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ABSTRACT 

 
This research was aimed to examine and to obtain empirical evidents on effects of 
gender, obedience pressure, and task complexity toward audit judgment taken by 
auditor. This research was carried out at the East Java Province with respondent from 
auditor at the East Java Public Accountant Offices. The sampling was conducted by 
purposive sampling technique, by criteria listed respondent on Directory of Public 
Accountant published by IAI in 2003, auditor at the East Java Public Accountant 
Offices and level of auditor senior and junior. Collecting data was conducted by 
questionnaire distributed as much 150, however only 47 questionnaires replayed. Data 
analysis used dual regression linear method. The result of research showed that gender 
and task complexity didn’t significantly affect audit judgment, but obedience pressure 
significantly affect audit judgment. 
 
Key Words : gender, obedience pressure, task complexity, audit judgment 

1. Latar Belakang Penelitian 

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 terhadap 
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kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam perioda satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.    

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat audit judgment 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis ataupun non teknis. Aspek perilaku 

individu, sebagai salah satu faktor yang banyak mempengaruhi pembuatan audit 

judgment, sekarang ini semakin banyak menerima perhatian dari para praktisi akuntansi 

ataupun dari akademisi. Namun demikian meningkatnya perhatian tersebut tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku di mana dalam 

banyak penelitian tidak menjadi fokus utama (Meyer, 2001).  

Cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan 

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

judgment yang dibuatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi auditor dalam 

menanggapi dan mengevaluasi informasi ini antara lain meliputi faktor pengetahuan, 

perilaku auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi informasi, serta kompleksitas 

tugas dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah faktor gender dan tekanan ketaatan juga akan mempengaruhi persepsi auditor. 

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. Ruegger dan King (1992) menyatakan wanita 

umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. 
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Gilligan (1982) menyatakan pengaruh gender terhadap perbedaan persepsi etika terjadi 

pada saat proses pengambilan keputusan. 

Temuan DeZoort dan Lord dalam Hartanto (1999) 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. Ashton (1990), telah mencoba untuk melihat pengaruh 

tekanan dari atasan pada kinerja auditor dalam hal budget waktu, tenggat waktu, 

akuntabilitas, dan justifikasi. 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. Paradigma ketaatan pada 

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

bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan 

psikologis dari seseorang yang berperilaku autonomis menjadi perilaku agen. Perubahan 

perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber 

kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

Akuntan sering berhadapan dengan keputusan yang hasilnya tidak cukup oleh 

kode etik maupun oleh standar akuntansi berterima umum. Pertimbangan utama dalam 

keputusan adalah etika, walaupun seringkali melibatkan berbagai macam konflik 

kepentingan. Judgment akuntan profesional dapat dirusak oleh konflik kepentingan. 

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

adalah konflik yang mempunyai pengaruh pada masalah judgment yang ada, sedangkan 

latent conflict adalah konflik yang bisa mempengaruhi judgment di masa mendatang. 
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Contoh konflik yang kedua bisa terjadi pada auditor yang penghasilannya didominasi 

oleh satu klien yang besar. Meskipun pada saat itu kondisi tersebut tidak menyulitkan, 

tetapi suatu waktu bisa terjadi diperlukan adanya penyesuaian negatif terhadap laba. 

Klien dalam kondisi tersebut dapat menolak penyesuaian ini dengan mengancam akan 

pindah ke auditor lain (Muawanah, 2001)   

Badan audit research ternama telah mendemonstrasikan bahwa sejumlah faktor 

level individu terbukti berpengaruh terhadap keputusan seorang auditor (Solomon dan 

Shields, 1995) dan bahwa pengaruh dari keberadaan faktor-faktor ini berubah-ubah 

seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas yang dihadapi (Tan dan Kao 1999; 

Libby 1995). Pengujian pengaruh sejumlah faktor tersebut terhadap kompleksitas tugas 

juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas 

yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Bonner (1994) mengemukakan ada tiga 

alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk 

sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik 

pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa 

ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, 

pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen 

audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit. 

Hogarth (1992) mengartikan 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. 
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Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi 

cara pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah, di dalam proses incremental judgment jika 

informasi terus menerus datang, akan muncul pertimbangan baru dan keputusan/pilihan 

baru. Sebagai gambaran, akuntan publik mempunyai tiga sumber informasi yang 

potensial untuk membuat suatu pilihan: (1) teknik manual, (2) referensi yang lebih 

detail dan (3) teknik keahlian. Berdasarkan proses informasi dari ketiga sumber 

tersebut, akuntan mungkin akan melihat sumber yang pertama, bergantung pada 

keadaan perlu tidaknya diperluas dengan sumber informasi kedua, atau dengan sumber 

informasi yang ketiga, tetapi jarang memakai keduanya (Gibbin, 1984).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaruh gender  terhadap judgment yang diambil 

oleh auditor ?, (2) bagaimana pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment yang 

diambil oleh auditor? (3) bagaimana pengaruh kompleksitas tugas terhadap judgment 

yang diambil auditor ? 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ; (1) 

memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai 

pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap auditor berkaitan 

dengan audit judgment, (2) memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang 

terjadi di dalam Kantor Akuntan Publik  khususnya auditor dalam membuat audit 

judgment, (3) memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang 

akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, 

(4) memberikan kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik agar menjadi lebih baik lagi 

dalam mengambil audit judgment yang tidak bertentangan dengan standar profesional.  

2. Motivasi Penelitian 
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Untuk menindaklanjuti kurangnya penelitian empiris tersebut maka penelitian 

ini akan meneliti perilaku auditor yang dilihat dari pengaruh gender, tekanan ketaatan, 

dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa 

alasan. Pertama, penelitian ini merupakan pengembangan dengan menggabungkan dua 

penelitian sebelumnya yaitu Chung dan Monroe (2001) yang mengamati tentang 

pengaruh gender dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment dan Hartanto (1999) 

yang meneliti tentang pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment auditor. Dua 

penelitian di atas merupakan penelitian eksperimen. Kedua penelitian tersebut 

menggunakan mahasiswa sebagai sampel, maka masih belum bisa mewakili kondisi 

perilaku auditor yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba 

menggabungkan kedua penelitian tersebut di atas untuk menguji apakah jika penelitian 

langsung dilakukan terhadap auditor akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan 

penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan metoda survei langsung ke 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur dengan harapan hasil 

penelitian sesuai dengan perilaku auditor sebenarnya. 

Kedua, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Hartanto (1999) mengatakan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit judgment. Thoma dalam Hartanto (1999) mengatakan bahwa gender 

sangat kecil pengaruhnya terhadap judgment yang di ambil oleh auditor. Demikian pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih dan Iswati (2003) mengatakan 

bahwa tidak ada perbedaan kinerja auditor dilihat dari segi gender. Chung dan Monroe 

(2001) mengatakan bahwa gender berpengaruh secara signifikan terhadap judgment 

yang diambil oleh auditor. Hasil penelitian Ruegger dan King (1992) juga membuktikan 

wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. 

AUEP-06   6 



   

Adanya ketidakkonsistensian dari hasil penelitian sebelumnya memerlukan tambahan 

bukti empiris apakah gender memang benar-benar merupakan salah satu faktor penentu  

judgment yang diambil oleh auditor, sekaligus membuktikan kembali secara empiris 

teori dalam literatur psikologis kognitif dan pemasaran yang menyebutkan bahwa 

wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya 

kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. 

Ketiga, Hasil penelitian Chung dan Monroe (2001) mengatakan bahwa 

kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh 

auditor. Abdolmohammadi dan Wright (1986) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

judgment yang diambil auditor pada pada kompleksitas tugas tinggi dan kompleksitas 

tugas rendah. Stuart (2001) mengatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh 

terhadap audit judgment jika perusahaan audit tidak terstruktur. Cheng, dkk., (2003) 

mengatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji konsistensi 

tersebut. 

Keempat, penelitian dirasa penting karena kepercayaan masyarakat terhadap 

akuntan publik sebagai pihak yang independen dalam mengaudit laporan keuangan 

perusahaan publik adalah sangat besar. Apabila Arthur Andersen sebagai Kantor 

Akuntan Publik yang sudah termasuk dalam jajaran lima besar yang sangat bisa 

diandalkan masih dapat melakukan kesalahan besar, maka kondisi ini akan berdampak 

buruk terhadap citra profesi akuntan publik di mata masyarakat dan pihak-pihak 

lainnya. Untuk itu auditor senantiasa dipacu untuk bertindak dengan kemampuan 

profesionalisme yang tinggi. Penelitian ini dirancang untuk menguji dan memperoleh 

bukti empiris tentang pengaruh gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas 
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terhadap audit judgment, sebagaimana dikembangkan dari penelitian Hartanto (1999) 

dan Chung dan Monroe (2001). 

3. Rerangka Konsep Penelitian Dan Perumusan Hipotesis 

3.1 Rerangka Konsep Penelitian 

Profesionalisme seseorang secara umum dipengaruhi oleh aspek-aspek yang 

bersifat individual meliputi antara lain: gender, tekanan ketaatan, dan kompleksitas 

tugas. Ketiga 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, tekanan ketaatan dan 

kompleksitas tugas sebagai dimensi dari aspek individual akan berpengaruh terhadap 

judgment yang akan diambil oleh seorang auditor. Berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka model rerangka pemikiran penelitian ini dapat 

disampaikan dalam Gambar 1 di bawah ini.  

Gambar 1. Bagan Rerangka Konsep Penelitian 
 

Kompleksitas tugas Tekanan ketaatan 

Aspek individual  

Gender  

Tingkat Kepercayaan Publik 
Terhadap Profesi Auditor  

 

 

 

 

 

Audit judgment  

Keterangan:  
   Garis pengaruh 
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   Garis hubungan  
3.2. Perumusan Hipotesis 

3.2.1 Pengaruh gender terhadap judgment yang diambil oleh auditor 

Pengambilan keputusan harus didukung oleh informasi yang memadai. Kaum 

pria dalam pengolahan informasi tersebut biasanya tidak menggunakan seluruh 

informasi yang tersedia sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif. Lain 

halnya dengan wanita, mereka dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan 

menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi 

tersebut dan tidak gampang menyerah (Meyer dan Levy, 1986). Kaum wanita relatif 

lebih efisien dibandingkan kaum pria selagi mendapat akses informasi. Selain itu, kaum 

wanita juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru 

dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah informasi 

yang sedikit menjadi lebih tajam. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian dari 

Giligan (1982), Sweeney dan Robert (1997), Barbeau dan Brabeck dalam Hartanto 

(1999), dan Cohen, et al. (1999). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:    

H1 : Gender berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor  

3.2.2  Pengaruh tekanan ketaatan terhadap judgment 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 dan standar pemeriksaan, maka auditor 

akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. 
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Namun dengan tidak memenuhi tuntutan klien, bisa mendapatkan sanksi oleh klien 

berupa kemungkinan penghentian penugasan. Karena pertimbangan profesional 

berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran 

penting dalam pengambilan keputusan akhir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bukti 

bahwa auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik itu dari atasan ataupun dari 

klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar profesional (Hartanto,1999). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:   

H2 : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor  

3.2.3 Pengaruh kompleksitas tugas terhadap judgment yang diambil oleh auditor 
 
 Tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas merupakan dua aspek penyusun dari 

kompleksitas tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi 

tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi 

(information clarity). Menurut Bonner (1994), proses pengolahan informasi terdiri dari 

tiga tahapan, yaitu: input, proses, output. Pada tahap input dan proses, kompleksitas 

tugas meningkat seiring bertambahnya faktor cues. Terdapat perbedaan antara 

pengertian banyaknya cues yang diadakan (number of cues available) dengan 

banyaknya cues yang terolah (number of cues processed). Banyaknya cues  yang ada, 

seorang decision maker harus berusaha melakukan pemilahan terhadap cues-cues 

tersebut (meliputi upaya penyeleksian dan pertimbangan-pertimbangan) dan kemudian 

mengintegrasikannya ke dalam suatu judgment (pendapat). Keputusan bisa diberikan 

segera bila banyak cues yang diamati tidak meninggalkan batas-batas kemampuan dari 

seorang decision maker (Chung dan Monroe, 2001). Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh   
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       auditor  
  
4. METODA PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam penelitian kausal komparatif (Indriantoro dan Supomo, 

1999:29).    

4.2. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik yang terdaftar di Directory Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAI 

pada tahun 2003. 

4.3 Metoda Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik simple random 

sampling, yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) auditor yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur; (2) level auditor senior dan yunior, (3) auditor 

yang bekerja pada KAP Jawa Timur yang terdaftar pada Directory Kantor Akuntan 

Publik yang dikeluarkan IAI pada tahun 2003. Penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 47 responden. 

4.4. Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara 

disampaikan langsung dan sebagian melalui mail survey ke Kantor Akuntan Publik 

yang ada di Jawa Timur. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tentang gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan audit judgment. 

4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1. 
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4.6.Teknik Analisis Data 

 Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut: 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Di mana: Y  : Audit judgment 
  a    : Nilai intersep (konstan) 
  b1..b3  : Koefisien arah regresi 
  X1 : Gender 

X2  : Tekanan Ketaatan 
  X3 : Kompleksitas Tugas 
  e   : error 
 
Untuk menganalisis pengaruh variabel kompleksitas tugas (X1), gender (X2), 

dan tekanan ketaatan (X3) terhadap audit judgment (Y) digunakan metoda statistik 

dengan tingkat taraf signifikansi α = 0,05 artinya derajad kesalahan sebesar 5 %.  

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

5.1. Karakteristik Responden 

 Gambaran mengenai karakteristik responden penelitian ini disajikan pada Tabel 2 

5.2  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun 

reliabilitasnya  terhadap 47 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang 

dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam 

Sugiono, 2002:106) dan koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0.6 

(Sekaran 2003:311). Untuk selengkapnya lihat Tabel 3. 

5.3. Pengujian Asumsi Klasik 

5.3.1. Uji  Normalitas  

Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada model yang 

digunakan (Lihat Tabel 6).  Hasil dari perhitungan Kolmogorof Smirnov Test sudah 
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menunjukkan distribusi yang normal pada model yang digunakan dengan nilai 

probabilitasnya sebesar 0,225 (0,225 > 0,05) sehingga bisa dilakukan regresi dengan 

Model  Linear Berganda.  

5.3.2. Uji Non-Autokorelasi 

Berdasarkan hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi (Lihat Tabel 4) 

menunjukkan bahwa tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, sehingga 

variabel tersebut independen (tidak terjadi autokorelasi) yang ditunjukkan dengan  du < 

dw < 4-du (1.67 < 1.785 < 2.33). 

5.3.3. Uji Non-Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

glejser. Dari Tabel  7 dapat disimpulkan bahwa  untuk  (X1, X2, X3, ) Terhadap absolut 

Residual (absu) tidak terjadi heterosdastisitas dengan ditunjukkan  Thitung lebih kecil dari 

Ttabel. 

5.3.4. Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity) 

  Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Value Inflation 

Factor (VIF). Dari Tabel 5 tersebut  dapat disimpulkan bahwa  untuk  variabel  (X1, X2, 

dan X3)  tidak terjadi multikolineritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih kecil dari 

10. 

5.4. Analisis Data dan Interpretasi 

5.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan beberapa tahapan untuk 

mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui  pengaruh 

gender (X1), tekanan ketaatan (X2) dan kompleksitas tugas (X3) terhadap audit 

judgment (Y). Hasil regresi dapat dilihat  pada Tabel 8  Variabel tergantung pada regresi 
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ini adalah audit judgment (Y) sedangkan variabel bebasnya adalah Variabel gender 

(X1), tekanan ketaatan (X2), dan  kompleksitas tugas (X3). Tampak pada persamaan 

tersebut menunjukkan angka yang signifikan  hanya pada variabel tekanan ketaatan 

(X2).   

5.4.2. Pengaruh Gender Terhadap Judgment Yang Diambil Oleh Auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin antara 

pria dan wanita dengan perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing 

tidak berpengaruh terhadap audit judgment yang diambil oleh auditor pria dan wanita. 

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (1999) yang 

mengatakan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap judgment 

auditor yang mendapat tekanan. Hal ini senada dengan hasil penelitian Thoma (1986) 

yang menemukan bahwa pengaruh gender sangat kecil. Trisnaningsih dan Iswati (2003) 

mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja auditor dilihat dari perbedaan gender 

antara pria dan wanita jika dilihat dari kesetaraan komitmen organisasional, komitmen 

profesional, motivasi dan kesempatan kerja, kecuali kepuasan kerja menunjukkan 

adanya perbedaan antara kinerja auditor pria dan wanita. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chung dan Monroe (2001) mengatakan bahwa gender 

berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgment jika berinteraksi dengan 

kompleksitas tugas. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilligan 

(1982) yang berhasil mengindikasikan bahwa pertimbangan moral dan alasan mendasar 

dalam etika pada pria dan wanita berbeda. Ruegger dan King (1992) juga 

mengindikasikan bahwa wanita memiliki pertimbangan moral yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pria. 
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5.4.3. Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Judgment Yang Diambil Oleh 
Auditor 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam kondisi adanya 

perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang dari standar 

profesional auditor junior cenderung akan mentaati perintah tersebut. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa auditor junior tidak memiliki keberanian untuk tidak mentaati 

perintah atasan dan keinginan klien untuk berpindah walaupun instruksi tersebut tidak 

tepat. Tentunya sedikit yang mau mengambil risiko untuk mencari pekerjaan lain dan 

kehilangan klien sebagai konsekuensi menentang perintah atasan dan keinginan klien 

yang tidak tepat yang menyimpang dari standar profesional. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (1999).     

5.4.4. Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Judgment Yang Diambil Oleh    
Auditor 

  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa pada situasi 

tugas yang kompleks tidak berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor 

dalam menentukan pendapat terhadap hasil auditannya.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Cheng, dkk., (2003) yang 

mengatakan bahwa kompleksitas tugas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja keputusan. Penelitian yang bertentangan dengan hasil penelitian ini 

antara lain, penelitian Chung dan Monroe (2001) mengatakan bahwa interaksi antara 

gender dengan kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

judgment. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan Abdolmohammadi dan 

Wright (1986) menunjukkan bahwa perbedaan judgment yang signifikan ditemukan 
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antara kelompok berpengalaman pada masing-masing tugas. Ketika seluruh subyek 

dikumpulkan bersama-sama, maka hanya kelompok terisolasi saja yang menunjukkan 

pengaruh pengalaman signifikan yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan 

secara eksplisit dan mengontrol kompleksitas tugas dan keahlian normatif yang tepat 

dalam meneliti sifat dari keahlian. Stuart (2001) menunjukkan bahwa kinerja auditor 

tergantung pada interaksi antara kompleksitas tugas dan struktur audit yang digunakan 

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

kompleks, auditor dari perusahaan audit terstruktur dan tidak terstruktur menunjukkan 

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

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

5.4.5. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan dan kelemahan tersebut adalah ; (1) ruang 

lingkup penelitian ini hanya dilakukan di Jawa Timur sehingga untuk mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas, (2) 

penelitian ini masih pada aspek individu yaitu pada dimensi gender, tekanan ketaatan, 

dan kompleksitas tugas. Karena variabel dalam penelitian ini nilai koefisien 

determinasinya hanya sebesar 0,314 (31,4 persen) jadi pengaruh ketiga variabel ini 

hanya 31,4 persen sisanya dijelaskan variabel lain diluar yang diformulasikan dalam 

penelitian ini. Maka, peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan dengan 

menambahkan variabel lain, dan (3) keterbatasan jumlah responden yang hanya 31,3 

persen ini dikarenakan kecilnya tingkat pengembalian kuesioner. 
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6. Kesimpulan Dan Saran 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini mengamati pengaruh gender, tekanan ketaatan dan kompleksitas 

tugas terhadap audit judgment. Studi ini dilakukan di Propinsi Jawa Timur pada auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Jawa Timur baik itu auditor senior maupun 

junior. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

Pertama, 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. Kedua, tekanan ketaatan berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit judgment. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yaitu 

perintah dari atasan dan keinginan klien untuk menyimpang dari standar profesional 

akan cenderung mentaati perintah tersebut walaupun perintah tersebut tidak tepat dan 

bertentangan dengan standar profesional. Ketiga, kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit judgment artinya para auditor mengetahui dengan jelas 

atas tugas apa yang akan dilakukannya, tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 

tugas dan dapat melakukan tugasnya dengan baik.  

Jadi, dilihat dari hasil penelitian ketiga variabel yaitu gender, tekanan ketaatan 

dan kompleksitas tugas dapat disimpulkan bahwa: 1) tidak ada pengaruh perbedaan 

gender antara auditor pria dan auditor wanita terhadap pengambilan judgment; 2) 

auditor dalam situasi adanya tekanan ketaatan dari atasan maupun klien akan cenderung 

membuat judgment yang kurang tepat; 3) pada situasi tugas yang kompleks tidak 

mempengaruhi auditor dalam pengambilan judgment untuk menentukan pendapat 

terhadap laporan hasil auditan.  
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6.2. Saran  

 Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti 

yang ingin melakukan penelitian lanjutan, yaitu (1) peneliti berikutnya dapat melakukan 

penelitian di propinsi lain, sehingga nantinya hasilnya bisa digeneralisasi untuk lingkup 

yang lebih luas jadi untuk memperkuat validitas eksternal diperlukan penelitian lebih 

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

berpengaruh terhadap audit judgment seperti pengalaman, kemampuan dan 

pengetahuan. Komponen pengetahuan yang merupakan komponen penting dalam suatu 

keahlian. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur 

dan pengalaman. Abdolmohammadi dan Wright (1987) mengatakan bahwa adanya 

perbedaan judgment antara auditor yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. 

Libby (1995) mengatakan bahwa kinerja seseorang dapat diukur dengan beberapa unsur 

antara lain kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge) dan pengalaman 

(experience). Peneliti menyarankan variabel ini dikarenakan pengalaman dan 

pengetahuan merupakan faktor penting yang berkaitan dengan pemberian pendapat 

audit dan pengalaman dan pengetahuan dapat mempengaruhi kemampuan prediksi dan 

deteksi auditor terhadap kecurangan sehingga dapat mempengaruhi judgment yang 

diambil oleh auditor.  
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Lampiran 1 

Kuisioner Penelitian 

A. KOMPLEKSITAS TUGAS 

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan-
pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda silang 
(X) pada angka pilihan: 
1 = sangat salah (SS)     3 = netral (N)        5 = sangat benar (SB) 
2 = salah (S)      4 = benar (B) 

 
N 

 

 
SS

 
S 

 
B 

 
B 

1.  bagi saya tugas mana yang harus      

engerjakan 
 tugas 

a. 

     

3. an jelas  
elesaikan. 

     

4.  dengan 
h fungsi bisnis yang ada sangatlah tidak 

     

5. gan jelas 
jakan suatu tugas 

     

aya ra 
arus saya 

     

 
B E
Petun memberikan pendapat atas pertanyaan-
perta at persetujuan dengan memberikan tanda silang 
( p
1 sa N)     = sanga setuju ( )               
2 = ti S)  

STS TS N S SS 
1.  ingin mendapatkan masalah 

dengan klien jika saya tidak memenuhi 
tuk berperilaku 

m

     

saya tidak menuruti 

 
3. Saya akan menentang keinginan klien karena      

PERNYATAA  
 

N S

Selalu jelas
dikerjakan. 

2. Alasan mengapa saya harus m
setiap jenis tugas (dari bermacam-macam
yang ada) sangatlah tidak jelas bagi say
Saya selalu dapat mengetahui deng
bahwa suatu tugas telah dapat saya s
Sejumlah tugas yang berhubungan
seluru
jelas atau membingungkan. 
Saya selalu dapat mengetahui den
bahwa saya harus menger
khusus. 

6. Sangatlah tidak jelas bagi s
mengerjakan setiap jenis tugas yang h
lakukan selama ini. 

ca

. T KANAN KETAATAN 
juk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara 

nyaan berikut, sesuai dengan tingk
X) ada angka pilihan: 
 = ngat tidak setuju (STS)      3 = netral (

dak setuju (TS)        4 = setuju (
PERNYATAAN 

Saya tidak

5 t SS  

keinginan klien un
menyi pang dari standar profesional. 

2. Saya khawatir jika klien saya akan pindah ke 
KAP lain, jika 

     

keinginannya untuk menyimpang terhadap 
standar profesional auditor 

AUEP-06   22 



   

secara profesional saya telah
menegakkan profesionalisme. 
Saya akan menuruti keingi
walaupun bertentangan dengan
profesional auditor. 

 be asil 

4. nan klien 
 standar 

     

 ma
me ruti 

dari 

     

6. 
r tersebut 

tentangan dengan standar 
profesional. 

     

n wal pun 
ral karena 
sional. 

     

8. atasan dan 
 jika saya 
al ang 
onal. 

     

9. n karena 
oral telah berhasil menegakkan 

     

 

C. AU

Petun  Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pertanyaan-
p kat emungkin  dengan memberikan tanda 
si
1 = = Netral (N)   5 = sangat mungkin (SM)                  
2  = t mungkin (M) 
 
 ang sedang mengaudit perusahaan XYZ, suatu klien 
baru yang sangat penting yang bergerak dalam bidang m
satu-s rlibat dalam penghitungan fisik persediaan 
perusahaan XYZ pada suatu gudang. Pada saat penghitungan fisik persediaan, anda 
memperhatikan bahwa seorang akuntan dari perusahaan XYZ (klien anda) mencontek 
item- artu persediaan yang telah anda pilih untuk sampel. Anda menaruh 
curiga terhadap akuntan klien tersebut karena a mungkin elanjutn a akan memalsukan 
p h  tida dipilih sebagai samp l. 
 
1. A egah akuntan klien mengikuti anda untuk 

m pengujian anda? 
 

TM N M SM 
3 4  

 

rh

5. Saya tidak ingin mendapatkan
dengan atasan, jika tidak 
keinginannya untuk menyimpang 
standar profesional.  
Saya akan menaati perintah atasan karena 
saya ingin terus bekerja di kanto
walaupun harus ber

salah 
nu

7. Saya akan menaati perintah atasa
saya akan memiliki beban mo
bertentangan dengan standar profe
Saya akan menentang perintah 

au

memilih keluar dari pekerjaan saya
dipaksa untuk melakukan h
bertentangan dengan standar profesi
Saya akan menentang perintah atasa
secara m

y

profesionalisme. 

DIT JUDGMENT 

juk: Mohon
ertanyaan berikut, sesuai dengan ting
lang (X) pada angka pilihan: 

sangat tidak mungkin (STM)    3 
idak mungkin (TM)        4 = 

Anda adalah staf auditor y

k an  

anufaktur. Saat ini anda adalah 
atunya auditor eksternal yang te

item dalam k
 i
k 

 s y
eeng itungan pada item persediaan yang

pakah anda akan mencoba menc
encatat informasi mengenai sampel 

STM 
1 2 5

AUEP-06   23 



   

2. A en mengikuti anda untuk mencatat 
in  sampel pengujian anda? 

 
STM TM N M SM 

5 

u yang penting dan perusahaan 

5 

STM TM N M SM 
1 2 3 4 5 

on  permintaan konfirmasi dikirim, 
haan klie minta untuk melihat akun yang akan dikonfirmasi. 

Controller m (review) daftar dan meminta anda untuk tidak m
konfirmasi terhadap tiga akun dalam daftar anda. Tiga akun tersebut termasuk dalam 

mpel

gan dengan baik”. 
Anda menaruh perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan klien akan 

n

pakah anda akan mengijinkan akuntan kli
formasi mengenai

1 2 3 4 
 Saat makan siang pada hari yang sama, anda bertemu dengan atasan anda pada 
suatu acara perusahaan XYZ. Anda mendiskusikan masalah yang anda hadapi yaitu 
akuntan klien mencatat informasi mengenai pengujian yang anda lakukan. Klien 
mungkin selanjutnya dapat memalsukan catatan persediaan. Setelah memikirkan isyu 
tersebut, atasan anda mengakui bahwa anda memiliki perhatian yang valid. Namun 

emikian,  atasan anda menyatakan ini adalah klien bard
anda tidak ingin mendapat masalah dalam hubungannya dengan klien. Atasan anda 
kemudian memberitahu anda untuk meneruskan pengujian dan segera pindah ke 
aktivitas lain. 
 
3. Apakah anda akan melawan instruksi atasan anda dan mencoba mencegah akuntan 

klien mengikuti anda untuk mencatat informasi mengenai sampel pengujian anda?  
 

STM TM N M SM 
1 2 3 4 

 
4. Apakah anda akan mengikuti instruksi atasan anda dan mengijinkan akuntan klien 

meneruskan mencatat sampel pengujian anda? 
 

 
 
 Anda telah menguji catatan piutang dagang dan menyeleksi sampel akun untuk 

firmasi dari setiap strata populasi. Sebelumk
controller perusa

nelaah 
n me

 e elakukan 

sa  anda karena memiliki saldo yang besar yang melebihi sejumlah rupiah tertentu 
yang telah ditentukan sebelumnya. Controller menjelaskan bahwa konfirmasi tersebut 
“akan merepotkan pelanggan ini karena mereka adalah tipe yang sulit berhubungan 
dengan baik”. 
  

Anda menaruh perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan klien akan 
menerbitkan laporan tahunan mereka segera setelah akhir tahun.  menjelaskan bahwa 
konfirmasi tersebut “akan merepotkan pelanggan ini karena mereka adalah tipe yang 
sulit berhubun
 
me erbitkan laporan tahunan mereka segera setelah akhir tahun. Waktu yang ada sangat 
terbatas untuk mengganti prosedur audit pada tiga akun yang besar ini. Sebagai contoh, 

dak cukup waktu untuk menunggu penagihan akun tersebut pada periode berikutnya. ti

AUEP-06   24 



   

Tanpa kon , hanya ak sedia bukti substantif minimal untuk mendukung saldo 
ini. 
 
. Apakah anda akan mengeluarkan pelanggan dari proses konfirmasi seperti yang 

 
STM TM N M SM 

2 3 4 5 
 
6. Apakah anda akan m nghilangkan pelanggan dari proses 

konfirmasi? 

 klien baru yang penting dan bahwa permintaan controller nampaknya 

enghilangkan pelanggan dari proses konfirmasi? 

2 3 4 5 

 
 Anda melakukan aud ada perusaha publik, anda m mukan adanya salah 

ji (misstatement) yang bersifat material dalam laporan keuangan klien yang mengarah 

l
an oleh klien dapat meyakinkan bahwa salah saji material tersebut 
erupakan kesengajaan. 

 
9. Apakah anda akan mel ungi reputasi rusahaan klie yang saat in edang 

berkembang serta untuk menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin, dan 

firmasi an ter

5
diminta controller? 

1 

enolak untuk me

 
STM TM N M SM 

1 2 3 4 5 
 
 Anda menanyakan kepada atasan anda tentang apa yang harus anda kerjakan 
terhadap permintaan controller (klien anda) mengenai konfirmasi tersebut. Anda 
mendiskusikan pertimbangan anda bahwa tanpa mengirimkan konfirmasi, bukti 
substantif yang tersedia sangat minim untuk mendukung saldo piutang dagang. Setalah 
berpikir mengenai isyu tersebut, atasan anda memberitahu anda bahwa perusahaan 
tersebut adalah
beralasan. Atasan anda kemudian mengatakan kepada anda untuk meneruskan pekerjaan 
sesuai denngan kebijakan controller. 
  
7. Apakah anda akan mengikuti instruksi atasan anda dan mengeluarkan pelanggan 

dari proses konfirmasi seperti yang diminta controller? 
 

STM TM N M SM 
1 2 3 4 5 

 
8. Apakah anda akan bertindak melawan instruksi atasan anda dan menolak untuk 

m
 

STM TM N M SM 
1 

 

it p an ene
sa
kepada terjadinya penyimpangan. Untuk meyakinkan temuan tersebut, maka anda 
me akukan verifikasi terhadap klien. Dalam pertemuan verifikasi tersebut, penjelasan 

g diberikan y
m

ind  pe n i s
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mem

uditan yang diterbitkan? 

4 5 
 
 
 

Tabel 1 : Definisi operasional variabel 
Variabel Definisi dan Pengukuran 

utuskan untuk tidak menyampaikan adanya salah saji material dalam laporan 
keuangan auditan yang diterbitkan? 

 
STM TM N M SM 

1 2 3 4 5 
 
10. Apakah anda akan memutuskan untuk tetap menyampaikan adanya salah saji 

material dalam laporan keuangan a
 

STM TM N M SM 
1 2 3 

No 
1 Gender (X1) Suatu konsep kultural yang berupaya 

membuat pembedaan (distinction) dalam hal 
peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik 
emosional antara laki-laki dan peremp
yang berkembang dalam masyarakat. Gend
merupakan variabel independen yang 
dibedakan menjadi dua kategori yaitu pria 

uan 
er 

dan wanita. Gender  merupakan variabel 
dummy dimana 1 = pria dan 0 = wanita 

2 Tekanan Ketaatan (X2) Tekanan yang diterima oleh auditor dalam 
menghadapi atasan dan klien untuk 
melakukan tindakan menyimpang dari standar 
etika. Tekanan ketaatan merupakan variabel 
independen yang diukur dengan Skala Likert 

3 
yang disebabkan oleh terbatasnya 

kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan 
untuk m integrasikan asalah yang 
dimiliki o  seorang pem uat keputusa
Kompleksitas tugas merupakan variabel 

at benar. 
 Audit judgment (Y) Kebijakan auditor dalam menentukan 

pendapat ngenai hasil auditnya yang 
mengacu p a pembentukan suatu gagasan, 
pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, 
peristiwa, status atau jenis peristiwa lain. 

lima poin yaitu (1) sangat tidak setuju; (2) 
tidak setuju; (3) netral; (4) setuju, dan (5) 
sangat setuju. 

Kompleksitas Tugas (X3) Persepsi individu tentang kesulitan suatu 
tugas 

eng m
leh b n. 

independen yang diukur dengan Skala Likert 
lima poin yaitu (1) sangat salah; (2) salah; (3) 
netral; (4) benar, dan (5) sang

4
me
ad
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Audit judgment merupakan variabel dependen 
yang diukur dengan Skala Likert lima poin 

(1) sangat tidak mungkin; (2) tidak 
mungkin; (3) 5) 
sangat m

yaitu 
netral; (4) mungkin, dan (

ungkin. 
 
 
Tabel 2. Karakteristik Responden 

Karakteristik To
Gender 
- Pria 
- Wanita   

 
2
2

tal Persentase 

5 
2 

 
46,8 
53,2 

Jumlah  4
Jabatan  
- Staf 
- 
- Partner  

4
 2 
-

95,7 

Jumlah  4
Umur  
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- 
- 27 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
- 32 
- 33 
- 34 
- 35 
- 36 
- 
- 40 
- 41 
- 50 

1
1
3
3
4 
4
5
4
7
2
2
1
1
3
1 
1 
2
1
1

Jumlah  4
Sumber: Data Primer yang diolah. 
 

 
 

7 100 
 
5 

 

Manajer 
 

4,3 
- 

7 100 
 
 
 
 
 

 
2,1 
2,1 
6,4 
6,4 

26 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5 
8,5 
10,6 
8,5 
14,9 
4,3 
4,3 
2,1 
2,1 
6,4 
,1 

 
 
 

2
2,1 
4,3 
2,1 
2,1 

7 100 
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Tabel 3 : Hasil Uji Validitas dan reliabilitas 
Validitas Variabel Nomer 

Item Korelasi (r) Probabilitas (
Koefisien 

 
X21 0.320 0.028 

p) Alpha 

X22 0.487 0.001 
X23 0.426 0.003 
X24 0.724 0.000 
X25 0.528 0.000 
X26 0.656 0.000 
X27 0.645 0.000 
X28 0.651 0.000 

Tekanan Ketaatan (X2) 

X29 0.462 0.001 

0.681 

X31 0.576 0.000 
X32 0.596 0.000 
X33 0.558 0.000 
X34 0.827 0.000 
X35 0.753 0.000 

tas Tugas 
3) 

X36 0.799 0.000 
Y1 0.508 0.000 
Y2 0.532 0.000 
Y3 0.841 0.000 
Y4 0.660 0.000 
Y5 0.364 0.012 
Y6 0.461 0.001 
Y7 0.480 0.001 
Y8 0.718 0.000 
Y9 0.435 0.002 

ent (Y) 

Y10 0.464 0.001 

Kompleksi
(X

0.775 

Audit Judgm 0.897 

Sum  Data primer (diolah)  
 
 
Tabel 4 : Uji Autokorelasi 

ber:

Model Summaryb

.560a .314 .266 4.83225 1.785
Model
1

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
WatsonR R Square

Predictors: (Constant), Kompleksitas Tugas (Xa. 3), Tekanan Ketaatan
2), Gender (X1)(X

Dependent Variable: Audit Judgment (Y)b. 
 

Sum  Data primer (diolah)  
 
 
 
 
 

ber:
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Tabel 5 : Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa

13.274 6.701 1.981 .054
-1.994 1.534 -.178 -1.300 .200 -.335 -.194 -.164 .848 1.179

.420 .145 .382 2.902 .006 .471 .405 .367 .920 1.087

.352 .240 .203 1.467 .150 .365 .218 .185 .833 1.201

(Constant)
Gender (X1)
Tekanan Ketaatan (X2)
Kompleksitas Tugas (X3)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations Collinearity Statistics

Tolerance VIF

Dependent Variable: Audit Judgment (Y)a.  
Sumber: Data primer (diolah)  

Tabel 6 : Uji Normalitas 
 

One-Sample Ko ov-lm goro Smi strnov Te

47

Unstandar
ed Residu

diz
al

N
.0000000

4.67201968
.152
.152

-.074
1.045

.225

MeanNormal Parametersa,b

Std. Deviation
Absolute
Positive

Most Extreme
Differences

Negat eiv
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Tes bution is Norma. t distri al.

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data primer (diolah
 
Ta dastisitas 

)  

bel 7 : Uji Heteroske
Coefficientsa

-1.754 3.557 -.493 .624
1.301 .814 .254 1.598 .117

.079 .077 .158 1.034 .307

.113 .127 .142 .884 .382

(Constant)
Gender (X1)
Tekanan Ketaatan (X2)
Kompleksitas Tugas (X3)

Model
1

B Std. Error

Unstan
Coeff

dardized
icients

Standa
Coeffic

rdized
ients

Beta t Sig.

Dependent Variable: absua. 
 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Data primer (diolah)  
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Tabel  8 :  Hasil Analisis Regresi 
Variabel 

 
Unstandardized 
Coefficients (B) 

T hitung
 

Sig. 
 

Keterangan 

(Constant) 13.274    
X1 -1.994 -1.300 0.200 Tidak Signif
X2 0.420 2.902 0.006 
X3 0.352 1.467 0.150 Tidak Signif

R 

ikan 
Signifikan 

ikan 

F tabel 
Sign. F 

R Square 
F hitung 

α   

= 0.560 
= 0.314 
= 6.560 
= 2.840 
= 0.001 
= 0.05 

Sumber data : Data primer yang diolah  
ta (observasi) = 47 Keterangan :  -  Jumlah da

- Nilai Ttabel : α  = 5% = 2.015 
- Dependent Variabel audit judgment (Y)        
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