validitas juga 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 
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kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada pertanyaan mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengujiannya dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

yaitu untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau 

apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah 

konstruk atau variabel. Jika indikator-indikator dalam konstruk tersebut 

merupakan indikator konstruk maka dengan sendirinya akan mengelompok 

menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi (Ghozali, 2003). Untuk menguji 

hal tersebut menggunakan bantuan software SPSS 15.0 for windows. 

 

Tabel IV.6.a 
Hasil Uji Validitas Sebelum Transformasi Data 

Component 
 1 2 3 4 
Tk1 0.785       
Tk2 0.833       
Tk3     0.427   
Tk4 0.861       
Tk5 0.694       
Tk6 0.724       
Tk7 0.739       
Tk8 0.457   0.600   
Tk9 0.419   0.531   
Kt1 -0.617   0.426   
Kt2 0.484 0.444 -0.449   
Kt3 -0.645       
Kt4 0.486 0.401 -0.476   
Kt5 -0.644   0.453   
Kt6     -0.459   
Pm1     0.717   
Pm2   -0.822     
Pm3   -0.744     
Pm4   -0.770     
Pm5 0.464 -0.439     
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Pm6 0.439       
Ja1 -0.467     0.493 
Ja2   0.485     
Ja3 -0.613       
Ja4   0.554   -0.476 
Ja5 0.546   0.427   
Ja6       0.568 
Ja7 0.534 0.415     
Ja8       0.773 
Ja9 0.652       
Ja10       0.804 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted. 

Sumber: Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel IV.6.a terlihat bahwa terdapat beberapa indikator suatu 

konstruk yang tidak terekstrak secara sempurna, sehingga mengulangi pengujian 

faktor analisis dengan menghilangkan indikator yang memiliki nilai ganda di dua 

tempat, yaitu dengan melakukan trial and error untuk mendapatkan hasil yang 

terekstrak sempurna. Hasil uji validitas setelah dilakukan pengujian ulang dapat 

dirangkum sbb: 

 

Tabel IV.6.b 
Hasil Uji Validitas Setelah Transformasi Data 

Instrumen Faktor 1  Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Keterangan 
Tk3     0.73   Valid 
Tk6     0.53   Valid 
Tk7     0.61   Valid 
Tk8     0.88   Valid 
Tk9     0.79   Valid 
Kt1 0.74       Valid 
Kt3 0.76       Valid 
Kt4 -0.69       Valid 
Kt5 0.83       Valid 
Kt6 -0.64       Valid 
Pm2       0.90 Valid 
Pm3       0.85 Valid 
Pm4       0.86 Valid 
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Pm6         Valid 
Ja1   0.71     Valid 
Ja6   0.78     Valid 
Ja8   0.80     Valid 
Ja10   0.86     Valid 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Setelah dilakukan pengujian ulang, indikator-indikator dalam suatu 

konstruk terekstrak secara sempurna. Hal ini terlihat di tabel IV.6.b, dimana 

indikator-indikator pada variabel tekanan ketaatan mengelompok menjadi satu 

pada kolom faktor 3, indikator-indikator pada variabel kompleksitas tugas 

mengelompok menjadi satu pada kolom faktor 1, indikator-indikator pada 

variabel pertimbangan moral mengelompok menjadi satu pada kolom faktor 4, 

sedang indikator-indikator pada variabel judgment mengelompok menjadi satu 

pada kolom faktor 2. Sehingga dapat dikatakan semuanya valid. 

2) Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana hasil 

pengukuran beberapa kali terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang 

sama. Dalam hal ini reliabilitas dilihat dari nilai Conbach’s Alpha. Nilai alpha 

antara 0,8-1,0 dikategorikan reliabilitasnya baik, nilai 0,6-0,79 dikategorikan 

reliabilitasnya dapat diterima, dan jika alphanya kurang dari 0,6 dikategorikan 

kurang baik (Sekaran, 2000:206). Uji reliabilitas menggunakan software SPSS 

15.0 for windows. 

Tabel IV.7 
Hasil Reliabilitas Data 

Variabel Cronbach'
s Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 

N of 
Items 

Keterangan Kategori 
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Items 
Tekanan Ketaatan 0.877 0.884 9 Reliabel Baik 
Kompleksitas Tugas 0.627 0.615 6 Reliabel Dapat diterima 
Pertimbangan Moral 0.640 0.688 6 Reliabel Dapat diterima 
Judgment Auditor 0.592 0.605 10 Reliabel Dapat diterima 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha>0.60  (Ghozali, 2003). Berdasarkan tabel reliabilitas diatas 

menunjukkan bahwa konstruk tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan judgment auditor menunjukkan nilai Cronbach Alpha di 

atas 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan judgment auditor adalah reliabel. 

Variabel tekanan ketaatan memberikan nilai Cronbach Alpha 88.4%, variabel 

kompleksitas tugas memberikan nilai Cronbach Alpha 61.5%, variabel 

pertimbangan moral memberikan nilai Cronbach Alpha 68.8%, sedang variabel 

judgment auditor memberikan nilai Cronbach Alpha 60.5%. 

Tabel IV.8 
Hasil Reliabilitas Data 

Tk Cronbach Alpha (0,884) Keterangan 
   
Tk1 0,860 Reliabel 
Tk2 0,854 Reliabel 
Tk3 0,885 Reliabel 
Tk4 0,852 Reliabel 
Tk5 0,868 Reliabel 
Tk6 0,857 Reliabel 
Tk7 0,858 Reliabel 
Tk8 0,859 Reliabel 
Tk9 0,873 Reliabel 
      
   

Kt Cronbach Alpha (0,615) Keterangan 
Kt1 0,626 Reliabel 
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Kt2 0,502 Tidak Reliabel 
Kt3 0,638 Reliabel 
Kt4 0,510 Tidak Reliabel 
Kt5 0,648 Reliabel 
Kt6 0,518 Tidak Reliabel 
      

 

b) Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi 

data yang normal/tidak. Uji yang dipakai yaitu uji grafik dan uji statistik dengan 

menggunakan Kolmogorof-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi a 0,05 . apabila Signhitung > 

a, maka data terdistribusi normal. Sedang jika sebaliknya maka data tidak 

terdistribusi normal. 

Ø Dengan Uji Grafik 

Dengan melihat tampilan grafik histogram terlihat bahwa data menyebar 

di sekitar garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut 

memberikan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

Ø Dengan Uji Statistik 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Tk Kt Ja 
N 53 53 53 

Mean 22.87 19.62 31.68 Normal 
Parameters(a,b) Std. Deviation 5.046 2.937 3.578 
Most Extreme Absolute 0.153 0.144 0.183 
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Positive 0.136 0.144 0.183 Differences 
Negative -0.153 -0.121 -0.121 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.113 1.046 1.331 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.168 0.224 0.058 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Berdasar hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel IV.9 menunjukkan 

bahwa nilai Kolmogorof Smirnov sebesar 0.168 untuk variable tekanan 

ketaatan, 0.224 untuk variable kompleksitas tugas, dan 0.058 untuk judgment 

auditor. Oleh karena nilai Signhitung > a, jadi dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal, yang berarti lulus dari uji normalitas. 

2) Uji multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel prediktor/independen 

terhadap variabel prediktor yang lain yang tujuannya untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Hal 

ini mengakibatkan variabel (standard error) koefisien regresi sampel mempunyai 

nilai tertentu terbatas sehingga koefisien tidak akan signifikan berbeda dengan nol 

(Rini dalam Jamalludin, 2008). 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai variance 

inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance > 0,05 

maka model regresi berganda tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel IV.10 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficient Correlations(a) 
Mod
el     P Pm Kt Tk 

P 1.000 .061 -.100 .163 
Kt .061 1.000 -.036 .020 
Pm -.100 -.036 1.000 .147 

Correlations 

Tk .163 .020 .147 1.000 

1 

Covariances P .981 .010 -.061 .016 
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Kt .010 .027 -.004 .000 
Pm -.061 -.004 .384 .009 
Tk .016 .000 .009 .009 

  Coefficients    

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

Mo
del   B 

Std. 
Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 21.314 4.512   4.724 .000     
Tk .144 .097 .203 1.475 .147 .946 1.057 
Kt .370 .163 .304 2.271 .028 .995 1.005 
Pm .301 .620 .066 .485 .630 .961 1.040 
Py -1.226 1.109 -.149 -1.106 .275 .993 1.007 

1 

Ps -.243 3.278 -.046 -.074 .946 .646 1.547 
Sumber: Hasil Output SPSS 

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independent tampak bahwa 

variabel tekanan ketaatan mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel 

pertimbangan moral sebesar 16.3%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95%, 

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas serius.  

Hasil perhitungan nilai Tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel 

independent yang memiliki nilai Tolerance 0.10 yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Untuk variabel tekanan 

ketaatan nilai Tolerance sebesar 94.6%, kompleksitas tugas nilai Tolerance 

sebesar 99.5%, pertimbangan moral nilai Tolerance sebesar 96.1%, dan 

pengalaman senior auditor 64.6% sedang untuk yunior auditor nilai Tolerance 

sebesar 99.3%. 

Hasil perhitungan VIF menunjukkan tidak ada satu variabel independent 

yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi. 

3) Uji heteroskedastisitas 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penafsiran 

koefisien regresi menjadi tidak efisien. Model regresi yang baik adalah bila varian 

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap / homokedastisitas.  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu salah satunya dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Gozhali, 2003). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah 

di-studentized. 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksi judgment auditor berdasarkan 

masukan variabel independent tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan pengalaman auditor. 

4) Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara nilai data pada suatu waktu 

dengan nilai data tersebut pada waktu nilai satu periode sebelumnya atau lebih. 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model mengandung 
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autokorelasi atau tidak, yaitu adanya hubungan diantara variabel dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam upaya mendeteksi adanya autokorelasi 

dalam model regresi yang digunakan bisa dilakukan dengan melihat nilai D-W 

(Durbin-Watson) dari output SPSS. Nilai D-W dari model regresi berganda 

terpenuhi jika nilai du < dhitung < d4-du. 

 

Tabel IV.11 
Hasil Uji Durbin Watson 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .379(a) .143 .072 3.447 1.950 
a  Predictors: (Constant), P, Kt, Pm, Tk 
b  Dependent Variable: Ja 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai DW sebesar 1.950 nilai ini akan 

dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 80 (n) 

dan jumlah variabel independent 4 (k=4), maka di tabel Durbin Watson akan 

didapatkan nilai d¡ sebesar1.53 dan nilai dµ sebesar 1.74. Oleh karena nilai DW 

sebesar 1.95 > 1.74 (dµ) dan nilai DW sebesar 1.95 < 4-1.74 (dµ) atau 1.74 (dµ) < 

1.95 < 4-1.74, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak Ho yang 

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negative (atau tidak 

terjadi autokorelasi). 

 

c) Pengujian Hipotesis 

1) Pengujian regresi linier berganda 
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Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for windows. Model persamaan regresi 

secara sistematis dapat dirumuskan sbb: 

Y = a +  b1X1 +  b2X2 +  b3X3+ b4X4 + e 

Keterangan: 

Y    = Judgment auditor 

a    = Konstanta 

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi 

X1   = Tekanan Ketaatan  

X2   = Kompleksitas tugas 

X3   = Pertimbangan Moral 

X4   = Pengalaman 

2) Uji parsial T (Test) 

Uji T independen ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Sugitono, 2001). 

Langkah-langkah pengujiannya sbb: 

a. Menentukan hipotesis 

HA1       : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap judgment auditor 

HA2       : Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap judgment auditor 

HA3       : Pertimbangan moral berpengaruh terhadap judgment auditor 

HA4     : Pengalaman senior auditor berpengaruh terhadap judgment auditor 

HA5             : Pengalaman yunior auditor berpengaruh terhadap judgment auditor 

b. Menentukan tingkat signifikansi a 0,05. 
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c. Menentukan kriteria pengujian berdasarkan uji Thitung dan Ttabel 

o Jika sign < 0,05, maka Ha diterima  

o Jika sign > 0,05, maka Ha ditolak. 

d. Menentukan t hitung 

Pengujian terhadap nilai t dapat dilihat sbb: 

Tabel IV.12 
Hasil Uji parsial T (Test) 

Coefficients(a) 
 

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta B Std. Error 
1 (Constant

) 
21.314 4.512   4.724 .000 

  Tk .144 .097 .203 1.475 .147 
  Kt .370 .163 .304 2.271 .028 
  Pm .301 .620 .066 .485 .630 
 Py -1.226 1.109 -.149 -1.106 .275 
  Ps -.243 3.278 -.046 -.074 .946 

 
a. Dependent Variable: Ja 

Sumber: Hasil Output SPSS 
 

Dari keempat variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi ada tiga 

variabel tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikan untuk 

variabel tekanan ketaatan 14.7%, pertimbangan moral nilai signifikansinya 63% 

dan variabel pengalaman senior sebesar 94.6%  sedang yunior sebesar 27.5%  

kesemuanya jauh di atas 0.05 (5%). Sedang variabel kompleksitas tugas pada 

signifikan 0.028 (2.8%). Hal ini berarti bahwa variabel judgment dipengaruhi oleh 

variabel kompleksitas tugas. 

3) Uji simultan (uji F) 
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Pada prinsipnya pengujian simultan dilakukan dengan koefisien regresi 

secara bersama-sama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara serentak 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Jika Fhitung > Ftabel, maka diyakini bahwa secara keseluruhan variabel bebas 

tersebut berpengaruh secara signifikan. Bila sign F < 0,05 berarti variabel 

independen secara serentak mempunyai pengaruh seignifikan terhadap variabel 

dependen. Langkah pengujiannya sbb: 

a. Menentukan hipotesis nihil dan alternatif  

Ho : bx = 0, untuk masing-masing variabel bebas. 

b. Menentukan tingkat signifikansi a 0,05. 

 Menentukan kriteria pengujian berdasarkan tingkat signifikansi hasil uji antara 

lain: 

o Apabila nilai signifikansi hasil uji < 0.05, maka HA diterima. Berarti 

variabel independent secara serentak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. 

o Apabila nilai signifikansi hasil uji > 0.05, maka HA ditolak. Berarti 

variabel independent secara serentak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. 

Tabel IV.13 
Hasil Uji simultan (uji F) 

ANOVA(b) 
 
Mode
l   Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 95.370 4 23.843 2.007 .108(a) 
  Residual 570.177 48 11.879     
  Total 665.547 52       

a  Predictors: (Constant), P, Kt, Pm, Tk 
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b  Dependent Variable: Ja 
 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Dari ANOVA atau F test di dapat nilai Fhitung 2.007 dengan probabilitas 

0.108. Karena probabilitas diatas 0.05, maka model regresi tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi judgment atau tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan pengalaman secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap judgment. 

4) Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian ini 

menunujukkan signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Besarnya koefisien antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 

berarti semakin signifikan. Secara umum koefisien determinasi untuk data 

crossection relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-

masing pengamatan, sedangkan untuk data time series biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. 

 

 

Tabel IV.14 
Hasil Uji Koefisien determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .379(a) .143 .072 3.447 1.950 
a  Predictors: (Constant), P, Kt, Pm, Tk 
b  Dependent Variable: Ja 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan model summary besarnya adjusted R² 0.072, hal ini berarti 

7.2% variabel judgment dapat dijelaskan oleh tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas, pertimbangan moral, dan pengalaman. Sedangkan 92.8% dijelaskan oleh 

sebab-sebab dari luar model. 

5) Uji Beda T test 

Uji beda T-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang 

tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Tujuannya adalah 

untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan 

yang lain. Dalam hal ini grup yang diuji adalah senior dan yunior auditor. Jika 

probabilitas >0.05, maka Ho tidak dapat ditolak berarti variance sama. Sedang 

jika probabilitas <0.05, maka Ho ditolak berarti variance berbeda. 

 

Tabel IV.13 
                     Hasil Uji Beda T test 

Group Statistics 
 

  JP N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

s 8 31.88 2.416 .854 Ja 
y 45 31.64 3.767 .562 

 
                                           Independent Samples Test 
 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
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Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
Ja Equal 

variances 
assumed 

.409 .525 .166 51 .869 .231 1.386 -2.551 3.012 

  Equal 
variances not 
assumed 

    .226 13.94
0 .825 .231 1.022 -1.963 2.424 

 
 

Terlihat bahwa rata-rata judgment senior auditor 31.88 dan yunior auditor 

31.64, dengan nilai signifikansi 0.525. Karena probabilitas >0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama.  

Sedang output SPSS terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah 

0.166 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.869 (two tail). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa judgment auditor tidak berbeda secara signifikan antara 

yunior auditor dan senior auditor. 

Berdasar uji korelasi, untuk senior auditor sebesar 11.2% sedang untuk 

yunior auditor  auditor sebesar 15% .  

D. Pembahasan Hasil Analisis 

1. Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Judgment yang Diambil Auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap judgment auditor. Hal ini membawa implikasi bahwa 

auditor dalam kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk 

berperilaku menyimpang dari standar profesional baik senior auditor dan junior 

auditor cenderung tidak akan mentaati perintah tersebut.  

Hal ini juga menunjukkan bahwa auditor junior memiliki keberanian untuk 

tidak mentaati perintah atasan dan keinginan klien untuk berpindah walaupun 
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instruksi tersebut tidak tepat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Carolina (2004) yang mengatakan bahwa tekanan ketaatan tidak 

berpengaruh secara signifikan.  

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, 

Fanani, dan Ghrahita (2007) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan 

Honggowati (2004) yang mengatakan bahwa tekanan kepatuhan berpengaruh secara 

signifikan terhadap judgment auditor.  

2. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Judgment yang Diambil Auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh 

secara signifikan terhadap judgment auditor. Hal ini membawa implikasi bahwa pada 

situasi tugas yang kompleks berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor dalam menentukan pendapat terhadap hasil auditannya. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jamilah, Fanani, dan Ghrahita (2007) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Stuart dalam Jamilah, 

Fanani, dan Ghrahita (2007) mengatakan bahwa kinerja auditor tergantung pada 

interaksi antara kompleksitas tugas dan struktur audit yang digunakan dalam 

pelaksanaan audit. Hal ini dibuktikan bahwa untuk tugas yang tidak terlalu kompleks, 

auditor dari perusahaan audit terstruktur dan tidak terstruktur menunjukkan kinerja 

yang sepadan. Sebaliknya, pada tugas yang relatif kompleks, maka auditor dari 

perusahaan yang tidak terstruktur jauh berada di bawah perusahaan audit terstruktur. 

Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul 

(2006) yang mengatakan bahwa interaksi gender dan kompleksitas tugas tidak 
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berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment. Banyaknya informasi yang 

dapat diolah yang menunjukkan tugas yang kompleks dapat diselesaikan oleh 

perempuan. Meskipun dalam menyelesaikan tugas perempuan secara absolut lebih 

baik, namun hasil penyelesaian tugas tersebut tidak berpengaruh dalam pembuatan 

judgment. 

Kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap judgment auditor 

artinya para auditor mengetahui dengan jelas atas tugas apa yang akan dilakukannya, 

tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tugas dan dapat melakukan tugas 

tersebut dengan baik.  

3. Pengaruh Pertimbangan Moral terhadap Judgment yang Diambil Auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan moral tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap judgment auditor. Hal ini membawa implikasi 

bahwa pertentangan-pertentangan etika yang terdapat dalam diri auditor tidak 

mempengaruhi judgment yang diambilnya. Hal  ini bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmawati dan Honggowati (2004) yang mengatakan bahwa 

pertimbangan moral berpengaruh secara signifikan terhadap judgment auditor.  

4. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Judgment yang Diambil Auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja baik senior 

maupun yunior auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap judgment 

auditor. Berdasar uji beda t test menunjukkan bahwa judgment auditor juga tidak 

berbeda secara signifikan antara yunior auditor dan senior auditor. Hal ini membawa 

implikasi bahwa tidak terdapat perbedaan judgment baik senior auditor maupun 

yunior auditor. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul 
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(2006) yang menyatakan bahwa interaksi gender dan pengalaman berpengaruh secara 

signifikan terhadap judgment auditor. Hal ini juga bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Koroy (2005) yang mengatakan bahwa pengalaman berpengaruh 

secara signifikan terhadap judgment auditor.  
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mengamati pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan pengalaman auditor terhadap judgment auditor. Studi ini 

dilakukan di Propinsi Jawa Tengah pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik Jawa Tengah baik itu auditor senior dan auditor junior. Berdasarkan analisis 

tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, tekanan ketaatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

judgment auditor. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yaitu perintah dari atasan 

dan keinginan klien untuk menyimpang dari standar professional akan cenderung auditor 

tidak mentaati perintah tersebut. Kedua, kompleksitas tugas berpengaruh secara 

signifikan terhadap judgment auditor. Hal ini menunjukkan bahwa para auditor 

mengetahui dengan jelas atas tugas apa yang akan dilakukannya, tidak mengalami 

kesulitan dalam melakukan tugas dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ketiga, 

pertimbangan moral tidak berpengaruh secara signifikan terhadap judgment auditor. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pertentangan-pertentangan etika yang terdapat dalam diri 

auditor tidak akan mempengaruhi judgment yang diambilnya. Keempat, pengalaman 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap judgment auditor baik senior maupun 

yunior. Berdasar uji beda t test juga menunjukkan bahwa judgment auditor tidak berbeda 

secara signifikan antara yunior auditor dan senior auditor. Hal ini membawa implikasi 

bahwa tidak terdapat perbedaan judgment antara senior auditor dan yunior auditor. Jadi 
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dilihat dari hasil penelitian keempat variabel yaitu tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan pengalaman dapat disimpulkan bahwa:  

1)  auditor dalam situasi adanya tekanan ketaatan dari atasan maupun klien akan 

cenderung membuat judgment yang  tepat;  

2) pada situasi tugas yang kompleks tidak mempengaruhi auditor dalam pengambilan 

judgment untuk menentukan pendapat terhadap laporan hasil auditan;  

3) pertentangan-pertentangan etika yang terdapat dalam diri auditor tidak akan 

mempengaruhi judgment yang diambilnya; dan   

4) bahwa tidak terdapat perbedaan judgment antara senior auditor dan yunior auditor. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan dan kelemahan tersebut adalah;  

1) ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah, sehingga untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih 

luas,  

2) terdapat dua versi teori judgment yaitu; berupa opini dan kognitif. Oleh karena itu 

judgment harus didukung oleh landasan teori yang kuat. Penelitian selanjutnya 

sebaiknya menggunakan auditor yang mempunyai jam terbang tinggi atau hanya 

menggunakan responden dari partner/manajer. 

3) penelitian ini masih pada aspek individu yaitu pada dimensi tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pertimbangan moral, dan pengalaman. Karena variabel dalam 

penelitian ini nilai koefisien determinasinya hanya sebesar 0.072, hal ini berarti 7.2% 
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variabel judgment dapat dijelaskan oleh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, 

pertimbangan moral, dan pengalaman. Sedangkan 92.8% dijelaskan oleh sebab-sebab 

dari luar model. Maka penelitian selanjutnya hendaknya mengembangkan dengan 

menambah variabel lain,  

4) tidak seimbangnya jumlah auditor senior dan auditor yunior yang mengikuti 

penelitian ini, 

5) pengukuran variabel pengalaman kurang cocok digunakan dalam penelitian ini,  

6) instrumen untuk mengukur pertimbangan moral terlalu pendek, jadi responden 

banyak  yang tidak paham dengan apa yang ditanyakan peneliti, 

7) kemungkinan ada suatu respon bias dari responden yang disebabkan responden tidak 

menjawab secara serius. 

 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti 

yang ingin melakukan penelitian lanjutan, yaitu:  

1) peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian di propinsi lain, sehingga nantinya 

hasilnya bisa digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas jadi untuk memperkuat 

validitas eksternal diperlukan penelitian lebih lanjut,  

2) penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap judgment auditor seperti kemampuan dan pengetahuan. 

Komponen pengetahuan merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. 
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Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan 

pengalaman,  

3) untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih besar sehingga 

dapat mewakili dengan seimbang antara auditor yang berpengalaman dan auditor 

yang tidak berpengalaman,  

4) instrument dalam mengukur pertimbangan moral dan pengalaman diperbaiki lagi agar 

lebih jelas dan sesuai dengan profesi auditor,  

5) KAP-KAP agar lebih kooperatif dengan para mahasiswa yang sedang melakukan 

penelitian pada KAP-KAP tersebut. 
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