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BAB II
Kerangka Teoritis dan Rumusan Hipotesis

2.1 Audit Judgement

Auditor dalam melakukan tugasnya akan berhati-hati dalam merancang, 

melaksanakan seluruh prosedur dan membuat kesimpulan berdasarkan 

pemeriksaan yang objektif serta jelas. Keputusan auditor harus didukung oleh 

bukti yang relevan, lengkap serta sesuai dan sejalan dengan standar audit, standar 

akuntansi keuangan dan aturan hukum yang berlaku (Sila et al., 2013). Judgement 

auditor merupakan pendapat, keputusan dan penilaian audit, auditor judgement 

juga merupakan penentuan kebijakan oleh auditor mengenai hasil audit opini 

berupa pembentukan ide, perkiraan suatu objek atau pendapat, status, dan 

peristiwa lainnya (Irham et al., 2017). Johnstone et al. (2013) dalam Sila et al. 

(2013) menyatakan Auditor dalam tugasnya membuat perencanaan yang cermat, 

melaksanakan seluruh prosedur dan membuat kesimpulan berdasarkan 

pemeriksaan yang jelas dan objektif. Keputusan auditor harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan relevan serta sesuai dengan aturan hukum, standar audit dan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Wedemeyer (2010) dalam Yustino (2018) menyatakan audit judgement 

dianggap sebagai salah satu elemen terpenting dalam laporan keuangan audit dan 

didefinisikan sebagai “setiap keputusan atau evaluasi yang dibuat oleh auditor 

akan mempengaruhi dan mengatur proses serta hasil dari laporan keuangan audit”. 

Auditor akan menggunakan audit judgement ketika mereka membuat keputusan 

besar, seperti penilaian atas resiko salah saji dalam laporan keuangan termasuk 

kemungkinan penipuan, bias dan resiko bisnis, serta evaluasi bukti untuk 
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menentukan kualitas, makna bukti dan untuk menentukan apakah auditor 

membutuhkan bukti tambahan selama proses berlangsung. Ika et al. (2011) 

mendefinisikan seorang auditor dalam proses audit untuk memberikan pendapat 

dengan penilaian berdasarkan peristiwa masa lalu, sekarang dan masa depan. 

Penilaian dapat berarti keputusan yang diambil oleh auditor dalam memeriksa 

laporan keuangan pada perusahaan atau lembaga tertentu, melalui pertimbangan 

tertentu.

Audit judgement dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor 

konflik peran (role conflict). Menurut Afifah et al. (2015), konflik peran 

disebabkan oleh situasi yang menekan seseorang untuk melaksanakan tugas yang 

tidak konsisten serta berbeda secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan stress 

pada auditor yang akan membahayakan dan merusak pencapaian tujuannya, dan 

ketika stress berkelanjutan secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan 

minat untuk bekerja dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja sehingga 

menurunkan kinerja auditor dalam membuat keputusan. Menurut Kahn et al. 

(1964) dalam Novriansa dan Sugiyanto (2016), teori peran menyatakan bahwa 

ketika individu dihadapkan dengan ketidakcocokan antara peran dan harapan 

secara bersamaan dan kepatuhan pada satu harapan dari satu peran akan membuat 

sulit atau tidak mungkin untuk memenuhi harapan peran lain secara efektif, maka 

saat itu individu tersebut mengalami konflik peran.

Faktor kedua yaitu ambiguitas peran (role ambiguity). Menurut Amilin 

(2017), ambiguitas peran muncul saat informasi yang dimiliki oleh auditor tidak 

memadai untuk menentukan perilaku yang efektif dalam melakukan pekerjaan 

serta ketidak jelasan dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab ataupun 
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informasi yang disediakan tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Hal ini 

dapat disebabkan oleh pertumbuhan organisasi yang cepat, kemajuan teknologi, 

perubahan lingkungan organisasi dan lain sebagainya. Fanani et al. (2008) 

menyatakan ambiguitas peran dialami individu ketika individu tidak dapat 

memenuhi ekspektasi pekerjaan karena ketidak jelasan tugas seperti informasi 

yang dimiliki tidak memenuhi keperluan auditor untuk melaksanakan tugas atau 

tugas yang diberikan tidak jelas. Seperti halnya konflik peran, ambiguitas peran 

dapat memberikan dampak negatif pada perilaku individu, menimbulkan perasaan 

tidak nyamaan saat menjalankan tugas serta menurunkan motivasi dalam bekerja 

karena menimbulkan ketidakpuasan kerja, ketegangan kerja yang menyebabkan 

penurunan kinerja dalam membuat keputusan secara keseluruhan.

Faktor berikutnya adalah kelebihan beban kerja (role overload). Menurut 

Irham et al. (2017), auditor sering berhadapan dengan tekanan, ketaatan kerja dan 

kelebihan beban kerja yang menyebabkan stress sehingga motivasi dalam 

menjalankan tugas menurun, situasi ini terjadi ketika tuntutan peran auditor sangat 

luas ataupun tidak sesuai dengan kemampuan auditor tersebut sehingga 

membutuhkan banyak waktu dalam proses penyelesaiannya. Kahn et al. (1964) 

dalam Irham et al. (2017) mendefinisikan kelebihan beban kerja sebagai tuntutan 

peran auditor yang luas sehingga individu tidak dapat mencapai apa yang 

diharapkan dari peran tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Gender juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi audit 

jugdement. Menurut Ika et al. (2011), gender merupakan suatu aspek pembeda 

antara perempuan dan laki-laki baik dalam karakteristik, sifat, psikologi, budaya 

dan sosial. Chung dan Monroe (1998) menyatakan ketika berhadapan dengan 
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masalah sosial, laki-laki lebih impersonal dan memproses informasi lebih fokus, 

selektif serta sejalan dengan tujuan mereka, berbeda dengan perempuan yang 

menunjukkan hubungan yang saling tergantung dan memproses informasi lebih 

komprehensif.

Faktor terakhir adalah pengalaman audit (audit experience). Menurut Ika 

et al. (2011), pengalaman merupakan suatu hal yang pernah dirasakan, dialami, di 

tanggung dan seterusnya, sehingga pengalaman dapat didefinisikan sebagai 

penggabungan dari semua hal yang auditor alami, rasakan, hidup, dan lahir 

melalui interaksi berulang pada objek maupun subjek lain, sifat, ide, keadaan dan 

penginderaan. Seseorang yang memiliki pengalaman akan dapat melaksanakan 

pekerjaan lebih baik jika dibandingkan seseorang yang tidak memiliki 

pengalaman. Sila et al. (2013) mendefinisikan pengalaman sebagai atribut yang 

ditunjukkan oleh lamanya bekerja sebagai auditor, pengalaman juga didefinisikan 

sebagai proses mempelajari dunia kerja sehingga memungkinkan perubahan dan 

perkembangan kemampuan atau potensi auditor untuk bekerja dan berperilaku. 

Pengalaman yang didapatkan oleh masing-masing auditor dapat berbeda 

meskipun tugasnya sama, perbedaan ini terjadi karena struktur tim, klien, serta 

kepribadian klien yang berbeda-beda.

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang audit judgement telah banyak diteliti, berikut 

merupakan variabel yang diteliti secara keseluruhan. Fisher (1995) meneliti 

tentang role stress berupa role conflict dan role ambiguity serta type a behaviour 

pattern terhadap performa auditor external dalam membuat keputusan serta 
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kepuasan kerja di New Zealand. Chung dan Monroe (1998) meneliti tentang 

pengaruh gender dan task complexity pada audit judgement. Tujuan dari 

penelitian ini ialah mengetahui pengaruh interaksi task complexity dan gender 

pada keputusan audit berdasarkan hipotesis yang telah dipilih. 

Gambar 2.1 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Chung dan Monroe (1998).

Sabaruddinsah (2003) meneliti faktor yang berpengaruh pada audit 

judgement dan menggunakan variabel bebas berupa kompleksitas tugas, 

pengalaman auditor dan gender.

Gambar 2.2 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Sabaruddinsah (2003).

 Noteberg et al. (2006) meneliti tentang pengaruh pengalaman klien, klien 

gender dan gender terhadap auditor judgement. Jamilah et al. (2007) meneliti 

pengaruh kompleksitas tugas, tekanan ketaatan serta gender pada audit 

judgement. Penelitian ini bertujuan memperoleh dan menguji bukti empiris dari 

efek  kompleksitas tugas, tekanan ketaatan serta gender terhadap keputusan audit.

Gambar 2.3 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Jamilah et al. (2007).
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Wibowo (2010) meneliti pengaruh gender dan pemahaman kode etik pada 

audit judgment. Penelitian Suci dan Januarti (2011) tetang analisa faktor yang 

mempengaruhi audit judgement dengan menggunakan variabel bebas berupa 

keahlian audit, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, pengalaman audit dan 

gender. Subroto dan Irianto (2011) meneliti pengaruh gender auditor dan gender 

klien pada audit judegment. Ika et al. (2011) meneliti tentang complexity task, 

gender, pengetahuan, pengalaman dan obedience pressure berpengaruh pada 

keputusan auditor. Tujuan penelitian ini ialah menguji tekanan kepatuhan, jenis 

kelamin, pengetahuan, pengalaman dan kompleksitas tugas tentang keputusan 

auditor. Pasanda dan Paranoan (2013) meneliti gender dan pengalaman audit 

berpengaruh pada keputusan auditor. Sila et al. (2013) meneliti pengaruh 

pengetahuan dan pengalaman pada keputusan audit professional dengan 

pengetahuan dan pengalaman sebagai variabel. Saidu dan Saidin (2013) meneliti 

tentang hubungan antara audit experience dan kefektifan internal auditor dalam 

membuat keputusan di Public Sector Organizations Malaysia.

Magdalena dan Tjondro (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh 

audit tenure, audit experience dan obedience pressure pada audit judgement. 

Tujuan penelitian menguji audit tenure, obedience pressure dan audit experience 

berpengaruh atas penilaian audit. Penelitian Ariyantini et al. (2014) mengenai 

pengaruh audit experience, obedience pressure dan complexity task pada audit 

judgement. Tujuan penelitian menyelidiki tetang pengaruh audit experience, 

obedience pressure dan complexity task pada penilaian audit. Armanda dan 

Ubaidillah (2014) meneliti dampak independensi, pengetahuan, etika profesi dan 

pengalamann pada audit judgment di BPK perwakilan sumatra selatan. Ayu dan 
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Temmar (2014) meneliti faktor yang mempengaruhi audit judegment dengan 

menggunakan tipe kepribadian, gender, obedience pressure, audit experience dan 

the complexity of task sebagai variabel bebas. Parama et al. (2014) meneliti 

pengaruh kompleksitas tugas, keahlian audit dan konflik peran pada audit 

judgement.

Surtikanti dan Novianti (2015) meneliti pengaruh audit experience dan 

etika profesi pada audit judgement. Tujuan penelitian membuktikan secara 

empiris pengaruh audit experience dan etika profesi atas penilaian audit. Rusdiana 

et al. (2015) meneliti pengaruh gender, pengalaman audit, kompleksitas tugas dan 

tekanan ketaatan terhadap audit judgement. Penelitian Yendrawati dan Mukti 

(2015) mengenai pengaruh audit experience, pengetahuan auditor, kemampuan 

kerja, kompleksitas tugas, gender dan tekanan ketaatan pada audit judgement. 

Eviana (2015) meneliti pengaruh complexity task, tekanan ketaatan, gender dan 

audit experience pada audit judgement. Pektra dan Kurnia (2015) meneliti 

pengaruh audit experience, kompleksitas tugas, gender dan tekanan ketaatan pada 

audit judgement.

Jauharia et al. (2016) meneliti dampak role conflict, role ambiguity, dan 

role overload terhadap audit judgement. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh 

stress kerja terhadap kinerja pekerjaan auditor (penilaian) dalam membuat 

keputusan. Tiga bentuk stres peran yang diuji adalah konflik peran, ambiguitas 

peran dan kelebihan beban kerja. 
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Gambar 2.4 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Jauharia et al. (2016).

Novriansa and Sugiyanto (2016) meneliti dampak peran konflik dan peran 

ambiguitas pada pemerintahan lokal internal auditor. Penelitian bertujuan 

memeriksa secara empiris konsekuensi dan determinan dari peran konflik dan 

ambiguitas peran pada pemerintahan lokal internal auditor. 

Gambar 2.5 Model Penelitian Terdahulu, sumber: Novriansa and Sugiyanto 

(2016).

Rahmawati (2016) menganalisis faktor-faktor berpengaruh dalam 

membuat keputusan dengan menggunakan tekanan ketaatan, persepsi etis, 

pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan gender sebagai variabel bebas.   Lisa 

et al. (2016) meneliti pengaruh tekanan ketaatan, keahlian audit, dan pengalaman 

audit pada keputusan auditor di BPK RI menggunakan perwakilan dari  prov. 

sulawesi utara.

Irham et al. (2017) meneliti pengaruh kemampuan auditor, kelebihan 

beban kerja, dan persepsi etis terhadap keputusan auditor. Penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari secara empirical pada inspektorasi provinsi nusa tenggara 

barat, kabupaten dan kota di pulau lombok. Yustino (2018) meneliti perbedaan 

gender dalam keputusan auditor: bukti dari indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 
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mengeksplorasi perbedaan penilaian auditor antara auditor wanita dan pria yang 

bekerja di KAP Indonesia. Abdul et al. (2018) meneliti hubungan antara gender, 

pengetahuan, level posisi audit, experience dan firm size dengan keputusan auditor 

professional pada auditor di malaysia.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Role Conflict terhadap Audit Judgement

Menurut Afifah et al. (2015), konflik peran terjadi ketika mekanisme 

organisasi tidak sejalan dengan independensi profesional, norma, aturan, dan 

etika, kondisi ini dapat terjadi disebabkan oleh penerimaan dua perintah secara 

bersamaan serta jika satu perintah dijalankan, maka dapat menyebabkan perintah 

yang lain terabaikan. Rebele dan Michaels (1990) dalam Jauharia et al. (2016) 

menyatakan bahwa ilustrasi konflik peran sebagai berikut, waktu pengujian audit 

yang diekspektasi oleh perusahaan berbeda dengan ekspektasi klien. Jauharia et 

al. (2016) menyatakan konflik peran tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

judgement, pernyataan ini sesuai dengan Mawaddah (2017) serta Gunawan dan  

Ramdan (2012), tetapi hasil yang berbeda dinyatakan oleh Iqbal (2016), Yustiarti 

et al. (2016), Rosally dan Jogi (2015), Parama et al. (2014), Wiguna (2014), Ulum 

dan Purnamasari (2014), Firdausy dan Nazar (2013), Agustina (2009), Fanani et 

al. (2008) dan Fisher (1995) bahwa role conflict berpengaruh negatif terhadap 

audit judgement.

2.3.2 Pengaruh Role Ambiguity terhadap Audit Judgement

Jauharia et al. (2016) menyatakan ambiguitas peran terjadi disebabkan 

informasi yang dimiliki oleh auditor tidak memadai serta berkaitan dengan 
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pekerjaan dikarenakan ketika auditor sedang mengaudit suatu perusahaan, 

perusahaan tidak memberikan akses semua informasi yang dibutuhkan dalam 

mengaudit sehingga auditor tidak mendapatkan informasi yang sesuai untuk 

membuat suatu keputusan dalam pembuatan laporan audit. Rebele dan Michaels 

(1990) dalam Jauharia et al. (2016) memberikan ilustrasi ambiguitas peran 

sebagai berikut, auditor tidak yakin dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

waktu yang ditentukan walaupun mengetahui skedul audit perusahaan. Menurut 

Fanani et al. (2008), role ambiguity tidak berpengaruh signifikan terhadap audit 

judgement, hasil ini sesuai dengan Mawaddah (2017), tetapi hasil yang berbeda 

dinyatakan oleh Iqbal (2016), Jauharia et al. (2016), Yustiarti et al. (2016), 

Rosally dan Jogi (2015), Wiguna (2014), Firdausy dan Nazar (2013) serta Fisher 

(1995) bahwa role ambiguity berpengaruh signifikan negatif terhadap audit 

judgement.

2.3.3 Pengaruh Role Overload terhadap Audit Judgement

Jauharia et al. (2016) menyatakan kelebihan beban kerja dapat terjadi 

karena karyawan diberikan pekerjaan yang banyak dan tidak sesuai dengan 

kemampuan sehingga memerlukan banyak waktu untuk melakukan semua 

pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan ekspektasi. Menurut Irham et al. 

(2017), auditor sering berhadapan dengan tekanan, ketaatan kerja dan kelebihan 

beban kerja yang menyebabkan stress sehingga motivasi dalam menjalankan tugas 

menurun, situasi ini terjadi ketika tuntutan peran auditor sangat luas ataupun tidak 

sesuai dengan kemampuan auditor tersebut sehingga membutuhkan banyak waktu 

dalam proses penyelesaiannya. Pfeffer (1982) dalam Jauharia et al. (2016) 

menyatakan ilustrasi kondisi kelebihan beban kerja yang dialami auditor ketika 
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tuntutan peran sangat luas sehingga menghabiskan waktu yang banyak dan 

terbatas serta adanya ekspektasi dari hasil kerja sehingga membuat auditor 

tertekan. Hasil penelitian Jauharia et al. (2016) menyatakan role overload 

berpengaruh signifikan negatif terhadap audit judgement, hasil ini sejalan dengan 

Mawaddah (2017), Yustiarti et al. (2016), Ulum dan Purnamasari (2014) serta 

Agustina (2009), tetapi hasil yang berbeda dinyatakan oleh Irham et al. (2017) 

serta Gunawan dan  Ramdan (2012) bahwa role overload tidak berpengaruh 

signifikan terhadap audit judgement.

2.3.4 Pengaruh Gender terhadap Audit Judgement

Gender merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan auditor. 

Pada umumnya penalaran moral wanita di tingkat yang lebih tinggi dibanding pria 

dan akan terdapat perbedaan persepsi selama proses pengambilan keputusan etis, 

wanita juga lebih cenderung memproses informasi yang lebih menyeluruh dengan 

menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi 

tersebut serta tidak mudah menyerah. Wanita juga memiliki ingatan yang lebih 

tajam terhadap informasi baru daripada pria sehingga kemampuan untuk 

memproses informasi sedikit lebih tajam (Ika et al., 2011). Chung dan Monroe 

(1998) menyatakan pria lebih selektif, fokus, serta sejalan dengan tujuan mereka 

dalam memproses informasi, sedangkan solusi dari wanita menunjukkan 

hubungan yang saling bergantung dan pemrosesan informasi lebih komprehensif. 

Menurut Yustino (2018), gender tidak berpengaruh significant terhadap audit 

judgment, hasil ini sejalan dengan Abdul (2018), Yendrawati dan Mukti (2015), 

Eviana (2015), Pektra dan Kurnia (2015),  Rusdiana et al. (2015), Ayu dan 

Temmar (2014), serta Jamilah et al. (2007), akan tetapi menurut Rahmawati 
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(2016) gender berpengaruh signifikan positif terhadap judgment auditor, hasil ini 

sejalan dengan Suci dan Januarti (2011), Subroto dan Irianto (2011), Ika et al. 

(2011), serta Chung dan Monroe (1998).

2.3.5 Pengaruh Audit Experience terhadap Audit Judgement

Ika et al. (2011) menyatakan pengalaman merupakan hal yang telah 

dialami, dirasakan, dijalani, ditanggung dan seterusnya, sehingga pengalaman 

merupakan penggabungan dari semua hal yang hidup, dirasakan, dialami, dan 

dilahirkan melalui interaksi berulang-ulang dengan objek maupun subjek lain, 

sifat, ide, keadaan dan penginderaan. Seseorang yang memiliki pengalaman dapat 

melaksanakan pekerjaan  lebih baik jika dibandingkan seseorang yang kurang 

berpengalaman dan berpengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. 

Sila et al. (2013) menyatakan Pengalaman diperoleh dari proses internalisasi 

auditor terhadap peristiwa atau peristiwa yang di alami, dari industri, staf klien, 

serta pengawasan tim audit. Auditor yang berpengalaman memiliki pemahaman 

dan pengalaman pekerjaan khusus untuk proses audit, standar digunakan sebagai 

referensi, audit lingkungan, serta masalah audit dan akuntansi keuangan. Menurut 

penelitian Lisa et al. (2016), pengalaman audit berpengaruh signifikan positif 

terhadap audit judgement, hasil ini sesuai dengan Abdul (2018), Rahmawati 

(2016), Yendrawati dan Mukti (2015), Rusdiana et al. (2015), Eviana (2015), 

Surtikanti dan Novianti (2015), Magdalena dan Tjondro (2014), Ariyantini et al. 

(2014), Armanda dan Ubaidillah (2014), Saidu dan Saidin (2013), Sila et al. 

(2013), Ika et al. (2011), Suci dan Januarti (2011), serta Sabaruddinsah (2003), 

sedangkan menurut Pektra dan Kurnia (2015) serta Ayu dan Temmar (2014), 

pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment.
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

2.4.1 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, model penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ialah sebagai berikut:

Gambar 2.6 Tampilan model penelitian, sumber: Data diolah, 2019.

2.4.2 Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

H1 : Role Conflict berhubungan signifikan negatif dengan Audit Judgement 

(Rosally dan Jogi, 2015)

H2 : Role Ambiguity berhubungan signifikan negatif dengan Audit Judgement 

(Jauharia et al., 2016)

H3 : Role Overload berhubungan signifikan negatif dengan Audit Judgement 

(Jauharia et al., 2016)

H4 : Gender berhubungan signifikan positif dengan judgment auditor 

(Rahmawati, 2016)

X1
Role Conflict

X2
Role Ambiguity

X3
Role Overload

X4
Gender

X5
Audit Experience

Y
Audit Judgement
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H5 : Audit Experience berhubungan signifikan positif dengan Audit 

Judgement (Rahmawati, 2016)
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