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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris pengaruh gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, dan kompetensi terhadap audit judgment. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif, yang menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Kepri. Sedangkan tehnik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu tehnik purposive sampling. Kuesioner yang disebar sebanyak 40 dan 

yang bisa diolah 35 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan dioleh 

menggunakan bantuan software SPSS versi 21. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) gender tidak berpengaruh terhadap audit 

judgment, (2) tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment, (3) kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh terhadap audit judgment, (4) kompetensi tidak berpengaruh terhadap audit 

judgment, dan (5) gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan kompetensi berpengaruh 

terhadap audit judgment. 

Kata kunci : gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, kompetensi, audit judgment. 

 

PENDAHULUAN 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akuntan pemerintah mempunyai peranan 

yang penting dengan dikeluarkannya UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU no 1/2004 

tentang Perbendaharaan Negara, UU no 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi 



 

 

pemerintahan. SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, 

dan auditor. Pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK bertujuan untuk menjamin 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

 Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang go public diwajibkan 

menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik.  Seorang akuntan (auditor) dalam proses audit 

memberikan opini dengan judgment yang didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, 

sekarang, dan yang akan datang. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 

menyebutkan bahwa audit judgment atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu 

sendiri terhadapkemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam perioda satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan(Jamilah, Fanani, & 

Chandrarin, 2007). 

Zulaikha dalam Pradita (2012) mengatakan dalam melaksanakan audit terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini atas kewajarannya sering dibutuhkan 

judgment. Judgment sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. 

Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk 

umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, 

penerimaan informasi lebih lanjut. Proses judgment tergantung pada kedatangan informasi 

sebagai suatu proses unfolds. 

Gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi audit 

judgment seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat 

kepatuhan terhadap etika. Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga 

menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat 

adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria.(Jamilah, 

Fanani, & Chandrarin, 2007). Ruegger dan King (1992) menyatakan wanita umumnya memiliki 

tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. 

Temuan DeZoort dan Lord dalam Jamilah, dkk (2007)  melihat adanya pengaruh tekanan 

atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya 

profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Hal tersebut 



 

 

mengindikasikan adanya pengaruh dari tekanan atasan pada judgment yang diambil auditor. 

Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki 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 legitimate 

power. 

Selain itu kompleksitas tugas juga dapat mempengaruhi kinerja audit dalam membuat 

suatu judgment. Aryawati dan Martani dalam Raiyani (2014)  menyatakan bahwa kompleksitas 

penugasan audit dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi auditor dalam mencapai hasil audit. 

Auditor harus meningkatkan kompetensinya yaitu dengan menambah keahlian dan 

pengalaman auditnya.Menurut Mayangsari dalam Pradita, auditor yang berpengalaman 

mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik atas laporan keuangan. Susetyo dalam 

Pradita menyatakan bahwa pengalaman akan mengurangi pengaruh informasi yang tidak relevan 

dalam judgment auditor. Auditor yang berpengalaman dalam membuat suatu judgment tidak 

mudah dipengaruhi oleh kehadiran informasi yang tidak relevan. 

Agoes dalam bukunya menyebutkan prinsip etika profesi dalam kode etik institute 

akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, 

pemaki jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. 

Kode etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007.Kode etik ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa 

BPK. 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi 

dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan 

keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau 

pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir(Agoes, 2009). 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori X dan Y McGregor  



 

 

McGregor mengemukakan dua pandangan mengenai manusia yaitu teori X (negatif) dan 

teori Y (positif).Individu yang bertipe X memiliki locus of control eksternal dimana mereka pada 

dasarnya tidak menyukai pekerjaan, berusaha menghindarinya dan menghindari tanggung jawab, 

sehingga mereka harus dipaksa atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Individu 

yang bertipe Y memiliki locus of control internal dimana mereka menyukai pekerjaan, mampu 

mengendalikan diri untuk mencapai tujuan, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan 

inovatif (Robin dan Judge dalam Pradita, 2012). Locus of control adalah cara pandang individu 

tentang hal-hal yang menyebabkan berhasil atau tidaknya individu tersebut dalam melakukan 

kegiatan (Hejele dan Zeigler, 1986 dalam Raiyani, 2014). 

Teori Motivasi 

Motivasi adalah konsep penting bagi auditor, terutama dalam melakukan tugas audit. 

Auditor harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan audit 

dengan baik. Auditor yang memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya tidak akan dipengaruhi 

oleh tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksa, dan kompleksitas tugas audit 

yang mereka emban dalam menghasilkan suatu judgement yang relevan atas hasil auditnya. 

Auditor yang memiliki motivasi kuat juga akan terus berusaha menambah pengetahuan baik 

yang diperoleh dari pendidikan formal, kursus dan pelatihan untuk mendukung kinerjanya. 

Teori motivasi berprestasi menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya(Robbins, 

2007). Tiga elemen utama dalam definisi ini yaitu intensitas, arah dan ketekunan berhubungan 

dengan seberapa giat seseorang berusaha.Intensitas yang tinggi untuk menghasilkan prestasi 

kerja yang memuaskan harus dikaitkan dengan arah yang menguntungkan.Ketekunan merupakan 

suatu ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya.(Fitriani, 2012) 

Teori Kognitif (Piaget) 

Menurut Piaget dalam Budiningsih (2004), perkembangan kognitif merupakan suatu 

proses genetic, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan 

sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks lah susunan 

syarafnyadan makin meningkat pula kemampuannya. 

Teori kognitif memandang belajar sebagai proses yang memberi fungsi unsur-unsur 

kognisi terutama pikiran untuk mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. 

Aplikasi teori kognitif dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana auditor mengambil suatu 



 

 

pertimbangan berdasarkan pengalaman dan keahliannya dalam melaksanakan tugas audit. Setiap 

kali auditor melakukan audit maka auditor akan belajar dari pengalaman sebelumnya, memahami 

serta meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan audit. Auditor akan mengintegrasikan 

pengalaman auditnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses memahami dan belajar 

inilah yang menjadi proses peningkatan keahlian auditor, seperti bertambahnya pengetahuan 

audit dan meningkatnya kemampuan auditor dalam membuat judgment audit.(Praditaningrum & 

Januarti, 2012) 

Audit Judgement 

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat audit judgement dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non teknis. Cara pandang auditor dalam menanggapi 

informasi berhubungan dengan tanggungjawab dan resiko audit yang akan dihadapi oleh auditor 

sehubungan dengan judgement yang dibuatnya (Mayer dalam Trianevant, 2014). 

Menurut Jamilah, dkk (2007) audit judgment 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 lainnya.Audit judgment 

melekat pada setiap tahap dalam proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan 

audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. 

Gender 

Gender dapat diartikan sebagai pembedaan peran antara laki-laki dan wanita yang tidak 

hanya mengacu pada perbedaan biologis atau seksualnya, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial 

budaya (Berninghausen dan Kerstan dalam Pradita, 2012).Gender muncul akibat pengaruh sosial 

budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Pandangan 

tentang gender dapat diklasifikasikan kedalam Sex Role Stereotypes, dimana laki-laki dipandang 

lebih berorientasi pada pekerjaan, mampu bersikap obyektif dan independen. Sedangkan wanita 

dipandang lebih pasif, lemah lembut, memiliki orientasi pada pertimbangan dan posisinya pada 

pertanggungjawaban dalam organisasi lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Tekanan Ketaatan 

Hartanto dalam Jamilah dkk mengatakan akuntan secara terus menerus berhadapan 

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

keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien 

bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Auditor 



 

 

secara umum dianggap termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor 

akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. 

Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor 

junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang 

menyimpang dari standar etika dan profesionalisme.Individu yang memiliki kekuasaan 

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang 

diberikannya (Jamilah, Fanani, & Chandrarin, 2007). 

Kompleksitas Tugas 

Aryawati dan Martani dalam Raiyani menyatakan bahwa kompleksitas penugasan audit 

dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi auditor dalam mencapai hasil audit. Karakteristik tugas yang tidak terstruktur 

berdampak pada pertimbangan audit (Rong-Reuy, 2006) 

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

tugas utama maupun tugas-tugas yang lain (Restuningdiah & Indriantoro, 2000). Tugas audit 

cenderung merupakan tugas yang kompleks, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan 

lainnya. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas 

audit. Chung dan Monroe dalam Jamilah dkk (2007) mengemukakan bahwa kompleksitas dalam 

pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) banyaknya informasi yang tidak relevan 

dalam artian informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan, (2) 

adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya hasil yang diharapkan oleh entitas yang 

diperiksa dari kegiatan pengauditan. Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya 

kompleksitas audit ini dapat menyebabkan auditor berperilaku disfungsional. Adanya 

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

Kompetensi 

 Istilah kompetensi mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan 

penguasaan.Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan 

yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan 

publik.Dengan kepercayaan tersebut, publik memberikan mandat dan wewenang kepada yang 

bersangkutan dalam menjalankan profesinya (Agoes, 2009). 
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Gambar kerangka pemikiran 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengambilan keputusan harus didukung oleh informasi yang memadai.Kaum pria dalam 

mengolah informasi biasanya tidak menggunakan eluruh informasi yang tersedia sehingga 

keputusan yang diambil kurang komprehensif.Lain halnya dengan wanita, yang dalam mengolah 

informasi lebih teliti dan menggunakan informasi yang lebih lengkap, serta mengevaluasi 

kembali informasi tersebut dan tidak gampang menyerah (Meyer dan Levy dalam Jamilah, dkk, 

2007).Kaum wanita relatif lebih efesien dibandingkan kaum pria selagi mendapat akses 

informasi.Selain itu, kaum wanita juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu 

informasi baru dibandingkan dengan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam 

mengolah informasi yang sedikit menjadi lebih tajam.Argumen ini didukung juga oleh hasil 

penelitian dari Barbeau dan Btabeck dalam Jamilah dkk. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Diduga gender perpengaruh terhadap judgement  yang diambil oleh auditor. 

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara 

nilai-nilai yang bertentangan. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan 

yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang 

melanggar standar pemeriksaan. Auditor secara umum dianggap termotivasi oleh etika profesi 

Tekanan Ketaatan (X2) 

Gender (X1) 

Audit Judgement 

(Y) 

Kompleksitas Tugas (X3) 

Kompetensi (X4) 



 

 

dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan 

klien berarti melanggar standar.(Jamilah, Fanani, & Chandrarin, 2007) 

H2 : Diduga tekanan ketaatan berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor 

Kompleksitas tugas yaitu beragamnya tugas yang saling terkait dan membingungkan. Adanya 

kompleksitas tugas yang tinggi dapat menyebabkan buruknya auditjudgment(Septyarini, 2015). 

Menurut Jamilah,dkkTingkat kesulitan tugas dan struktur tugas merupakan dua aspek penyusun 

dari kompleksitas tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi 

tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi (information 

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

auditor. Berdasarkan teori motivasi X dan Y, apabila dihadapkan pada suatu tugas dengan 

kompleksitas yang tinggi auditor akan cenderung termasuk dalam tipe X. Auditor tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Akibatnya auditor tidak mampu 

mengintegrasikan informasi menjadi suatu judgment yang baik.Argumen ini didukung oleh hasil 

penelian dari Jamilah, dkk (2007) dan Praditaningrum (2012). Sehingga dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Diduga kompleksitas tugas berpengaruh terhadap judgement yang diambil oleh 

auditor. 

Semakin sering mengikuti pelatihan, seminar dan semakin banyak sertifikat yang dimiliki 

diharapkan auditor akan semakin mampu melaksanakan tugasnya (Raiyani, 2014). Perbedaan 

pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh pada cara auditor menyelesaikan sebuah 

pekerjaan (Kusharyanti, 2003). Diani dalam Raiyani menyatakan pengetahuan yang dimiliki oleh 

auditor akan mempengaruhi tugas yang akan diselesiakan. 

H4 : Diduga kompetensi berpengaruh terhadap judgement yang diambil oleh auditor 

Pengujian ini dilakukan secara pasrial dan simultan.Hipotesis diatas merupan pengujian secara 

parsial. Hipotesis pengujian secara simultan adalah sebagai berikut : 

H5 :Diduga Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Kompetensi 

berpengaruh terhadap judgement yang diambil oleh auditor. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian kausal komparatif atau biasa disebut juga expost facto atau setelah terjadi. 



 

 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun objek dalam penelitian ini adalah pengaruh gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, dan kompetensi terhadap audit judgement.Dengan studi kasus pada kantor 

BPK RI Perwakilan Kepri. Data yang dikumpulkan merupakan data primer, yaitu data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan (Siregar, 2012).Dalam penelitian ini melalui pengajuan angket atau kuesioner kepada 

pegawai yang menjalankan audit di BPK RI Perwakilan Kepri, yaitu sebanyak 40orang yang 

dijadikan responden. 

Metode Penelitian 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dengan cara disampaikan langsung 

pada kantor BPK RI Perwakilan Kepri. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi mengenai gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, kompetensi, dan audit 

judgement.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  

Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Dependen 

 Variabel dependen penelitian ini adalah audit judgement. Audit judgment dalam 

penelitian ini 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. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator 

yang dikembangkan oleh Praditaningrum (2012) dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan 

dengan lingkungan audit pemerintahan.Audit judgment diukur dengan dua kasus sederhana yang 

masing-masing tiga (3) item pertanyaan untuk setiap kasus.Kasus pertama berkaitan dengan 

penentuan tingkat materialitas dan kasus. 

Variabel Independen 

Gender 

 Gender dalam penelitian ini merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat 

perbedaan hak peran, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pri dan wanita yang 

berkembang dalam masyarakat (Jamilah, Fanani, & Chandrarin, 2007). Variabel ini diukur 

menggunakan indicator yang  dikembangkan oleh Jamilah, dkk. (2007). 

 Gender dalam penelitian ini terbagi menjadi dua ktegori yaitu pria dan wanita. Gender 

merupakan variable dummy dimana 1= pria dan 0= wanita. 



 

 

Tekanan Ketaatan 

 Tekanan ketaatan dalam penelitian ini mengacu pada konflik yang dialami auditor, 

dimana auditor mendapat tekanan dari atasan maupun entitas yang diperiksa untuk melakukan 

suatu tindakan menyimpang dari standar etika.Tekanan ketaatan diukur dengan instrument yang 

diadopsi dari penelitian Jamilah, dkk.Yang terdiri dari 8 item pertanyaan. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 =  tidak setuju, 3 = netral, 

4 = setuju, 5 = sangat setuju. 

Kompleksitas Tugas 

 Kompleksitas tugas dalam penelitian ini adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu 

tugas yang disebabkan  oleh terbatasnya informasi dan kejelasan informasi tentang tugas 

tersebut, terbatasnya daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki 

oleh pembuat keputusan (Jamilah, Fanani, & Chandrarin, 2007). Kompleksitas tugas 

menggunakan instrument dari penelitian Jamilah, dkk.yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 =  tidak 

setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. 

Kompetensi 

 Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki auditor untuk membuat 

suatu judgement.Kompetensi diukur menggunakan instrumen yang diadopsi dari Suandi.Yang 

terdiri dari 11 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert lima poin yaitu 

1 = sangat tidak setuju, 2 =  tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. 

Metode Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Analisis ini memiliki kegunaan pokok untuk melakukan pengecekan terhadap input data, 

mengingat bahwa analisis ini akan menghasilkan resume data secara umum. Seperti berapa 

jumlah responden laki-laki, berapa jumlah responden perempuan dan sebagainya (Wahyono, 

2012). 

 Statistik Deskriptif dimaksud untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum , range, dan 

sebagainya. 

 

 



 

 

Uji Kualitas Data  

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner 

harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan 

reliabilitas.Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam 

mengukur objek yang diteliti. 

Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan 

kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut 

terdistribusi secara normal, bebas dari multikolonieritas dan heterskodastisitas.Uji asumsi klasik 

yang digunakan adalah Uji normalitas, Uji multikolonieritas, dan Uji 

heteroskedastisitas.Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. 

Uji Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan analisis regresi 

linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji pengaruh simultan (uji statistik 

F), dan uji parsial (uji statistik t). 

Uji Regresi  

Pengujian penelitian ini menggunakan uji regresi bergandayang dapat diformulasikan 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e  

Keterangan : 

Y :Audit Judgment     X3 :Kompleksitas tugas  

a : Nilai intersep (konstan)    X4 :Kompetensi 

b1..b4 :: Koefisien arah regresi   X5 :Audit Judgement 

X1 :Gender     e :error  

X2 :Tekanan Ketaatan  

X5 :Audit Judgement 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

35 data. Variabel audit judgement  memiliki nilai minimum 14, nilai maximum 24, nilai rata-rata 

19.63, dan nilai standar deviasi 2.777. Variabel tekanan ketaatan memiliki nilai minimum 8, nilai 



 

 

maximum 25, nilai rata-rata 19.40, dan nilai standar deviasi 3.089. Variabel kompleksitas tugas 

memiliki nilai minimum 15, nilai maximum 23, nilai rata-rata 18.83, dan nilai standar deviasi 

2.107. Variabel kompetensi memiliki nilai minimum 33, nilai maximum 55, nilai rata-rata 44.09, 

dan nilai standar deviasi 5.633. 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas Data 

 Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). 

 Pengujian signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

variable bebas. Nilai r tabel yang dicari pada nilai signifikansi 0,05 dengan pengujian dua sisi 

dan r tabel didapat dari df=n-4, yaitu df=35-4=31, maka diperoleh nilai r tabel 0.344. Dengan 

ketentuan jika r hitung lebih besar dari pada r tabel dan nilai pisitif maka butir atau pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid.Namun sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel 

maka pernyataan tersebut tidak valid.  

Uji Reliabilitas 

 Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten.Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistic Cronbach 

Alpha (α).Suatu konstruk dikatakan reliabel atau handal jika nilai α > 0.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

2.47783891 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .078 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .542 

Asymp. Sig. (2-tailed) .931 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Pada tabel diatas merupakan nilai residual dari uji regresi variabel audit judgement, 

tekanan ketaatan, kompleksitas, persepsi etis, dan kompetensi. Pada tabel diatas menunjukan 

bahwa nilai Asymp Sig (2 tailed) sebesar 0,931> 0,05, maka disimpulkan bahwa data residual 

berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2017 



 

 

Uji Normalitas P-Plot 

 Berdasarkan dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik plot berada didekat atau 

diantara garis diagonal, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Sehingga data dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 

Uji Multikolonieritas Data 

Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

TK .888 1.126 

KT .808 1.238 

K .865 1.156 

G1 .872 1.147 

a. Dependent Variable: AJ 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil dari uji multikolonieritas diatas, maka data yang diperoleh tidak terjadi 

multukolonieritas, karena nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF dari keempat variabel 

berada disekitar angka 1, yang artinya tidak terjadi multikolonierias diantara variabel-variabel 

independen. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2017 



 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.994 2.990  -1.001 .325 

TK .089 .088 .185 1.015 .318 

KT .080 .135 .113 .591 .559 

K .041 .049 .154 .833 .411 

G1 -.314 .642 -.090 -.489 .629 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya diatas dari 0,05, jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Regresi Linear Berganda Hasil Uji Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.812 5.298  2.796 .009 

TK .346 .155 .384 2.223 .034 

KT -.281 .239 -.213 -1.176 .249 

K .082 .086 .166 .948 .351 

G1 -.921 1.137 -.141 -.809 .425 

a. Dependent Variable: AJ 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Maka dari hasil diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 14,812 + 0,346X1 + -0,281X2 + 0,082X3 +-0,921X4 +e 

 



 

 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.812 5.298  2.796 .009 

TK .346 .155 .384 2.223 .034 

KT -.281 .239 -.213 -1.176 .249 

K .082 .086 .166 .948 .351 

G1 -.921 1.137 -.141 -.809 .425 

a. Dependent Variable: AJ 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 53.422 4 13.356 7.919 .000
b
 

Residual 208.749 30 6.958   

Total 262.171 34    

a. Dependent Variable: AJ 

b. Predictors: (Constant), G1, K, TK, KT 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Dari hasil uji f diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000, karena 0,000 

<0.05 dan f hitung < f tabel (7,919>3,32), maka dapat disimpulkan bahwa variabel gender, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan kompetensi berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap audit judgement. 

 



 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .451
a42

 .204 .398 2.638 

a. Predictors: (Constant), G1, K, TK, KT 

b. Dependent Variable: AJ 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,398. Artinya gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan kompetensi 

dapat menjelaskan audit judgement sebesar 39,8%. 

Pembahasan 

Pengaruh gender terhadap audit judgement 

Hasil H1 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 

audit judgement.Berdasarkan ujit dapat dilihat nilai t sebesar -0,809 dan nilai signifikan 0,425. 

Karena 0,425>0,05 dan t hitung < t tabel (-0,809<2,0423). Oleh karena itu H1 dalam penelitian 

ini ditolak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Tantra yang menyatakan gender tidak berpengaruh 

terhadap audit judgement.Karena perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dari faktor 

biologis dan seksualnya, tapi menakup nilai social budaya (Berninghausen dalam Pradita, 2012),  

Pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit judgement 

 Hasil H2 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh 

terhadap audit judgement. Semakin tinggi tekanan ketaatan yang ada pada seorang auditor maka 

akan semakin baik judgement yang dikeluarkan. Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini dapat 

diterima. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Tantra (2013), yang 

menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgement. Yang artinya 

bahwa seorang auditor akan melakukan tindakan menyimpang karna adanya tekanan dari atasan 

atau entitas sehingga berpengaruh terhadap judgement yang akan dibuat. 

Pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit judgement 



 

 

 Hasil H3 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

terhadap audit judgement. Berdasarkan uji t dapat dilihat nilai t sebesar -1,176 dengan signifikan 

0,249. Karena 0,249>0,05 dan t hitung < t tabel (-1,176< 2,0423). Oleh karena itu H2 dalam 

penelitian ini ditolak. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Praditaningrum (2012) yang 

menyatakan bahwa tugas audit yang dihadapi oleh auditor cenderung kompleks sehingga tidak 

berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa 

auditor dapat memahami dan tidak mendapat kesulitan atas tugas yang dikerjakannya.Auditor 

mempunyai informasi yang relevan dan jelas sehingga dapat mengintegrasikan informasi 

tersebut menjadi suatu judgment yang baik.  

Pengaruh kompetensi terhadap audit judgement 

 Hasil H4 dalam peneltian ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap audit judgement. Berdasarkan uji t dapat dilihat nilai t sebesar sebesar 0,948 dan nilai 

signifikan 0,351. Karena 0,351>0,05 dan t hitung < t tabel (0,948<2,0423). Oleh karena itu H4 

dalam penelitian ini ditolak. 

 Hal ini bertolak belakanng daripenelitian Raiyani (2014). Kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap audit judgement karena pada penelitian ini hanya mencakup pada pengetahuan. 

Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari 

pendidikan formal.ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan. Namun sebagian 

besar dari auditor jarang mengikuti pelatihan dan seminar. 

Pengaruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan kompetensi terhadap audit 

judgement 

 Hasil H5 penelitian ini adalah gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan 

kompetensi berpengaruh terhadap audit judgement.Berdasarkan uji f dapat dilihat bahwa nilai 

signifikan sebesar 0,000, karena 0,000>0.05 dan f hitung < f tabel (7,919< 3,32), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan kompetensi 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap audit judgement. Oleh karena itu H5 dalam 

penelitian ini diterima. 

 

 

 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari gender,tekanan 

ketaatan, kompleksitas tugas, dan kompetensi terhadap audit judgement pada kantor Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan 

hasil dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Gender tidak berpengaruh terhadap audit judgement pada kantor BPK RI Prov. Kepri.  

2. Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgement pada kantor BPK RI Prov. 

Kepri.  

3. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgement pada kantor BPK RI 

Prov. Kepri.  

4. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap audit judgement pada kantor BPK RI Prov. 

Kepri.  

5. Gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan kompetensi berpengaruh secara 

simultan terhadap audit judgement. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diungkapkan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel gender, tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas dan kompetensi untuk melihat pengaruh pada audit judgement. Maka 

dari itu peneliti menyarankan untuk peneliti yang akan datang untuk menambahkan 

beberapa variabel, seperti keahlian audit dan pengalaman audit. 

2. Diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini terkait audit judgement. 

3. Memperluas daerah penelitian yang tidak hanya meneliti di kantor BPK. 

4. Untuk selanjutnya agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih berkualitas, maka 

diharapkan untuk terlebih dahulu memperbaiki kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian, atau mengganti kuesioner dengan tingkat validitas yang lebih tinggi. 
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