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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

 Pembahasan yang dilakukan penulis pada penelitian kali ini 

disusun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, antara lain : 

  

1. Putri dan Laksito (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh empiris jelas apakah ada 

pengaruh etika lingkungan, auditor pengalaman dan tekanan ketaatan terhadap 

penilaian audit yang diambil oleh auditor. Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah 

oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang pada tahun 

2012. Sampling dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan etika memiliki pengaruh 

positif terhadap audit judgment. Adanya lingkungan etika yang tinggi pada 

organisasi KAP, maka auditor cenderung memiliki audit judgment yang lebih 

baik. pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap audit judgment. 

Pengetahuan yang lebih dari auditor, maka auditor cenderung memiliki audit 

judgment yang lebih baik. Tekanan ketaatan terhadap audit judgment 

menunjukkan bahwa auditor yang mendapatkan tekanan ketaatan yang besar akan 

memiliki probabiltas untuk memiliki audit judgment yang rendah. 
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 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

menggunakan variabel lingkungsn etika, pengalaman audit, dan ketaatan sebagai 

variabel independen. Dan audit judgment sebagai variabel dependen. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode penelitian 

terdahulu menggunakan tahun 2012 sedangkan pada penelitian kali ini 

menggunakan tahun 2016. Selain itu, variabel independen dalam penelitian kali 

ini menambahkan variabel kompleksitas tugas sebagai varibel yang akan diteliti.  

Persamaan : Penelitian ini menggunakan Variable independen yang sama yaitu 

lingkungan etika, pengalaman auditor, dan tekanan ketaatan. 

Perbedaan : Penelitian ini memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi 

di Semarang. 

 

2. Evi, Sujana, dan Ari (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris pengaruh 

pengalaman auditor, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit 

judgment. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menggunakan data 

primer berupa kuesioner untuk menghimpun data. Populasi penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali, sedangkan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni teknik purposive sampling dengan 

kriteria auditor yang sudah bekerja lebih dari satu tahun dan telah melaksanakan 

pemeriksaan minimal 10 kali.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengalaman auditor 

berpengaruh terhadap audit judgment, tekanan ketaatan berpengaruh terhadap 

audit judgment, kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment, dan 
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pengalaman auditor, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas berpengaruh 

terhadap audit judgment. 

Persamaan : Penelitian ini menggunakan variabel independen yang sama yang 

sama yaitu pengalaman auditor, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan 

Perbedaan :  Penelitian ini memilih BPKP Provinsi Bali sebagai sampel 

penelitian. 

 

3. Fitriani, dan Daljono (2012) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh 

tekanan Ketaatan (2) kompleksitas tugas berpengaruh, (3) pengaruh pengetahuan, 

dan (4) pengaruh persepsi etis untuk mengaudit penilaian diambil oleh tekanan 

auditor.Obedience berasal dari dua sumber: dari departemen / perusahaan ada 

diaudit atau peringkat tinggi petugas dan dari profesional standar. kompleksitas 

tugas yang dihadapi dan pengetahuan grade dan juga memahami dari persepsi 

etika bisa menentukan baju penghakiman ada yang diambil oleh auditor. 

Penelitian ini menggunakan sampel dari enam puluh satu (61) auditor 

kemerdekaan yang mengambil bertugas di Dewan Pembangunan dan Keuangan 

Pengawas (BPKP), Perwakilan DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode 

convenience sampling ini. alat penelitian yang digunakan kuesioner, ada diberi 

langsung ke auditor oleh peneliti. Metode analisis adalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi ganda dengan menyumbang dari SPSS dari 

sixthteen (16). 

Hasil statistik ini yang tidak signifikan dari ketaatan tekanan dan 

kompleksitas tugas berpengaruh untuk mengaudit penilaian yang diambil oleh 
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auditor. Untuk pengetahuan dan persepsi etis memiliki pengaruh yang signifikan 

untuk mengaudit penilaian bahwa diambil oleh auditor. 

Persamaan : Penelitian ini menggunakan variabel independen yang sama yaitu 

tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas. 

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan variable independen yang berbeda yaitu 

persepsi etis. 

 

4. Yendrawati, dan Mukti (2015) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh evidents empiris 

tentang efek dari jenis kelamin, pengalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan 

ketaatan, kemampuan dan pengetahuan terhadap penilaian audit yang diambil oleh 

auditor. Penelitian ini dilakukan di perwakilan BPK DIY. Pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner didistribusikan sebanyak 40, namun hanya 35 

kuesioner diputar, bahwa gender tidak secara signifikan mempengaruhi penilaian 

audit, pengalaman, kompleksitas tugas, kemampuan dan pengetahuan secara 

signifikan positif mempengaruhi penilaian audit, dan tekanan ketaatan negaative 

signifikan penilaian audit yang berlaku. 

Persamaan : penelitian ini menggunakan pengalaman auditor, tekanan ketaatan, 

dan kompleksitas tugas sebagai variabel independennya. 

Perbedaan :  Menggunakan variabel tambahan yaitu pengaruh gender, 

kemampuan kerja, dan pengetahuan auditor.  

5. Riyani (2014) 

 Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, 

pengalaman, kompleksitas tugas dan locus of control terhadap audit judgment. 
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Data yang diguanakan adalah data primer menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen teknik pengumpulan data yang disebarkan pada responden. Responden 

dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Bali. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, pengalaman 

kompleksitas tugas, dan locus of control mempunyai pengaruh signifikan secara 

silmultan dan parsial terhadap audit judgment. 

Persamaan : Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu kompleksitas 

tugas. 

Perbedaan : lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Bali dan beberapa variabel yang berbeda yaitu kompetensi dan locus of control. 

 

6. Ismail (2015) 

 Bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh dari 

tipe kepribadian, pengalaman dan penerimaan perilaku disfungsional terhadap 

audit judgment yang diambil oleh auditor. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta 

dengan responden dari auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

DKI Jakarta.  

 Hasil dari studi ini menunjukan bahwa: (1) tipe kepribadian tidak 

berpengaruh signifikan terhadap audit judgment. (2) pengalaman berpengaruh 

signifikan terhadap audit judgment. (3) penerimaan perilaku disfungsional 

berpengaruh signifikan terhadap audit judgment. (4) tipe kepribadian, pengalaman 

dan penerimaan perilaku disfungsional berpengaruh signifikan terhadap audit 

judgment secara simultan. 
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Persamaan : Menggunakan variabel independen yang sama yaitu Pengalaman 

auditor. 

Perbedaan :  penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) DKI Jakarta. 

 

7. Munoz (2015) 

 Penelitian ini apakah memperkenalkan audit judgement - yang analog 

dengan aturan penilaian bisnis diterapkan untuk pejabat perusahaan dan direksi - 

dan menggunakan prosedur audit yang inovatif mempengaruhi pertanyaan 

anggota Komite Audit 'pada estimasi akuntansi. hasil percobaan yang tepat 

termotivasi oleh kebutuhan untuk bukti tentang efek (1) memperkenalkan (vs 

tidak memperkenalkan) aturan penghakiman Audit (AJR) dan (2) menyebarkan 

prosedur yang inovatif (vs standar) audit komite audit, dan komentar pada desain 

penelitian dan beberapa arah untuk penelitian masa depan. 

Persamaan : menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Audit judgement 

Perbedaan :  penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana dalam penelitian 

ini menggunakan penelitian kuantitatif data primer. 

 

8. Hurley (2015) 

 Penelitian ini meneliti dampak penipisan ego pada penilaian dan 

pengambilan keputusan kualitas siswa audit dan auditor profesional. Itu penipisan 

jangka ego mengacu ke keadaan yang ditandai dengan keinginan dikurangi atau 

kemampuan untuk menggunakan kontrol diri dalam kinerja tugas karena 

penggunaan kontrol diri pada tugas-tugas sebelumnya. 
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Hasil percobaan yang bertujuan mempelajari asumsi kunci dalam literatur 

deplesi ego. Secara khusus, sebelum penelitian ego penipisan mengasumsikan ego 

yang deplesi adalah fenomena dalam-hari, dan bahwa individu umumnya sembuh-

kontrol diri mereka sumber antara hari melalui istirahat dan tidur. Dalam 

percobaan ini, saya menyelidiki apakah ego deplesi terakumulasi selama periode 

stres, seperti musim sibuk atau ujian akhir minggu untuk auditor profesional dan 

mahasiswa audit, masing-masing. Saya menemukan bahwa deplesi ego tidak 

secara signifikan menumpuk selama periode stres bagi auditor profesional dan 

mahasiswa audit, menunjukkan bahwa deplesi ego merupakan sebuah within- dan 

fenomena antara-hari. 

Persamaan : menggunakan dependen yang sama yaitu audit judgement. 

Perbedaan : menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu ego depletion 

dan pengambilan keputusan. 

 

2.2 Landasan teori 

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan 

tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. 

Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam 

hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan 

terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula 

(Kompasiana, 2012). Dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku 

terdiri atas:  
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1. Intuisi  

2. Pengalaman  

3. Fakta  

4. Wewenang  

5. Rasional  

Pengambilan audit judgment melalui proses-proses yang cukup 

panjang dari penugasan melakukan pengauditan dsampai akhirnya dikeluarkannya 

opini oleh auditor (George R. Terry). Prosesnya seperti perumusan masalah, 

mencari informasi dan bukti yang cukup dan relevan, mengambil tindakan dan 

yang terakhir pengevaluasian hasil yang didapatkan. Sehingga akan 

didapatkannya opini mengenai kewajaran laporan keuangan sebuah perusahaan. 

 

2.2.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku 

seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

(disposisional) seperti sifat, persepsi diri dan faktor eksternalnya seperti adanya 

tekanan atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang untuk melakukan 

tindakan tertentu pula. Attribution theory is probably the most influential 

contemporary theory with implications for academic motivation (Weiner 1980-

1992). Artinya Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan 

implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini 

mencakup modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia menekankan gagasan bahwa 

peserta didik sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat 

merasa baik tentang diri mereka sendiri. 4 kriteria yang kita gunakan untuk 
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memutuskan apakah perilaku tersebut dapat diberikan atribut kepada seseorang 

bukan berasal dari penyebab eksternal (situasional) (Kelley 1967)  :  

1. Distinctiveness , yaitu perilaku dapat dibedakan dari perilaku orang lain 

saat menghadapi situasi yang sama  

2. Consensus, yaitu jika orang lain setuju bahwa perilaku diatur oleh 

beberapa karakteristik personal  

3. Consistency , yaitu perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari 

waktu ke waktu (konsisten). 

  

2.2.2 Etika Profesional 

 Etika profesional harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini 

meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang ditujukan untuk tujuan 

praktis dan idealistik (Boyton 2003). Tanggung jawab profesi akuntan publik di 

Indonesia tidak hanya terbatas kepada kepentingan klien atau pemberi kerja, tetapi 

untuk melindungi serta bertindak untuk kepentingan public. Oleh karenanya 

akuntan publik di Indonesia wajib mematuhi seluruh prinsip dasar dan aturan 

etika dari kode etik IAPI 2010 (Wilopo, 2014:127) . Sedangkan kode etik 

profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, 

sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Agar memiliki arti, maka 

keduanya harus pada posisi diatas hukum, namun sedikit di bawah posisi ideal. 

Etika profesi CPA merupakan satu-satunya profesi yang diberi wewenang untuk 

menandatangani laporan pengauditan. Oleh karena itu, proyek visi CPA 

mengidentifikasi lima nilai inti yang dikaitkan dengan profesi CPA, yaitu:  
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a. Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup  

b. Kompetensi 

c. Integritas  

d. Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas  

e. Objektivitas  

 

2.2.3 Tekanan Ketaatan 

Tekanan ketaatan merupakan kondisi dimana seorang auditor 

dihadapkan pada sebuah dilema penerapan standar profesi auditor (Jamilah, dkk 

2007). Klien atau pimpinan dapat saja menekan auditor untuk melanggar standar 

profesi auditor. Hal ini tentunya akan menimbulkan tekanan pada diri auditor 

untuk menuruti atau tidak menuruti dari kemauan klien maupun pimpinannya. 

Oleh sebab itu, seorang auditor seringkali dihadapkan kepada situasi dilema 

penerapan standar profesi auditor dalam pengambilan keputusannya. Kekuasaan 

klien dan pemimpin menyebabkan auditor tidak independen lagi, karena ia 

menjadi tertekan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Tekanan- tekanan dalam penugasan audit ini bisa dalam bentuk budget 

waktu, deadline, justifikasi ataupun akuntabilitas atau dari pihak-pihak yang 

memiliki kekuasaan dan kepentingan seperti partner ataupun klien. Sehingga 

terkadang tekanan ini dapat membuat auditor mengambil tindakan yang 

melanggar standar pemeriksaan. Dari tekanan tersebut, auditor dapat 

melaksanakan tugas dengan konsekuensi tidak adanya independen lagi dan 

melanggar standar yang ada atau auditor dapat tidak menjalankan tugas dengan 
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konsekuensi akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian penugasan dari 

klien. Dari hal tersebut, pengambilan keputusan tidak dapat independen lagi.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tekana 

ketaatan auditor adalah tekanan yang diterima oleh auditor dalam menghadapi 

atasan dan klien untuk melakukan tindakan menyimpang dari standar profesi 

auditor. Tekanan ketaatan dapat diukur dengan keinginan untuk tidak memenuhi 

keinginan klien untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional akan 

menetnag klien karena menegakkan profesionalisme dan akan menentang atasan 

jika dipaksa melakukan hal yang bertentangan dengan standar profesional dan 

moral (Jamillah dkk, 2007). 

 

2.2.4 Pengalaman Auditor 

Kompetensi tekhnis berupa pengalaman auditor merupakan 

kemampuan individu dan dianggap menjadi faktor penting dalam mengambil 

judgment. Berdasarkan jenis audit, pengetahuan dan pengalaman akan membantu 

dalam pengambilan keputusan (Abdolmohammadi dan Wright, 1987 dalam 

Martinov dan Pflugrath, 2008). Secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan 

rentang waku yang telah digunakan terhadap suatu perkerjaan atau tugas 

(Herliansyah 2006). 

 

2.2.5 Kompleksitas tugas 

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

beda, dan saling terkait satu sama lainnya. Kompleksitas tugas dapat 

diidefinisikan sebagai fungsi dari tugas itu sendiri (Wood, 1986). Kompleksitas 
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tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, dan sulit (Sanusi 

dan Iskandar,2007). Beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan 

kompleksitas tinggi dan sulit, sementara yang lain mempersepsikannya sebagai 

tugas yang mudah (Jiambalvo dan Pratt, 1982). Persepsi ini menimbulkan 

kemungkinan bahwa suatu tugas audit sulit bagi seseorang, namun mungkin juga 

mudah bagi orang lain (Restuningdiah dan Indriantoro, 2000). Kompleksitas 

muncul dari ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama 

maupun tugas-tugas lain . Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan 

tidak terstruktur, alternatif-alternatif yang ada tidak dapat diidentifikasi, sehingga 

data tidak dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi. Mengemukakan 

argumen yang sama, bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi 

tersebuttidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan. 

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

diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. Restuningdiah dan 

Indriantoro (2000) menyatakan bahwa peningkatan kompleksitas dalam 

suatu tugas atau sistem, akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. 

Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini 

bisa menyebabkan akuntan berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan 

penurunan kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment (Chung dan Monroe 

2001). 
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2.2.6 Audit Judgement 

Judgment auditor adalah pertimbangan auditor dalam menanggapi 

informasi yang ada yang akan memperngaruhi opini akhir dalam suatu pelaporan 

audit. Pertimbangan pribadi auditor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah faktor perilaku individu.  

Audit judgement adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat 

mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, 

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

lain (Mulyadi 2002). Proses audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh 

auditor melalui empat tahap utama yaitu: perencanaan, pemahaman, pengujian 

struktur pengendalian intern serta penerbitan laporan audit  

Tanggungjawab yang besar seorang auditor yang sedang melaksanakan 

tugas audit terletak pada kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang 

tepat berdasar pertimbangan atas keterangan dan bukti-bukti yang tersisa. Proses 

audit memerlukan penggunaan pertimbangan hampir pada setiap tahap audit. 

Pertimbangan- pertimbangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada jenis 

opini yang diberikan auditor, tetapi juga berpengaruh dalam hal efisiensi pelaksanaan 

tugas audit (Jamillah, 2007). Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, judgment 

yang diputuskan oleh auditor akan berpengaruh kepada opini auditor mengenai 

kewajaran laporan keuangan (Irwanti, 2011) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 2.3 

Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian 

Dalam pengambilan audit judgment oleh auditor dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil oleh 

auditor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungan etika auditor, 

pengalaman auditor dan tekanan ketaatan. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1: Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit judgement 

yang diambil auditor.  

H2: Lingkungan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas pengambilan 

audit judgment. 

H3: Kompleksitas tugas akan berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam 

pembuatan audit judgment. 

Lingkungan Etika 

Pengalaman Auditor 

Kompleksitas tugas 

Tekanan Ketaatan 

KUALITAS AUDIT 

JUDGEMENT 
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H4 : Tekanan ketaatan berpengaruh dengan pengambilan audit judgment 

oleh auditor 

 

2.4.1. Pengaruh Lingkungan Etika terhadap Audit judgement  

Berdasarkan teori atribut yang menyatakan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh internal sehingga Alim, dkk (2002) menyatakan bahwa atribut 

kualitas audit salah satunya yaitu standar etika yang tinggi . 

Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin akuntan melakukan 

tanggung jawabnya kepada pengguna atau yang mengandalkan kredibilitas 

laporan keuangan yang diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi. Semakin 

tinggi suatu etika dalam KAP, maka semakin berkualitaslah judgment audit. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan 

langsung antara lingkungan etika dengan kualitas judgment audit.  

 

2.4.2. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Audit Judgement 

 Penelitian yang membandingkan antara auditor yang berpengalaman 

dengan auditor yang tidak berpengalaman. Mereka menyatakan bahwa auditor 

berpengalaman menemukan banyak sesuatu yang tidak umum dibandingkan 

auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang berpengalaman 

dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dalam menemukan sesuatu 

yang umum (Choo dan Trotman 1991 dalam Alim, dkk 2007).  

Auditor yang berpengalaman akan menemukan lebih banyak kesalahan pada 

item-item yang diperiksa dibandingkan dengan auditor yang kurang 

berpengalaman. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman terebut 
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berbanding lurus dengan kualitas judgment audit Pernyataan yang mendukung 

penelitian oleh (Tubbs dalam Alim, dkk 2007)   

 

2.4.3. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement 

Jamilah, dkk. (2007) menjelaskan terdapat dua aspek penyusun dari 

kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas dan stuktur tugas. Tingkat 

sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas 

tersebut, sementara struktur tugas terkait dengan kejelasan informasi (information 

clarity). Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak judgment yang 

dibuat oleh auditor.  

Suatu studi, misalnya, menemukan kompleksitas tugas subjektif akan 

berhubungan negatif dengan kinerja murid pada tugas penjadwalan kelas melalui 

pengaruh mediasi efektivitas diri (Mangos dan Steele-Johnson, 2001). Studi lain 

ditemukan baik tugas objektif dan subjektif kompleksitas yang akan berhubungan 

negatif dengan kinerja murid pada penjadwalan tugas kerja (Maynard dan Hakel, 

1997 dalam Sanusi et. al., 2007).  

 

2.4.4. Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgement 

 Seorang auditor sering mengalami dilema dalam penerapan standar 

profesi auditor pada pengambilan keputusannya. Kekuasaan klien dan pemimpin 

menyebabkan auditor tidak independen lagi, karena ia menjadi tertekan dalam 

menjalankan pekerjaannya. Klien atau pimpinan dapat saja menekan auditor 

melanggar standar profesi auditor. Hal ini tentunya akan menimbulkan tekanan 

pada diri auditor untuk menuruti atau tidak menuruti dari kemauan klien maupun 
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pimpinannya. Sehingga terkadang tekanan ini dapat membuat auditor mengambil 

tindakan yang melanggar standar pemeriksaan.  

 Dari pernyataan sebelumnya, tekanan ketaatan dapat diukur dengan 

keinginan untuk tidak memenuhi keinginan klien untuk berperilaku menyimpang 

dari standar profesional akan menentang klien karena menegakkan 

profesionalisme dan akan menentang atasan jika dipaksa melakukan hal yang 

bertentangan dengan standar profesional dan moral kesimpulan dari (Jamilah,dkk 

2007). 


