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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1       Tinjauan Pustaka 

2.1.1    Auditing 

 

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Menurut Arens, et al. (2012:30) definisi auditing adalah: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about informasi to 

determine and repot on the degree of correspondence between the information 

and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 

person”. 

Kutipan tersebut menyatakan bahwa auditing adalah akumulasi dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. 

Menurut Sukrisno (2012:9), auditing didefinisikan sebagai berikut : 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

Jadi, auditing merupakan proses sistematik dengan mengumpulkan dan 

mengevaluasi secara  objektif mengenai informasi atau pernyataan tentang tindakan 

atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara informasi atau 

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian hasilnya 

dikomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan. 
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2.1.1.2 Standar Auditing  

 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk 

menetapkan standar auditing. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ikatan Akuntan 

Indonesia membentuk Dewan Standar Audit yang ditetapkan sebagai badan teknis 

senior dari Ikatan Akuntansi Indonesia untuk menerbitkan pernyataan-pernyataan 

tentang standar auditing. Sepuluh standar auditing terbagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan. Secara 

keseluruhan kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas pelaksanaan kerja dan 

tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit laporan keuangan. Oleh 

karena itu, standar auditing digunakan sebagai ukuran untuk menilai  auditor (Arens, 

et al. 2012:52). 

1) Standar Umum 

Standar umum berhubungan dengan kualifikasi auditor harus dan kualitas 

pekerjaan auditor. Standar umum terdiri atas tiga buah standar : 

a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 
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2) Standar pekerjaan lapangan 

Seperti tersirat dari namanya, standar ini terutama berhubungan dengan 

pelaksanaan audit di tempat bisnis klien atau di lapangan. Standar ini juga terdiri dari 

tiga butir standar yang intinya adalah sebagai berikut : 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyan dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

3) Standar pelaporan 

  Di dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memenuhi empat buah standar 

pelaporan. Banyak Pernyataan Standar Audit (PSA) telah diterbitkan Ikatan 

Akuntan Indonesia untuk membantu para auditor dalam memenuhi standar-

standar tersebut. 

a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

b) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan 
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keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

d) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapatan mengenai 

laporan keungan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang 

nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus 

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan 

tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. 

2.1.1.3 Tipe Audit 

  Menurut Arens, et al. (2012:37-39) akuntan publik melakukan tiga jenis 

utama audit, yang terbagi kedalam tiga kategori : 

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit)  

 Audit laporan keuangan mencakup penghimpun dan pengevaluasian bukti 

mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan 

pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria 

yang telah ditentukan yaitu Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU). 

 

 



15 
 

 

2. Audit kepatuhan (compliance audit) 

Audit kepatuhan mencakup penghimpun dan pengevaluasian bukti dengan tujuan 

untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi tertentu dari suatu 

entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah 

ditentukan. 

3. Audit operasional (operasional audit) 

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai 

kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian 

efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. 

 

2.1.1.4 Macam-Macam Auditor 

 

  Menurut Arens, et al. (2012:39) Orang atau kelompok yang melaksanakan 

audit dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Auditor Independen (KAP) 

Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab pada audit atas laporan keuangan 

historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta 

banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil. Audit tersebut 

terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai inormasi keuangan 

seperti kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah 

(terutama instansi pajak). 
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2. Auditor Pemerintah (General Accounting Office Auditors) 

Auditor pemerintah adalah auditor professional yang bekerja pada instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban 

keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau 

pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pemerintah. Mayoritas tanggung 

jawab auditor pemerintah sama dengan tanggung jawab dari akuntan publik. 

Sebagian besar informasi keuangan yang disediakan oleh berbagai badan 

pemerintah telah diaudit oleh auditor pemerintah. 

3. Auditor Intern (internal auditor) 

Auditor intern adalah auditor yang dipekerjakan pada masing-masing perusahaan 

untuk melakukan audit manajemen yang tugas pokoknya adalah menentukan 

apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak 

telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagan terhadap kekayaan 

organisasi, serta menentukan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

organisasi. Mayoritas auditor intern terlibat harus berada pada posisi yang 

independen terhadap organisasi sepanjang masih terdapat hubungan antara 

pemberi kerja dan pekerja. Audit intern menyediakan informasi yang amat 

bernilai bagi pihak manajemen dalam proses pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan efektifitas operasi perusahaan. 
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4. Auditor pajak (internal revenue agents) 

Auditor pajak adalah auditor yang melaksanakan proses audit atas pajak 

penghasilhan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Audit ini merupakan jenis audit 

kepatuhan. Pajak penghasilan yang diaudit oleh auditor ini sangatlah beragam, 

mulai dari perhitungan pajak sederhana bagi individu yang bekerja pada seorang 

pemberi kerja saja serta hanya memperoleh pengurangan pajak standar hingga 

perhitungan pajak yang sangat kompleks pada perusahaan multinasional. 

Masalah perpajakan meliputi pembayaran pajak oleh wajib pajak perseorangan, 

pajak hadiah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan perusahaan, pajak 

untuk dana perwalian serta, dan seterusnya. Seorang auditor yang terlibat salah 

satu area audit ini harus memiliki pengetahuan perpajakan serta keahlian audit 

yang cukup agar dapat melaksanakan suatu audit yang efektif. 

 

2.1.1.5 Jenis Pendapat Audit 

 

 Auditor sebagai pihak yang independen didalam pemeriksaan laporan 

keuangan suatu perusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan 

keuangan yang diauditnya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

mengharuskan pembuatan laporan setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan 

laporan keuangan. Bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dalam 
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laporan audit adalah pendapat. Ada empat syarat pernyataan pendapat auditor 

menurut Sukrisno (2012:75). 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). 

 

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing 

yang ditentukan oleh ikatan akuntansi Indonesia, seperti yang terdapat dalam 

standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan 

pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung opininya, serta 

tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari 

SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang  material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas 

dengan SAK/ETAP/IFRS. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa (Unqualified Opinion 

Report With Explanatory Language). 

 

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan 

auditor menambahkan paragraph penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam 

laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi : 

a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 
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b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena 

keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan menyimpang dari 

suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia. 

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor 

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas 

namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen berkesimpulan 

bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan 

pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 

d. Di antara dua periode akuntansi  terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan 

keuangan komparatif. 

f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh badan pengawas 

pasar modal (Bapepam) namun tdak disajikan atau tidak di review. 

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh ikatan akuntan Indonesia dewan 

standar akuntansi keuangan telah dihilangkan oleh dewan tersebut, dan 

auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan 

informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang 

besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang 

dikeluarkan oleh dewan tersebut. 
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h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang  berisi laporan keuangan yang 

diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. 

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). 

 

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, 

kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat 

ini dinyatakan bilamana : 

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

lingkungan audit yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa ia 

tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia 

berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, dan ia 

berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus 

menjelaskan semua alasan yang menguatkan semua alasan yang 

menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan 

sebelum paragraf pendapat. Ia harus juga mencantumkan bahwa 

pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelas di dalam 

paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata 
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kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau 

dengan pengecualian untuk. Frasa seperti tergantung atas atau dengan 

penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup 

kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari karena catatan atas 

laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata-kata 

seperti disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, jika dibaca 

sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk 

disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Advese Opinion) 

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan 

arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, 

menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak 

disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. 

Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan 

dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) 

semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama 

hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis 

untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara 

beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu. 

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Of Opinion) 
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 Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa 

auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor 

tidak dapat menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat 

merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang 

kewajaran suatu laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. 

Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor 

harus memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua 

alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. 

 Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak 

melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkan 

memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak 

memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas 

dasar auditannya, bahwa terdapat penyimpangan material dari 

SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat 

disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan 

dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang  mendukung 

pernyataan tersebut ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit 

tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus 

menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, 

paragraf lingkup audit dalam laporan auditor bentuk baku). Jika 
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auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar 

auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat 

mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. 

Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan 

dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan 

SAK/ETAP/IFRS. 

 

2.1.2  Gender 

 

2.1.2.1 Pengertian Gender  

 

 Menurut Gold, et al. (2001) menyatakan bahwa : 

 “Based on psychological literature, very recently some researchers have 

posited that there are gender differences in personal auditor characteristics, 

leading to gender-differentiated audit judgments and decisions. However, 

such assertions may not directly justify the existence of aprori expectation in 

that regard as alternative views about the “smoothing” effects of content on 

such gender differences as employess are socialized within the work 

environment have also been argued. The study examined particularly, if 

gender differences also signal ed differences in risk profile and problem 

solving abilities : two important traits with potential of influencing the auditor 

judgment and audit quality” 

 Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan literatur 

psikologis, yang sangat baru-baru ini beberapa peniliti telah mengemukakan bahwa 

ada perbedaan gender dalam karakteristik pribadi auditor, yang mengarah ke gender 

dalam penilaian audit dan keputusan. Namun, seperti pernyataan tidak mungkin 

secara langsung membenarkan adanya harapan aprori dalam hal sebagai pandangan 

alternatif tentang “smoothing” efek konteks pada perbedaan gender seperti karyawan 
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disosialisasikan dalam lingkungan kerja juga telah berpendapat. Studi ini terutama 

meneliti, jika perbedaan gender juga mengisyaratkan perbedaan profil risiko dan 

kemampuan memecahkan masalah, dua sifat penting dengan potensi ialah 

mempengaruhi penilaian auditor dan kualitas audit. 

 Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan 

sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dari seks atau jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini disebabkan yang dianggap 

maskulin dalam suatu kebudayaan bias dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan 

kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial budaya bukan 

semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan dan fungsi 

peran sosial yang dikontruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat 

berubah dari waktu ke waktu. Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-

laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh Tuhan oleh karena itu tidak dapat 

ditukar atau diubah, ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku 

selamanya (Nobelius, 2012). 

 Menurut Palmer dan Kandasaami (1997) pandangan mengenai gender dapat 

diklasifikasikan, pertama : kedalam dua model yaitu equity model dan complementary 

contribution model. Kedua : kedalam dua stereotype yaitu sex roles stereotypes dan 

managerial stereotypes. Model pertama mengasumsikan bahwa antara laki-laki dan 

wanita sebagai profesional adalah identik sehingga perlu ada satu cara yang sama 

dalam mengelola dan wanita harus diuraikan akses yang sama. Model kedua 
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berasumsi bahwa antara laki-laki dan wanita mempunyai kemampuan yang berbeda 

sehingga perlu ada perbedaan dalam mengelola dan cara menilai, mencatat serta 

mengkombinasikan untuk menghasilkan suatu sinergi. Pengertian klasifikasi 

stereotype merupakan proses pengelompokan indivdu kedalam suatu kelompok, dan 

pemberian atribut karakteristik pada individu berdasarkan anggota kelompok. 

Stereotype gender adalah kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan 

tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita (Santrock,2010). Sex role 

stereotypes dihubungkan dengan pandangan umum bahwa laki-laki itu lebih 

berorientasi pada pekerjaan, objektif, independen, agresif, dan pada umumnya 

mempunyai kemampuan lebih dibandingkan wanita dalam pertanggungjawaban 

manajerial. Wanita dilain pihak dipandang lebih pasif, orientasi pada pertimbangan, 

lebih sensitif, dan lebih rendah posisinya pada pertanggungjawaban organisasi 

dibandingkan laki-laki. Managerial stereotypes memberikan pengertian manajer yang 

sukses sebagai seseorang yang memilki sikap, perilaku, dan temperamen yang 

umumnya lebih memiliki laki-laki dibanding wanita. 

 Dalam lingkungan pekerjaan apabila terjadi masalah, pegawai pria akan 

merasa tertantang menghadapinya dibandingkan untuk menghindarinya. Perilaku 

pegawai wanita akan lebih cenderung untuk menghindari konsekuensi konflik 

dibanding perilaku pegawai pria, meskipun dalam banyak situasi wanita lebih banyak 

melakukan kerjasama dibanding pria, tetapi apabila akan ada risiko timbul, pria 

cenderung lebih banyak membantu dibanding wanita (Eaghly, 1987). 
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2.1.2.2 Dimensi dan Indikator Gender  

 Menurut Nobelius (2012) menyatakan bahwa : 

“Gender is a range of characteristic of femininity and masculinity. Depending 

on the context, the term may refer to such concept as sex. (i.e. the state of 

being male or female), social roles (as in gender roles) or gender identity.” 

 Berdasarkan kutipan tersebut, dinyatakan bahwa gender adalah berbagai 

katakteristik feminitas dan maskulinitas. Tergantung pada konteksnya, istilah ini 

mungkin merujuk kepada konsep-konsep seperti seks (yaitu keadaan sebagai lelaki 

atau perempuan), sosial peran (seperti dalam peran gender) atau identitas gender. 

Jenis kelamin merupakan dimensi dari gender, yang terdiri dari pria dan wanita yang 

memiliki sisi maskulin untuk pria dan feminim untuk wanita.. 

 Sehingga gender dapat dilihat pada 2 karakter (http://psikologi-

online.com/apakah-maskulin-dan-feminim-itu 09/07/2009) yaitu: 

1. Feminim 

Feminim dianggap khas perempuan, feminim diartikan sebagai sesuatu 

yang memiliki sifat-sifat keperempuanan. Misalnya lembut, perasa, mudah 

menangis, boneka, pegawai perpustakaan, sekretaris, aerobik, perawatan 

wajah adalah hal-hal yang dinilai feminim. 

2. Maskulin 

Maskulin dianggap khas laki-laki, maskulin diartikan sebagai Sesuatu 

yang memiliki sifat-sifat kejantanan, baik berupa kepribadian, perilaku, 

pekerjaan, benda atau lainnya. Misalnya agresif, dominan, ambisius, tanpa 

http://psikologi-online.com/apakah-maskulin-dan-feminim-itu%2009/07/2009
http://psikologi-online.com/apakah-maskulin-dan-feminim-itu%2009/07/2009
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emosi, balap motor, naik motor besar, senjata api, tinju, bina raga, buruh 

bangunan, sopir truk adalah hal-hal yang dianggap maskulin. 

Di antara maskulin dan feminim ada androgini yakni tidak bersifat 

maskulin atau feminim alias dianggap bisa dianggap maskulin maupun 

feminim sekaligus. Orang yang bersifat androgini mengombinasikan 

dalam dirinya sifat-sifat maskulin maupun feminim. Misalnya rajin 

memasak di dapur tapi bekerja sebagai buruh kapal atau sangat tegas 

ketika bekerja tetapi sangat lembut ketika di rumah. 

 

2.1.3    Orientasi Tujuan 

2.1.3.1 Pengertian Orientasi Tujuan 

 

 Menurut VandeWalle, et al. (2001) : 

“people with a mastery or learning goal orientation focus on developing their 

competence by acquiring new skills, mastering new situations, and learning 

from experience, those with a performance-approach goal orientation focus 

on demonstrating normative competence and gaining favorable judgments 

from others, and those with a performance-avoidance goal orientation focus 

on avoiding situationa that might showcase their lack of competence or result 

in negative judgments from others.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut orang dengan penguasaan atau orientasi tujuan 

pembelajaran berfokus pada pengembangan kompetensi mereka dengan mengakuisisi 

keterampilan baru menguasi situasi baru dan belajar dari pengalaman mereka dengan 

orientasi tujuan pendekatan-kinerja berfokus pada pendemontrasian kompetensi 

normatif dan memperoleh penilaian baik dari orang lain, dan mereka yang 
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berorientasi tujuan penghindaran-kinerja berfokus untuk menghindari situasi yang 

mungkin menampilkan rendahnya kompetensi atau hasil dalam penilaian negatif dari 

orang lain. 

 Orientasi tujuan merupakan suatu mental framework bagaimana individu 

menginterprestasikan dan merespon situasi/kejadian yang dihadapinya (Dweck and 

Legget, 1988). Secara spesifik ada dua macam orientasi tujuan (goal orientation) 

yaitu orientasi tujuan kinerja (performance goals) dan orientasi tujuan pembelajaran 

(learning goals). Menurut Johnson, et al. (2000), orientasi pembelajaran 

memfokuskan individu pada pengembangan dan strategi tugas yang rumit. Salah 

satu temuan penelitian yang konsisten dalam literatur motivasional adalah bahwa 

tantangan tujuan (challenging goals) yang lebih besar menghasilkan kinerja yang 

lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah atau tujuan yang dilakukan dengan terbaik 

(Locke dan Latham, 1990). 

 Namun pada penelitian terbaru (Porath, et al. 2006) difokuskan pada tiga 

dimensi disposisional orientasi tujuan: pembelajaran, penghindaran-kinerja, dan 

pendekatan-kinerja. Individu dengan orientasi tujuan pembelajaran fokus pada 

pengembangan kompetensi mereka dengan mengakuisisi keterampilan baru, 

menguasai situasi baru, dan belajar dari pengalaman. Sedangkan yang berhubungan 

dengan kinerja, individu dengan orientasi tujuan kinerja fokus pada 

mendemonstrasikan kemampuan normatif dan penilaian yang baik dari orang lain, 

dan invidu dengan orientasi tujuan penghindaran fokus pada menghindari situasi 
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yang mungkin menunjukkan kekurangan dari kompetensi yang mereka miliki dan 

penilaian negatif dari orang lain. 

 

2.1.3.2 Dimensi dan Indikator Orientasi Tujuan 

 

 Menurut VandeWalle, et al. (1999) orientasi tujuan terbagi menjadi 3 

dimensi, yaitu: 

1. Pembelajaran 

Orang dengan penguasaan atau orientasi tujuan pembelajaran berfokus pada : 

a. Pengembangan kompetensi dengan mengakuisisi keterampilan baru, 

b. Belajar menguasai situasi baru, dan 

c. Belajar dari pengalaman. 

2. Pendekatan-Kinerja 

Orang dengan orientasi pendekatan-kinerja berfokus pada : 

a. Mendemontrasikan kemampuan normatif, dan 

b. Mendapat penilaian yang baik dari orang lain. 

3. Penghindaran-Kinerja 

Orang dengan orientasi tujuan penghindaran-kinerja berfokus pada : 

a. Menghindari situasi yang menunjukkan kekurangan dari kompetensi yang 

mereka miliki, dan 

b. Menghindari penilaian buruk dari orang lain.  
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2.1.4 Self-efficacy 

 

2.1.4.1 Pengertian Self-Efficacy 

 

  Menurut Stajkovic, A.D., & Luthans, F. (1998) menyatakan bahwa :  

“This study demonstrates that the drive to improve audit judgment 

performance among auditors with high self-efficacy only exists when 

managing simple tasks. When performing more complex ttasks, auditors are 

not sufficiently motivated by their high self-efficacy to work harder or to show 

better audit judgment performance.” 

 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, studi ini menunjukkan bahwa dorongan 

untuk meningkatkan audit judgment antara auditor dengan self-efficacy tinggi hanya 

ada ketika (Locke dan Latham, 1990).mengelola tugas-tugas sederhana. Ketika 

melakukan tugas yang lebih kompleks, auditor tidak cukup termotivasi oleh self-

efficacy mereka yang tinggi untuk berkerja lebih keras atau untuk menunjukkan audit 

judgment yang lebih baik. 

Self-efficacy dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat 

menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, adalah salah satu faktor dari 

faktor yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tugas (Bandura, 

1986). Self-efficacy (efakasi diri) adalah persepsi / keyakinan tentang kemampuan diri 

sendiri. Bandura (1993) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan 

seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, 

yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya 

hubungan ini juga akan menunjukkan hubungan dengan kinerja  

Self-efficacy mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk 

mengorganisasi dan mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecapakan 
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tertentu (Bandura, 1986). Berdasarkan persamaan pendapat para ahli tersebut, jadi 

self-efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan individu mengenai kemampuan 

dirinya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, 

menghasilkan sesuatu dan mengimplementasikan tindakan untuk menampilkan 

kecapakan tertentu. 

2.1.4.2 Dimensi dan Indikator Self-Efficacy 

 

 Bandura (1997) mengumukakan bahwa self-efficacy individu dapat dilihat 

dari tiga dimensi dan indikator, yaitu: 

a. Tingkat (Level) 

Self-efficacy individu dalam mengerjakan suatu tugas berbeda dalam tingkat 

kesulitan tugas. Individu memiliki self-efficacy yang tinggi pada tugas yang 

mudah dan sederhana, atau juga pada tugas-tugas yang rumit dan 

membutuhkan kompetensi yang tinggi. Individu yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi cenderung memilih tugas yang tingkat kesukarannya sesuai 

dengan kemampuannya. 

b. Keluasan (Generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan penguasaan individu terhadap bidang atau tugas 

pekerjaan. Individu dapat menyatakan dirinya memiliki self-efficacy pada 

aktifitas yang luas, atau terbatas pada fungsi domain tertentu saja. Individu 

dengan self-efficacy yang tinggi akan mampu menguasai beberapa bidang 

sekaligus untuk menyelesaikan suatu tugas. Individu yang memiliki self-
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efficacy yang rendah hanya menguasai sedikit bidang yang diperlukan dalam 

menyelesaikan suatu tugas. 

c. Kekuatan (Strength) 

Dimensi yang ketiga ini lebih menekankan pada tingkat kekuatan atau 

kemantapan individu terhadap keyakinannya. Self-efficacy menunjukkan 

bahwa tindakan yang dilakukan individu akan memberikan hasil yang sesuai 

dengan yang diharapkan individu. Self-efficacy menjadi dasar darinya 

melakukan usaha yang keras, bahkan ketika menemui hambatan sekalipun. 

 

2.1.4.3 Sumber-Sumber Self-Efficacy 

 

Bandura (1986) menjelaskan bahwa self-efficacy individu didasarkan pada 

empat hal, yaitu: 

a. Pengalaman akan kesuksesan 

Pengalaman akan kesuksesan adalah sumber yang paling besar pengaruhnya 

terhadap self-efficacy individu karena didasarkan pada pengalaman otentik. 

Pengalaman akan kesuksesan menyebabkan self-efficacy individu 

meningkat, sementara kegagalan yang berulang mengakibatkan menurunnya 

self-efficacy, khususnya jika kegagalan terjadi ketika self-efficacy individu 

belum benar-benar terbentuk secara kuat. Kegagalan juga dapat menurunkan 

self-efficacy individu jika kegagalan tersebut tidak merefleksikan kurangnya 

usaha atau pengaruh dari keadaan luar. 
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b. Pengalaman individu lain 

Individu tidak bergantung pada pengalamannya sendiri tentang kegagalan 

dan kesuksesan sebagai sumber self-efficacy. Self-efficacy juga dipengaruhi 

oleh pengalaman individu lain. Pengamatan individu akan keberhasilan 

individu lain dalam bidang tertentu akan meningkatkan self-efficacy individu 

tersebut pada bidang yang sama. Individu melakukan persuasi terhadap 

dirinya dengan mengatakan jika individu lain dapat melakukannya dengan 

sukses, maka individu tersebut juga memiliki kemampuan untuk 

melakukannya dengan baik. Pengamatan individu terhadap kegagalan yang 

dialami individu lain meskipun telah melakukan banyak usaha menurunkan 

penilaian individu terhadap kemampuan sendiri dan mengurangi usaha 

individu untuk mencapai kesuksesan. Ada dua keadaan yang memungkinkan 

self-efficacy individu mudah dipengaruhi oleh pengalaman individu lain, 

yaitu kurangnya pemahaman individu tentang kemampuan orang lain dan 

kurangnya pemahaman individu akan kemampuan sendiri. 

c. Persuasi verbal 

Persuasi verbal dipergunakan untuk meyakinkan individu bahwa individu 

memiliki kemampuan yang memungkinkan individu untuk meraih apa yang 

diinginkan. 

d. Keadaan fisiologis 

Penilaian individu akan kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas 

sebagaian dipengaruhi oleh keadaan fisiologis. Gejolak emosi dan keadaan 
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fisiologis yang dialami individu memberikan suatu hal yang tidak diinginkan 

sehingga situasi yang menekan cenderung dihindari. Informasi dari keadaan 

fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin, dan gemetar menjadi isyarat 

bagi individu bahwa situasi yang dihadapinya berada di atas kemampuannya. 

 

 

2.1.4.4  Proses-Proses Self-Efficacy 

 

Bandura (1997) menguraikan proses psikologis self-efficacy dalam 

mempengaruhi fungsi manusia. Proses tersebut dapat dijelaskan melalui cara-cara 

dibawah ini: 

a. Proses Kognitif 

 Dalam melakukan tugas akademiknya, individu menetapkan tujuan dan 

sasaran perilaku sehingga individu dapat merumuskan tindakan yang tepat 

untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan sasaran pribadi tersebut 

dipengaruhi oleh penilaian individu akan kemampuan kognitifnya. 

 Fungsi kognitif memungkinkan individu untuk memprediksi kejadian-

kejadian sehari-hari yang akan berkibat pada masa depan. Asumsi yang timbul 

pada aspek kognitif ini adalah semaki efektif kemampuan individu dalam 

analisis dan dalam berlatih mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan 

pribadi, maka akan mendukung invidu bertindak dengan tepat untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Individu akan meramalkan kejadian dan 

mengembangkan cara untuk mengontrol kejadian yang mempengaruhi 
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hidupnya. Keahlian ini membutuhkan proses kognitif yang efektif dari 

berbagai macam informasi. 

b. Proses Motivasi 

 Motivasi individu timbul melalui pemikiran otomatis dari dalam dirinya untuk 

mewujudkan tujuan yang diharapkan. Individu berusaha memotivasi diri 

dengan menetapkan keyakinan pada tindakan yang akan dilakukan, 

merencanakan tindakan yang akan direalisasikan. Terdapat beberapa macam 

motivasi kognitif yang dibangun dari beberapa teori yaitu atribusi penyebab 

yang berasal dari teori atribusi dan pengharapan akan hasil yang terbentuk 

dari teori nilai-pengharapan. 

 Self-efficacy mempengaruhi atribusi penyebab, dimana individu yang 

memiliki self-efficacy akademik yang tinggi menilai kegagalannya dalam 

mengerjakan tugas akademik disebabkan oleh kurangnya usaha, sedangkan 

individu dengan self-efficacy yang rendah menilai kegagalannya disebabkan 

oleh kurangnya kemampuan. 

 Teori nilai-pengharapan memandang bahwa motivasi diatur oleh pengharapan 

akan hasil (outcome expectation) dan nilai hasil (outcome value) tersebut. 

Outcome expectation merupakan suatu perkiraan bahwa perilaku atau 

tindakan tertentu akan menyebabkan keyakinan tentang sejauh mana perilaku 

tertentu akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Outcome value adalah nilai 

yang mempunyai arti dari konsekuensi-konsekuensi yang terjadi bila suatu 
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perilaku dilakukan. Individu harus memiliki outcome value yang tinggi untuk 

mendukung outcome expectation. 

c. Proses Afeksi 

 Afeksi terjadi secara alami dalam diri individu dan berperan dalam 

menentukan intensitas pengalaman emosional. Afeksi ditujukan dengan 

mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang menghalangi pola-pola 

pikir yang benar untuk mencapai tujuan. 

 Proses afeksi berkaitan dengan kemampuan mengatasi emosi yang timbul 

pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepercayaan 

individu terhadap kemampuannya mempengaruhi tingkat stress dan depresi 

yang dialami ketika menghadapi tugas yang sulit atau bersifat mengancam. 

Individu yang yakin dirinya mampu mengontrol ancaman tidak akan 

mengakibatkan pola pikir yang menganggu. Individu yang tidak percaya akan 

kemampuannya yang dimiliki akan mengalami kecemasan karena tidak 

mampu mengelola ancaman tersebut. 

d. Proses seleksi 

Proses seleksi berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyeleksi 

tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Ketidakmampuannya individu dalam melakukan seleksi tingkah 

laku membuat individu tidak percaya, bingung, dan mudah menyerah ketika 

menghadapi masalah atau situasi sulit. Self-efficacy dapat membentuk hidup 

individu melalui pemilihan tipe aktifitas dan lingkungan. Individu akan 
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mampu melaksanakan aktifitas yang menantang dan memilih situasi yang 

diyakini mampu ditangani. Individu akan memelihara kompetensi, minat, 

hubungan sosial atas pilihan yang ditentukan. 

 

2.1.5 Pengalaman 

 

2.1.5.1 Definisi Pengalaman 

 

 Menurut Loehoer (2002:2) menyebutkan bahwa: 

“Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh 

melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama 

benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:26): 

“Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, 

ditanggung, dan sebagainya”. 

 

2.1.5.2 Definisi Pengalaman Auditor 

 

Menurut Ashton (1991): 

“Pengalaman auditor merupakan kemampuan yang dimiliki auditor atau 

akuntan pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masalalu yang 

berkaitan dengan seluk-beluk audit atau pemeriksaan”. 

Mulyadi (2002:24) mendefinisikan bahwa: 

“Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang 

diperoleh melalui interaksi”. 
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2.1.5.3 Dimensi dan Indikator Pengalaman Auditor 

 Menurut Mulyadi (2002:25) 

“Jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu 

mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih 

berpengelaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti 

pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia 

usaha dan profesinya, agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan 

formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, 

pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun 

sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin 

memperoleh izin praktek dalam profesi akuntan publik (SK Menteri 

Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997)”. 

 

 Selain itu menurut Ida Suraida (2003) menjelaskan bahwa ada 2 dimensi 

pengalaman, yaitu: 

1. Lamanya auditor bekerja di bidang audit, dan 

2. Banyaknya penugasan audit yang pernah ditangani 

 

2.1.6 Audit Judgment 

 

2.1.6.1 Pengertian Audit Judgment 

 Pengertian Audit Judgment menurut Bonner (1999) adalah: 

“The term judgment typical refers to forming an idea, opinion, or estima 

about an object, an event, a state or another type of phenomenon. Judgments 

tend to take the form of predictions about the future or an evaluation of a 

current state of affairs”. 

 

 

 Kutipan tersebut menyatakan bahwa judgment mengacu pada pembentukan 

ide, pendapat, atau perkiraan tentang objek, peristiwa, keadaan, atau jenis lain dari 
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fenomena. Judgment cenderung mengambil prediksi tentang masa depan atau 

evaluasi dari situasi saat ini. 

 Hogart (1992) mengartikan judgment sebagai proses kongnitif yang 

merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment merupakan suatu proses yang 

terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan 

sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi 

lebih lanjut. Proses judgment tergantung pada kedatangan informasi sebagai proses 

unfolds. Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga 

mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. 

 Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan 

keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas 

tersebut. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan suatu entitas, 

auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil 

suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2002). 

 

2.1.6.2 Tingkat Audit Judgment 

 Berdasarkan tingkatnya, judgment auditor dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Judgment auditor mengenai tingkat materialitas 

Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual 

atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan 
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beberapa hal lainnya adalah tidak penting (IAI, 2001 :312). Materilitas 

memberikan suatu pertimbangan pentin dalam menentukan jenis laporan audit 

mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu (Arens, et al 

2012:68). 

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas 

sebagai: ”Besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi 

yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan 

pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi 

menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut.”  

Definisi diatas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan: (1) keadaan 

–keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha (perusahaan klien), dan (2) 

informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada 

laporan keuangan yang telah diaudit. 

Dalam konsepnya, tingkat materilitas berpengaruh langsung terhadap jenis 

opini yang diterbitkan (Arens, et al 2012:68). Pada berbagai tingkat 

materialitas tertentu yang diikuti dengan pengaruh yang dapat ditimbulkannya 

terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengguna laporan keuangan, jenis 

opini audit yang dikeluarkan auditor akan sangat berbeda-beda. 

Implementasinya, merupakan suatu judgment yang cukup sulit untuk 

memutuskan beberapa materialitas sebenarnya dalam suatu situasi tertentu. 

SPAP SA Seksi 312 disebutkan bahwa pertimbangan auditor mengenai 

materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh 
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persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan yang 

memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. 

Dalam merencanakan suatu auditor harus mempertimbangkan materialitas 

pada dua tingkatan, yaitu tingkatan laporan keuangan dan tingkat saldo 

rekening. Idealnya, menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah 

saji laporan keuangan yang dianggap material. Penetapan ini tidak harus 

dikuantifikasikan, namun biasanya demikian. Hal di atas pada umumnya 

disebut pertimbangan awal mengenai materialitas karena menggunakan unsur 

judgment profesional dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan 

dilakukan ditemukan perkembangan baru. 

2 Judgment auditor mengenai tingkat risiko audit 

 Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit dihadapkan pada risiko audit 

yang dihadapinya sehubungan dengan judgment yang ditetapkannya. Dalam 

merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam 

menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal 

mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam 

keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang 

cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 

dari salah saji material (IAI, 2001 : 312). 

 Judgment auditor mengenai risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-

hal lain, diperlukan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit 

serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Risiko audit terdiri dari 
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risiko bawaan (inherent risk), risiko pengendalian (control risk), dan risiko 

deteksi (detection risk). 

 Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen 

tersebut dan kombinasinya melibatkan judgment profesional auditor dan 

tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya. Pada saat auditor 

menetapkan risiko bawaan untuk suatu asersi yang berkaitan dengan saldo 

akun atau golongan transaksi, ia mengevaluasi berbagai faktor yang 

memerlukan judgment profesional. Dalam melakukan hal tersebut, auditor 

tidak hanya mempertimbangkan faktor yang secara khusus berhubungan 

dengan saldo akun atau golongan transaksi tersebut, tetapi juga faktor-faktor 

lain yang terdapat dalam laporan keuangan keseluruhan, yang dapat 

mempengaruhi risiko bawaan yang berhubungan dengan saldo akun atau 

golongan transaksi itu (IAI, 2001 : 312).  

 Auditor juga menggunakan judgment profesional dalam menetapkan risiko 

pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun 

atau golongan transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup 

atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektifitas pengendalian dalam 

mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan (IAI, 

2001:312). Lebih lanjut, dalam SPAP (2001) disebutkan bahwa khusus 

mengenai risiko pengendalian, auditor harus memahami pengendalian internal 

dan melaksanakan pengujian pengendalian yang sesuai. Namun diperlukan 
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judgment profesional untuk menafsirkan, menerapkan, atau memperluas alat 

serupa yang berlaku umum tersebut agar sesuai dengan keadaan. 

2. Judgment auditor mengenai going concern 

Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya 

dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan 

awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam 

keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang 

cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas 

dari salah saji material (IAI, 2001:312). Judgment auditor mengenai risiko 

audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain, diperlukan dalam 

menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi 

hasil prosedur tersebut. 

Risiko audit terdiri dari risiko bawaan (inherent risk), risiko pengendalian 

(control risk), dan risiko deteksi (detection risk). Cara yang digunakan oleh 

auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya 

melibatkan judgment professional auditor dan tergantung pada pendeketan 

audit yang dilakukannya. Pada saat auditor menetapkan risiko bawaan untuk 

suatu asersi yang berkaitan dengan saldo akun atau golongan transaksi, ia 

mengevaluasi berbagai faktor yang memerlukan judgment profesional. Dalam 

melakukan hal tersebut, auditor tidak hanya mempertimbangkan faktor yang 

secara khusus berhubungan dengan saldo akun atau golon gan transaksi 

tersebut, tetapi juga faktor-faktor lain yang terdapat dalam laporan keuangan 
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keseluruhan, yang dapat mempengaruhi risiko bawaan yang berhubungan 

dengan saldo akun atau golongan transaksi itu (IAI, 2001:312). 

Auditor juga menggunakan judgment professional dalam menetapkan risiko 

pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun 

atau golongan transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup 

atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam 

mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan (IAI, 

2001:312). Lebih lanjut, dalam SPAP (2001) disebutkan bahwa khusus 

mengenai risiko pengendalian, auditor harus memahami pengendalian intern 

dan melaksanakan pengujian pengendalian yang sesuai. Namun diperlukan 

judgment professional untuk menafsirkan, menerapkan, atau memperluas alat 

serupa yang berlaku umu tersebut agar sesuai dengan keadaan.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Arens, et al. (2012:30) menyatakan bahwa: 

 “Audit is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the information 

and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 

person.” 

 

 Kutipan tersebut menyatakan bahwa auditing adalah akuntansi dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten, independen. 
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 Dalam mengeluarkan audit judgment, auditor harus memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta bukti yang akan 

dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. 

Selain itu, auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen agar dapat 

mengeluarkan audit judgment secara benar, tepat, dan profesionalis sesuai bukti yang 

ada. Profesionalisme seseorang secara umum dipengaruhi oleh aspek-aspek yang 

bersifat individual meliputi antara lain: gender, orientasi tujuan, self-efficacy, dan 

pengalaman. Keempat aspek di atas memiliki peran yang besar terhadap judgment 

yang dibuat auditor. Aspek individual memiliki peranan yang cukup penting dalam 

mempengaruhi audit judgment, hal ini terjadi karena aspek-aspek individual 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku individu. Dengan demikian 

gender, orientasi tujuan, self-efficacy, dan pengalaman sebagai dimensi dari aspek 

individual akan berpengaruh terhadap judgment yang akan diambil oleh seorang 

auditor. 

 Menurut Chung & Monroe (2001) menyatakan bahwa : 

”Examine whether auditor gender and task complexity affect decision 

accuracy with respect to judging a potential material misstatement in the 

inventory account balance of the financial statement. They document a 

positive significant interaction effect between gender and task complexity on 

judgment accuracy.” 

 

 Berdasarkan kutipan tersebut, dinyatakan bahwa memeriksa apakah gender 

auditor dan kompleksitas tugas mempengaruhi akurasi keputusan sehubungan dengan 

menilai suatu salah saji material potensial dalam saldo persediaan rekening laporan 
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keuangan. Mereka mendokumentasikan efek interaksi pengaruh positif yang 

signifikan antara gender dan kompleksitas tugas pada akurasi penilaian. 

 Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikontruksikan oleh 

masyarakat, serta tanggungjawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum 

tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. 

Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah 

ditentukan oleh Tuhan oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah, ketentuan ini 

berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya (Nobelius, 2012). 

 Berbagai penilitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Menurut hasil penelitian Chung & Monroe (2001) menyatakan bahwa gender 

berpengaruh terhadap audit judgment tergantung pada tingkat tekanan yang diberikan 

kepada auditor tersebut pada saat menyelesaikan tugasnya. Menurut hasil penelitian 

Hartanto & Kusuma (1999) mengatakan bahwa gender tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap auditr judgment. Sedangkan menurut hasil penelitian Jamilah, et 

al. (2007) gender tidak berpengaruh terhadap audit judgment, kondisi ini 

menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor pria dan wanita dengan 

perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada individu masing-masing tidak 

berpengaruh terhadap judgment yang akan diambilnya. 

 Menurut VandeWalle, et al. (2001) menyatakan bahwa : 

“People with a mastery or learning goal orientation focus on developing their 

competence by acquiring new skills, mastering new situations, and learning 

from experience, those with a performance-approach goal orientation focus 

on demonstrating normative competence and gaining favorable judgments 

from others, and those with a performance-avoidance goal orientation focus 
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on avoiding situations that might showcase their lack of competence or result 

in negative judgments from others.” 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, orang dengan penguasaan atau orientasi 

tujuan pembelajaran berfokus pada pengembangan kompetensi mereka dengan 

mengakuisisi keterampilan baru, menguasai situasi baru, dan belajar dari pengalaman, 

mereka dengan orientasi tujuan pendekatan-kinerja berfokus pada pendemonstasian 

kompetensi normatif dan memperoleh penilaian baik dari orang lain, dan mereka 

yang berorientasi tujuan penghindaran-kinerja berfokus untuk menghindari situasi 

yang mungkin menampilkan rendahnya kompetensi atau hasil dalam penilaian negatif 

dari orang lain. 

 Secara umum, orientasi tujuan pembelajaran memiliki pengaruh 

menguntungkan pada kinerja, dan pendapat ini didukung oleh teori dan bukti empiris. 

Secara teoritis, karena orang-orang dengan orientasi tujuan pembelajaran terfokus 

pada pengembangan kompetensi, mereka mempunyai minat intrinsik dalam tugas-

tugas yang mereka lakukan (Barron dan Harackiewicz, 2001), karena itu, mereka 

akan lebih terlibat pada tugas daripada mereka yang tidak memiliki orientasi seperti 

itu. 

 Secara empiris, penelitian terdahulu terhadap orientasi tujuan telah 

menemukan orientasi tujuan pembelajaran akan berhubungan positif dengan berbagai 

hasil kinerja termasuk kinerja tugas (Bell & Kozlowski,2002), kinerja penjualan 

(VandeWalle, et al.1999), dan kinerja pekerjaan (Jannsen dan Van Yperen,2004). 

Sebuah metaanalisis baru-baru ini juga menemukan cirri orientasi tujuan 
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pembelajaran berhubungan dengan kinerja pekerjaan (Payne et al.2007).  Pada 

penelitiannya, Sanusi, et al. (2007) menunjukkan bahwa : 

“Both learning goal orientation and performance-avoidance goal orientation 

were also found to be significant predictors of audit judgment performance, 

with the former having positive effects and the latter having negative effects 

on audit judgment performance.” 

 

 Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa baik orientasi tujuan pembelajaran 

dan orientasi tujuan penghindaran kinerja ditemukan menjadi prediktor yang 

signifikan dalam audit judgment, dengan efek positif terhadap dan efek negatif 

terhadap audit judgment. 

 Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Asih (2010) memberikan 

hasil baik orientasi tujuan pembelajaran maupun orientasi penghindaran kinerja tidak 

berpengaruh positif terhadap audit judgment. 

 Self-efficacy (efakasi diri) adalah persepsi/keyakinan tentang kemampuan diri 

sendiri. Bandura (1993) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan 

seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, 

yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya 

hubungan ini juga akan menunjukkan hubungan dengan kinerja (Locke dan Latham, 

1990). 

 Menurut Stajkovic, A.D., & Luthans,F.(1998) menyatakan bahwa : 

“This study demonstrates that drive to improve audit judgment performance 

among auditors with high self-efficacy only exists when managing simple 

tasks. When performing more complex tasks, auditors are not sufficiently 

motivated by their high self-efficacy to work harder or to show better audit 

judgment performance.” 

 



49 
 

 

 Berdasarkan pernyataan diatas, studi ini menunjukkan bahwa dorongan untuk 

meningkatkan audit judgment antara auditor dengan self-efficacy tinggi hanya ada 

ketika mengelola tugas-tugas sederhana. Ketika melakukan tugas yang lebih 

kompleks, auditor tidak cukup termotivasi oleh self-efficacy mereka yang tinggi 

untuk bekerja lebih keras atau untuk menunjukkan audit judgment yang lebih baik. 

 Pada penilaian terdahulu yang dilakukan oleh Sanusi, et al. (2011) 

menunjukkan bahwa “Self-efficacy is found to be highly related to audit judgment 

performance. The results suggest that an auditor who has high self-efficacy is likely 

to show better audit judgment than an auditor with low self-efficacy”. Self-efficacy 

yang ditemukan sangat terkait dengan audit judgment. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa auditor yang memiliki self-efficacy tinggi cenderung menunjukkan penilaian 

audit yang lebih baik daripada auditor dengan self-efficacy rendah. Hasil penelitian 

tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Asih (2010) 

yang menunjukkan bahwa self-efficacy tidak berepengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment. 

 Self-efficacy (efakasi diri) adalah persepsi/keyakinan tentang kemampuan diri 

sendiri. Bandura (1993) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan 

seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, 

yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya 

hubungan ini juga akan menunjukkan hubungan dengan kinerja (Locke dan Latham, 

1990). 
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 Menurut Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998) menyatakan bahwa : 

“This study demonstrates that the drive to improve audit judgment 

performance among auditors with high self-efficacy only exists when 

managing simple tasks. When performing more complex tasks, auditors are 

not sufficiently motivated by their high self-efficacy to work harder or to show 

better audit judgment performance.” 

 

 Berdasarkan pernyataan diatas, studi ini menunjukkan bahwa dorongan untuk 

meningkatkan audit judgment antara auditor dengan self-efficacy tinggi hanya ada 

ketika mengelola tugas-tugas sederhana. Ketika melakukan tugas yang lebih 

kompleks, auditor tidak cukup termotivasi oleh self-efficacy mereka yang tinggi 

untuk bekerja lebih keras atau untuk menunjukkan audit judgment yang lebih baik. 

 Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanusi, et al. (2011) 

menunjukkan bahwa “Self-efficacy is found to be highly related to audit judgment 

performance. The results suggest than an auditor who has high self-efficacy is likely 

to show better audit judgment than an auditor with low self-efficacy”. Self-efficacy 

yang ditemukan sangat terkait dengan audit judgment. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa auditor yang memiliki self-efficacy tinggi menunjukkan penilaian audit yang 

lebih baik daripada audito dengan self-efficacy rendah. Hasil penelitian tersebut tidak 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Asih. (2010) yang 

menunjukkan bahwa self-efficacy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment. 

Beberapa badan menghubungkan antara pengalaman dan profesionalitas 

sebagai hal yang sangat penting didalam menjalankan profesi akuntan publik. AICPA 

AU section 100-110 mengaitkan profesional dan pengalaman dalam kinerja auditor : 
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“The professional qualifications required of the independend auditor are those of 

person with the education and experience to practice as such. They do not include 

those of person trained for qualified to engage in another profession or accupation” 

 

Menurut The Institute of Chartered Account in Australia (1997:28): 

Membership of profession means commitment to asset of value that 

serve to define that professional as specific “moral community”. 

Tobe a good accountant one not only needs to have insight into 

one’s profession, but to have accepted and internalized those 

values. Professional value clarification is an activity both of 

individual accountants, in identifying and gaining critical insight 

into the meaning and application of those values, and activity of 

professional it self. 

 

Selain itu menurut Abdolmohammadi dan Wright (1987) mengatakan bahwa 

adanya perbedaan judgment antara auditor yang berpengalaman dan yang tidak 

berpengalaman. Dari pengalaman seseorang dapat belajar dari kesalahan-

kesalahannya di masa lalu, sehingga nantinya akan menambah kinerjanya dalam 

melakukan tugas. Pengalaman dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam 

memprediksi dan mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan 

suatu perusahaan yg di auditnya sehingga dapat mempengaruhi judgment yang 

diambil oleh auditor. Dengan demikian maka akan mengurangi kesalahan auditor di 

masa kini dan masa yang akan datang. 

 Berikut ini terdapat kerangka pemikiran mengenai pengaruh gender, orientasi 

tujuan, self-efficacy, dan pengalaman terhadap audit judgment dapat dilihat pada 

gambar 2.2 kerangka pemikiran : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Menurut Sekaran (2006:135), hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang 

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam 

bentuk pernyataan yang dapat diuji. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesa yang disajikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1 = Diduga terdapat pengaruh antara gender terhadap audit judgment.  

H2 = Diduga terdapat pengaruh antara orientasi tujuan terhadap audit judgment.  

H3 = Diduga terdapat pengaruh antara self-efficacy terhadap audit judgment.  

H4 = Diduga terdapat pengaruh antara pengalaman terhadap audit judgment.  
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