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Abstract 

This study examines the gender issues in  Indonesian society whether there are  differences 
between women and men  in domsetic roles; with  relation to gender issues whether males 
perform better than female  in  complexity audit tasks; and  the effects of gender, task 
complexity, and experience  on the  accuracy of audit judgments.  This study used  
experimental design  method to collect data to test the hypothesis. There were 75 
participants from alumni graduated  major in  accounting who are  studying in the  post 
graduate programs. Data were analyzed by descriptive statistics, t-test, and ancova. 
Participants  were required to judge gender issues, and an inventory  balance  was fairly  
presented base on case material that contained  a material misstatement in the inventory 
account balance. The results support the gender issues, and the effect of gender and 
experience interaction on the accuracy of audit judgment. In other hand,  the effects of  
gender and task complexity  interaction are not supported and there is no difference 
between male and females in performing audit judgment in complexity audit tasks.  
 
Key words : gender,  complexity task,  experience, judgment. 
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1. PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang Masalah  

 Akuntan adalah suatu  profesi  yang salah satu tugasnya adalah  

melaksanakan audit  terhadap laporan keuangan  sebuah entitas dan memberikan 

opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah  telah 

disajikan secara wajar sesuai dengan  standar akuntansi keuangan atau prinsip 

akuntansi yang berlaku umum; dan standar atau prinsip tersebut diterapkan secara 

konsisten. Untuk melaksanakan tugas tersebut  sering dibutuhkan judgement. Dari 

beberapa hasil penelitian dalam bidang audit menunjukkan bahwa ada berbagai  

variasi faktor individual yang mempengaruhi judgment  dalam melaksanakan review 

selama proses  pelaksanaan  audit (Solomon  dan  Shields,1995), dan  pengaruh 

faktor individual ini berubah-ubah sesuai dengan kompleksitas tugas  Tan and Kao 

(1999), dan Libby (1995).   

 Dari literatur cognitive psychology   dan literatur marketing  dinyatakan 

bahwa gender  sebagai faktor level individual  dapat berpengaruh terhadap kinerja  

yang memerlukan  judgment dalam berbagai kompleksitas tugas. Dalam literatur 

tersebut Chung and Monroe (2001)  menyatakan bahwa perempuan dapat lebih 

efisien  dan efektif dalam memproses informasi  dalam tugas yang kompleks 

dibanding laki-laki dikarenakan  perempuan lebih memiliki kemampuan  untuk 

membedakan   dan mengintegrasikan  kunci  keputusan. Masih  dalam literatur 

tersebut juga dinyatakan bukti bahwa laki-laki  relatif kurang mendalam dalam   

menganalisis  inti dari suatu keputusan. Namun  pengaruh gender terhadap 

pemrosesan  informasi  dan judgment  belum banyak teruji dalam konteks penugasan 

audit atau penugasan sebagai auditor. 

 . Dalam penugasan tersebut,  variasi kompleksitas audit dapat terjadi dalam 

berbagai akun, jumlah atau besarnya saldo akun. Meyers-Levy (1986)  

mengembangkan  sebuath theoritical framework    untuk menjelaskan  pemrosesan 

informasi 1) oleh laki-laki dan perempuan.  Kerangka teoritis ini  kemudian  

digunakan untuk beberapa kajian  misalnya dalam auditing.  O’Donel  and Johnson 

(1999)  melakukan studi apakah ada perbedaan usaha pemrosesan informasi  dalam 

suatu  perencanaan prosedur analitis pada sebuah penugasan audit dapat dikaitkan 

dengan isu gender. Mereka menemukan bukti empiris bahwa  ada  ketidak   

konsistenan   hasil    adanya   pengaruh  gender  pada   proses 
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perencanaan prosedur analitis. Perempuan lebih   memberikan  usaha  pemrosesan 

lebih intens dari pada laki-laki dalam hal  laporan keuangan yang konsisten dengan 

informasi tentang bisnis klien. Namun  ketika terjadi perubahan fluktuasi 

kompleksitas tugas dalam  kasus eksperimen, maka terjadi sebaliknya dimana 

perempuan menjadi kurang  usahanya dalam pemrosesan informasi.  Hasil ini juga 

tidak konsisten dengan Chung dan Monroe (2001). Penelitian-penelitian diatas 

dilakukan di  luar negeri, dimana dalam penelitian tidak 

dijelaskan   bagaimana peran perempuan yang dibentuk oleh budaya atau 

lingkungan  masyarakat  di negara yang bersangkutan.  

 Di Indonesia  Menteri Pemberdayaan Perempuan   merumuskan lima peran 

wanita : sebagai isteri yang membantu suami, sebagai  ibu yang mengasuh  anak dan 

mendidik  mereka, sebagai  manajer di dalam mengelola rumah tangga, sebagai 

pekerja di berbagai sektor, dan sebagai anggota organisasi masyarakat. Secara 

implisit perempuan  mempunyai peran ganda bila  mempunyai peran publik, yaitu 

yang dibentuk oleh sistem nilai masyarakat Indonesia  pada peran domestik (rumah 

tangga) dan peran publik itu sendiri. 

Dengan adanya peran ganda tersebut maka muncul suatu motivasi untuk 

mengkaji apakah   penelitian oleh Chung dan Moroe  (2001),  O’Donel  and Johnson 

(1999)  diatas  relevan di Indonesia, karena  di Indonesia,   lingkungan 

masyarakatnya lebih menempatkan perempuan  cenderung kepada  peran domesitk 

(Berninghausen and Kerstan, 1992). Dengan demikian muncul sebuah pemikiran 

bahwa   hasil penelitian  Chung dan Monroe (2001),  Meyers-Levy (1986)   O’Donel  

and Johnson (1999)  diatas akan tidak konsisten apabila diterapkan di Indonesia, 

karena tuntutan sistem nilai masyarakat  yang menempatkan peran ganda 

perempuan. Dengan adanya peran ganda tersebut, yang lebih menempatkan 

perempuan pada peran domesstik (Berninghausen and Kerstan, 1992), maka secara 

logika juga dapat mempengaruhi  kemampuan perempuan dalam  menyelesaikan 

suatu tugas yang mengandung kompleksitas misalnya dalam  menentukan judgment  

pada sebuah penugasan audit., disamping juga dipengaruhi oleh  pengalaman auditor 

itu sendiri. 

.   1)     Istilah pemrosesan informasi diatas  adalah  pemrosesan informasi secara kognitif yang 

dimiliki oleh individual pembuat keputusan, bukan pemrosesan dengan menggunakan peralatan 

sistem informasi. Istilah ini digunakan seterusnya dalam  usulan penelitian ini denagn pengertian 

yang sama. 
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Penelitian tentang gender, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor  ini dapat  

memberikan implikasi terhadap kantor akuntan khususnya dalam   melaksanakan 

training,   alat bantu keputusan,  penugasan personel  pada penugasan audit,  dan 

proses penugasan audit. Dengan demikian  perlu ada tindak lanjut untuk menguji 

kekonsistenan  pengaruh  gender  dan kompleksitas tugas dalam  kajian auditing di 

Indonesia. 

 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

 Dari penelitian  terdahulu misalnya penelitian Chung dan Monroe (2001),  

Meyers-Levy (1986), O’Donel  and Johnson (1999)    telah  memberikan bukti 

empiris bahwa  perempuan dapat  memiliki kemampuan  memproses informasi 

dalam suatu penugasan yang memiliki kompleksitas tinggi lebih baik dibanding laki-

laki, karena perempuan lebih cenderung menjadi pemroses informasi yang lebih 

detail.  Penelitian-penelitian tersebut dilakukan di luar negeri  yang tidak secara 

eksplisit  menjelaskan bagaimana peran perempuan  di mata masyarakat setempat. 

Sedangkan di Indonesia  peran perempuan  telah diberikan arahan peran sesuai 

dengan menteri pemberdayaan perempuan sebagai mana disebut diatas. Peran 

tersebut merupakan peran ganda, yaitu sebagai peran domestik (rumah tangga) dan 

peran publik (karier diluar rumah tangga).  

Dengan tuntutan sistem nilai dalam masyarakat yang demikian   muncul 

permasalahan apakah  hasil penelitian Chung dan Monroe (2001)  dan  O’Donel  and 

Johnson (1999) diatas   relevan di Indonesia artinya  dengan peran gandanya itu, 

apakah perempuan yang dalam tatanan budaya masyarakat  lebih diposisikan pada 

peran domestik (Berninghausen and Kerstan, 1992).  

 Dari rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan 

dapat diajukan sebagai berikut : 

1) Apakah  masyarakat Indonesia menempatkan  perempuan  secara dominan  pada  

peran domestik  sebagaimana dinyatakan oleh Berninghausen and Kerstan, 

1992).  

2) Apakah ada perbedaan  kemampuan  pemrosesan informasi antara laki-laki dan 

perempuan (sebagai isu gender)  dalam hal keakuratan menyelesaikan tugas 

yang kompleks dalam membuat  audit judgment  pada sebuah penugasan  audit 

eksternal   
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3) Apakah ada pengaruh  interaksi  gender dengan  kompleksitas tugas terhadap 

keakuratan  audit judgment    pada sebuah penugasan  audit  eksternal 

4) Apakah ada pengaruh interaksi  gender dengan  pengalaman sebagai auditor 

terhadap keakuratan audit judgment pada sebuah penugasan audit eksternal. 

1.3.   Tujuan Penelitian   

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji : 

1) Apakah  ada perbedaan peran  antara  laki-laki dan perempuan dalam tugas 

domestik  

2) apakah ada perbedaan  kemampuan  pemrosesan informasi antara laki-laki dan 

perempuan (sebagai isu gender)  dalam hal keakuratan menyelesaikan tugas 

yang kompleks dalam membuat  audit judgment  dalam menilai  saldo akun 

persediaan   apakah  telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. 

3) Menguji apakah interaksi  gender dengan kompleksitas tugas  berpengaruh 

terhadap keakuratan  pembuatan judgment  dalam  menilai saldo akun persediaan 

apakah  telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. 

4) Menguji apakah interaksi  gender dengan  pengalaman sebagai auditor 

berpengaruh terhadap keakuratan  pembuatan judgment  dalam  menilai saldo 

akun persediaan apakah telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. 

1.4. Manfaat Penelitian     

 Diharapkan hasil  penelitian ini dapat  memberikan manfaat : 

1. Memberikan bukti empiris bahwa pernyataan Berninghausen and Kerstan 

(1992)  tentang  pemosisian perempuan di Indonesia pada peran domestik 

masih  konsisten sampai dengan saat ini. 

2. Memberikan bukti empiris ada tidaknya perbedaan  kemampuan kognitif 

model pemrosesan  informasi individual  dalam  membuat judgment dalam 

penugasan audit antara auditor  perempuan dan auditor  laki-laki  

3. Dengan bukti empiris diatas diharapkan  dapat membawa implikasi terhadap 

kantor akuntan khususnya dalam   melaksanakan pelatihan,   penugasan 

personel  pada penugasan audit,  dan desain proses penugasan audit. 
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2. TELAAH  PUSTAKA   
2.1.   Peran Perempuan di Indonesia  

 Sejak tahun 1975, Perserikatan Bangsa-bangsa  telah menetapkan  suatu 

dekade  wanita yakni dasa warsa wanita (1975-1985). Sejak saat itu  dunia telah  

memulai mempermasalahkan  peranan wanita, baik bagi dunia maju maupun dunia 

berkembang.  Ini berarti  potensi wanita  perlu diperhitungkan  dalam pembangunan 

suatu negara.  Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut meratifikasi  

Convention  on the Elimination of all Discrimination Against  Women (CEDAW), 

yaitu Konvensi  Penghapusan segala bentuk diskriminasasi terhadap perempuan 

pada tahun 1984.  

Menteri Pemberdayaan Perempuan   merumuskan lima peran wanita sebagai 

berikut : sebagai isteri yang membantu suami, sebagai  ibu yang mengasuh  anak 

dan mendidik  mereka, sebagai  manajer di dalam mengelola rumah tangga sebagai 

rumah bagi suami dan anak, sebagai  pekerja di berbagai sektor, dan sebagai anggota 

organisasi masyarakat.  Rumusan ini menunjukkan betapa beratnya beban seorang 

perempuan. Dalam berbagai  bentuk diskursus  tampak  bahwa peran  perempuan  

sebagai isteri  dan ibu memang sangat dominan, hal ini tidak hanya didefinisikan 

oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan sendiri (Berninghausen and Kerstan, 

1992), sehingga sering peran gandanya tersebut membatasi ruang gerak perempuan. 

Dengan  adanya ruang gerak yang dirasakan terbatas tersebut, maka bagi 

perempuan yang aktif  pada peran publik (berkarier di luar rumah tangga)  termasuk 

sebagai  auditor independen atau akuntan publik akan mempunyai peran ganda, dan 

peran tersebut diduga dapat mempengaruhi kinerja pada  profesi akutan. Profesi 

akuntan adalah  sebuah profesi  yang menuntut  adanya kemampuan dalam 

memproses informasi (secara kognitif) dalam menentukan judgment dalam sebuah 

penugasan audit. Dalam proses pelaksanaan tugas audit dapat ditemukan berbagai 

variasi kompleksiatas tugas yang memerlukan pemrosesan informasi oleh  

kemampuan kognitif  individual.  

2.2.   Isu Gender  dalam  Pemrosesan Informasi  

Istilah gender dapat diartikan sebagai pembedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan  yang tidak hanya mengacu pada perbedaan  biologisnya/seksualnya, 

tetapi  juga mencakup  nilai-nilai sosial  budaya  (Berninghausen and Kerstan, 

1992). Isu gender mendorong beberapa peneliti mengkaitkannya dengan peran laki-
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laki dan perempuan dalam masyarakat, dan dikaitkan dengan kemampuan 

perempuan dalam menyelesaikan tugas dalam suatu profesi.  Riset tentang  adanya 

perbedaan  proses informasi  yang diakibatkan oleh adanya isu gender  

disosialisasikan oleh Meyers –Levy (1986).  

Meyers –Levy (1986) mengembangkan kerangka teoritis  untuk menjelaskan  

kajian tentang perbedaan  antara perempuan dan laki-laki  dalam memproses 

informasi.  Kerangka teoritis ini mereka sebut dengan “selectivity hypothesis”. 

Perbedaaan  yang didasarkan pada isu gender dalam pemrosesan informasi dan 

pembuatan keputusan  didasarkan atas  pendekatan yang berbeda  yaitu bahwa laki-

laki dan perempuan   menggunakan  pemrosesan inti informasi dalam memecahkan 

masalah dan  membuat inti keputusan.  Laki-laki pada umumnya  dalam 

menyelesaikan masalah tidak menggunakan semua informasi yang tersedia,  dan 

mereka  juga tidak memproses informasi  secara menyeluruh, sehingga dikatakan 

bahwa laki-laki  cenderung   melakukan pemrosesan  informasi secara terbatas.  

Sedangkan  perempuan   dipandang sebagai  pemroses informasi lebih detail,  yang 

melakukan proses  informasi pada sebagian besar inti informasi untuk  pembuatan 

keputusan atau judgment.  

 Penelitian lain dilakukan oleh  Fairweather and Hutt (1972) dalam Chung 

and Monroe (2001). Dalam penelitian tersebut  dikatakan bahwa  perempuan  relatif  

lebih   efisien   dalam mengolah informasi ketika beban content nya lebih berat. 

Semakin komplek suatu tugas  dengan berbagai  kunci penyelesaian, maka  laki-laki 

memerlukan waktu yang lama  dibanding dengan perempuan dalam menyelesaikan 

tugas yang bersangkutan. Juga perempuan  memiliki  kemampuan mengingat  lebih 

kuat terhadap informasi yang baru (Erngrund et al. 1996).   

 Penelitian di bidang auditing  yang mendukung pendapat diatas adalah  

penelitian yang dilakukan oleh  Chung and Monroe (1998), Chung and Monroe 

(2001),  O’Donel  and Johnson (1999). Chung and Monroe (1998) menemukan bukti 

empiris bahwa   mahasiswa  akuntansi laki-laki  mengadopsi   hypothesis-confirming 

strategy   dalam  melakukan tugas evaluasi tentang going-concern, sedangkan 

mahasiswa perempuan   tidak. Selain itu   Chung and Monroe (1998) juga 

menemukan bahwa   mahasiwa akuntansi laki-laki   lebih selektif dalam memproses 

informasi  sedangkan mahasiwa perempuan lebih bersifat menyeluruh atau 

komprehensif dalam memproses informasi.  
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 Penelitian lain yang dilakukan oleh Chung and Monroe  (2001) menguji 

apakah ada pengaruh  interaksi gender dan kompleksitas tugas dalam  konteks 

penugasan auditing. Hasilnya menunjukkan bahwa  tedapat pengaruh interaksi 

antara  gender dan kompleksitas tugas   tehadap keakuratan  judgment  dalam  

penilaian sebuah asersi dalam laporan keuangan. Hasil ini  menunjukkan bahwa  

perempuan lebih   akurat  dalam judgment  dibanding laki-laki dalam mengerjakan 

tugas yang lebih kompleks. Namun ketika kompleksitas tugas berkurang, laki-laki 

menunjukkan hasil yang lebih baik. 

 Penelitian lannya adalah penelitian  yang dilakukan oleh O’Donnel  and 

Johnson (1999). Penelitian tersebut menguji apakah ada perbedaaan dalam 

melaksanakan prosedur analitis dalam tugas audit yang disebabkan oleh adanya isu 

gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  ketika saldo akun  laporan 

keuangan konsisten dengan  informasi tentang  aktivitas bisnis klien, maka 

perempuan  dapat melakukan  lebih banyak usaha  memproses  dengan menganalisis  

berbagai variasi informasi yang harus diputuskan secara mendalam dibanding 

auditor laki-laki.  Namun demikian,  ketika terjadi  fluktuasi  yang tidak diharapkan  

dalam kasus yang diberikan (kompleksitas tugas di tambah),  auditor perempuan  

kurang melakukan pemrosesan  dari pada auditor laki-laki artinya kinerja auditor 

laki-laki menjadi lebih baik dibanding perempuan.  Penelitian ini  menyimpulkan 

bahwa  dalam tugas yang multi  problem, auditor perempuan  dapat memiliki  

kelebihan dibanding  auditor laki-laki  karena  kapasitas pemrosesan  auditor laki-

laki  lebih   datang lebih akhir dibanding dengan  auditor perempuan. 

2.3.   Penelitian terdahulu   

 Beberapa penelitian tentang isu gender dalam lingkup auditor diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Hooks (1989)  dan   Curry  (1990). Dalam 

penelitiannya,  mereka  menyatakan pentingnya fleksibilitas dalam mengerjakan 

tugas untuk menyeimbangkan tugas   profesinya dan tugas  rumah tangganya. Secara 

implisit  Hook (1989) dan Curry (1990)  juga  menempatkan peran perempuan tidak 

lepas dari peran domestik (rumah tangga). Selanjutnya Collins (1993)  meneliti 

tentang adanya perbedaan gender dalam hal stress dan keinginan berpindah 

pekerjaan dari kantor akuntan publik. Dalam penelitiannya tersebut Collins (1993)  

juga menyatakan  adanya peran ganda perempuan yang dia sebut sebagai  peran  a  

breadwinner  dan sebagai a homemaker. Tuntutan peran ganda secara simultan 

tersebut dapat menyebabkan masalah apabila menghadapi kerja berat dan tuntutan  
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adanya  tekanan  waktu di kantor akuntan publik; yang pada gilirannya dapat 

menyebabkan adanya  tekanan psykologis dalam bekerja; dan tekanan kerja tersebut 

dirasakan oleh perempuan lebih besar dari pada laki-laki.  

 Namun dari sisi penyelesaian tugas,  Chung and Monroe (1998)   

memberikan bukti empiris bahwa  mahasiswa  akuntansi  perempuan lebih mampu 

dalam  menyelesaikan  kasus  yang berhubungan dengan penyelesaian tugas  tentang 

going concern  dengan mengadopsi  a hypothesis –confirming strategy, dibanding 

dengan mahasiswa laki-laki.  Hal tersebut  konsisten dengan kerangka teoritis yang 

diajukan oleh Meyers-Levy (1986)  yang  menyatakan bahwa  ada perbedaan  dalam 

pemrosesan informasi secara kognitif dan pembuatan keputusan  yang dikaitkan 

dengan adanya isu gender.  

 Memperhatikan penelitian Collins (1993) dan  Chung and Monroe (1998) 

maka ada  hasil penelitian yang  tidak konsisten. Perbedaan ini selanjutnya dapat 

dianalisis bahwa ada perbedaan partisipan penelitian. Pada penelitian Collins (1993)  

partisipannya adalah auditor yang sudah bekerja pada kantor akuntan publik, 

sedangkan penelitian Chung and Monroe (1998)  mengambil subyek penelitian 

mahasiswa, sehingga  dapat diambil   suatu  dugaan bahwa  ketika mahasiswa, 

partisipan  belum mengalami suatu peran ganda  sebagaimana dikatakan Collins 

(1993). 

   Selanjutnya   Bonner (1994) mengatakan bahwa inti keputusan  yang 

bersumber dari  berbagai informasi  dapat  digunakan oleh auditor untuk  membuat 

judgment dalam suatu penugasn audit independen.  Auditor   dapat mengidentifikasi   

salah saji dalam laporan keuangan,   mempelajari dan menganalisis informasi kunci 

tentang  resiko yang ada (inherent risk),  control risk ( resiko pengendalian), hasil 

prosedur analitis,  pengujian pengendalian, dan hasil dari pengujian substantif.   

Salah satu faktor  yang mempengaruhi  kompleksitas tugas eksperimental   yang 

digunakan dalam penelitiannya adalah jumlah  atau banyaknya  informasi kunci 

yang dapat digunakan untuk pembuatan suatu judgement  

Meyers dan Levy (1986)  mengembangkan kerangka teoritis yang disebut 

dengan the selectivity hypothesis. Mereka menyatakan  bahwa  laki-laki akan sebaik 

atau lebih baik dari pada perempuan  dalam hal membuat judgment terhadap adanya  

kesalahan material  dalam saldo akun apabila  kompleksitas tugas lebih rendah. 

Ketika suatu kompleksitas tugas tinggi,  maka pembuat keputusan yang mempunyai  

kemampuan memproses informasi yang komprehensif   akan lebih akurat dalam  
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memadukan antara  tugas dan pengalaman,  hal ini didukung oleh penelitian Chung 

and Monroe (2001). Dengan melihat adanya peran perempuan  di Indonesia  yang 

diposisikan pada  peran ganda  pada peran domestik dan peran publik 

(Berninghausen and Kerstan, 1992),  maka perbedaan kemampuan tersebut secara 

logika  akan berbalik dengan apa yang disampaikan oleh Chung and Monroe (2001). 

2.4.  Perumusan Hipotesis  

 Dengan menggunakan  kasus  pembuatan judgment dalam penilaian  tehadap  

saldo akun persediaan apakah telah menyajikan secara wajar sesuai standar dalam 

sebuah penugasan audit independen,  dan dengan adanya  peran ganda  perempuan 

diatas, maka dirumuskan hipotesis alternatif  pertama  sebagai berikut  :  

H1 : Auditor laki-laki  lebih menunjukkan kinerja lebih akurat dalam 

menyelesaikan tugas yang kompleks untuk  pembuatan suatu judgment 

atas penilaian saldo akun persediaan (apakah telah disajikan secara 

wajar) dibanding auditor perempuan. 

Selanjutnya isu gendser  yang berinteraksi dengan kompleksitas tugas dan 

pengalaman sebagai auditor  dirumuskan hipotesis kedua dan ketiga  dengan 

mengambil kasus yang sama yaitu : 

H2 :  Interaksi  gender dan kompleksitas tugas  berpengaruh terhadap  

keakuratan  audit judgment  atas penilaian saldo akun  persediaan  

(apakah  disajikan secara wajar) 

H3 : Interaksi gender dan pengalaman sebagai auditor berpengaruh terhadap 

keakuratan audit judgment atas penilaian saldo akun persediaan  

(apakah disajikan seacara wajar).  

 

3.  METODE PENELITIAN 
3.1.    Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode 

kuasi eksperimen dengan menggunakann partisipan penelitian mahasiswa  lulusan 

S1  Jurusan akuntansi yang  sedang menempuh  Program  Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) dan  Program Magister Sains Akuntansi (Maksi). Mahasiswa-

mahasiswa  tersebut dijadikan surrogate (wakil)  sebagai auditor independen. 

Tujuan digunakannya surrogate mahasiswa  yang telah lulus S1 Akuntansi adalah 
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mereka adalah syarat untuk profesi akuntan dan diharapkan  cukup memahami  

prosedur audit,  dan mereka telah  bekerja sehingga mengalami  peran publik. 

 3.2. Populasi dan Sampling. 

 Populasi  penelitian ini adalah auditor independen yang di surrogate dengan  

sarjana S1 Akuntansi sebagaiman dijelaskan diatas.  Sampel diambil dengan 

convenience sampling yaitu  dua kelas PPA dan  satu  kelas dari Program Maksi. 

Dari tiga kelas tersebut diperoleh + 81mahasiswa.   

 3.3.    Skenario  Ekseperimen Penelitian  

 Skenario didesain dengan 3 bagian informasi : Bagian I berisi  tentang 

identitas  partisipan serta  peran gender yang dihadapi oleh partisipan. Dari bagian I 

ini untuk mendapatkan demografi partisipan dan persepsi mereka pada posisi peran 

perempuan apakah ditempatkan pada posisi domestik.  Hasil uji peran gender ini 

sebagai dasar untuk menggunakan proksi gender dengan jenis kelamin perempuan 

dan laki-laki. 

 Bagian II berisi   informasi tentang perusahaan  dan hasil uji pengendalian 

yang dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pembuatan judgement dalam 

penentuan  luasnya  pengujian substantif  yang mencerminkan kompleksitas tugas. 

Sedangkan Bagian III berisi  hasil pengujian substantif  dan judgment untuk  

pemberian opini serta pendapat seberapa  kompleks/sulit skenario  itu diberikan 

disertai dengan laporan keuangan dua tahun yaitu tahun yang diaudit 2005 dan 

sebelumnya 2004.  Materi skenario  ada pada penulis.  

3.4.  Variabel Penelitian 

 Ada 4 variabel penelitian yaitu variabel  audit judgment  sebagai  variabel 

dependen,  dan sebagai variabel independennya adalah : gender,  pengalaman dan 

kompleksitas tugas yang dapat diselesaikan oleh auditor. Variabel judgment adalah  

judgment terhadap opini atas penyajian saldo akun persediaan apakah telah disajikan 

secara wajar yang diukur dengan dengan skala Likert 1 sampai 9 dari ekstrim wajar 

sampai dengan tidak wajar. Skala ini menggantikan opini wajar atau tidak wajar 

sebagai variabel non metrik. Sedangkan variabel independen gender diproksi  

dengan laki-laki dan perempuan. Hal ini mengacu pada bukti empiris bahwa ada 

pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan tentang peran domestik.  Skala 

pengukuran digunakan skala non metrik kategorikal 1= laki-laki, 2 = perempuan.  

Variabel independen lainnya adalah pengalaman sebagai auditor yang diukur 

dengan   skala non metrik kategorikal : mempunyai pengalaman sebagai auditor  = 1 
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dan tidak  mempunyai pengalaman sebagai auditor = 2. Tugas yang kompleks yang 

diselesaikan oleh auditor sebagai variabel variate digunakan instrumen untuk 

memperoleh keyakinan dalam memberikan  judgment yang diukur dengan skala 

rasio yaitu  jumlah informasi yang dapat diselesaikan atau dievaluasi secara akurat 

oleh partisipan 

 

3.5.    Alat  Analisis  

 Data dianalisis untuk statistik deskrpitifnya, uji  persyaratan dalam analisis 

hipotesis, dan uji reliabilitas.  Untuk menguji adanya peran gender digunakan uji 

beda reata-rata t-test. Apabila ada perbedaan mean yang signifikan,  maka terjadi  

perbedaan gender dan hal ini  layak untuk memproksikan peran gender dengan laki-

laki dan perempuan. Selanjutnya untuk menguji  hipotesis  pertama digunakan 

independent sample t-test, sedangkan untuk uji hipotesis ketiga dan keempat 

digunakan  two ways ANOVA untuk melihat main effectnya, sedangkan untuk 

menguji pengaruh interaction effect nya digunakan uji Ancova.  

 

4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Karakteristik Demografi Partisipan   

Jumlah mahasiswa yang menjadi partisipan sejumlah  75 mahasiswa, namun 

yang memenuhi syarat untuk dianalisis sebanyak 52 partisipan, dengan demografi 

disajikan  sebagai berikut : partisipan dari program PPA 28 orang, dan dari Maksi 24 

orang. Dari  52 partisipan tersebut,   sudah menikah 22 orang  (48%) dan belum 

menikah 30 orang  (58%); dan  punya pengalaman sebagai auditor sejumlah 32 

orang  (62%), dan tidak berpengalaman sebagai auditor 20 orang (38%). 

4.2.  Hasil  Eksperimen dan Pembahasan 

1.2.1. Hasil Statistik dekritptif 

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada  Tabel 1.  Pada Tabel 

1 dapat dilihat gambaran nilai  minimum, maksimum, dan  nilai rata-rata (mean) dan 

standar deviasi masing-masing  variabel penelitian  dan peran gender.  Peran gender 

rata-rata 37.04  adalah lebih besar dari nilai  rata-rata  teoritis 32. Perbedaan peran 

gender ini digunakan untuk   menggunakan proksi gender dengan laki-laki dan 

perempuan. Selanjutnya pada Tabel 1  menunjukkan masing-masing rata-rata nilai 
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judgment = 4.73, gender 1.62,  pengalaman sebagai auditor = 1.62, dan  tugas 

kompleks yang dapat diselesaikan oleh auditor = 39.87 dengan standar deviasi 

masing-masing.. 

4.2.2.  Isue Tentang Peran Gender  

 Isu gender tentang pemosisiam perempuan pada peran domestik ini mengacu 

pada penelitian Berninghausen and Kerstan, 1992. Instrumen variabel peran gender 

digunakan instrumen 8 item pertanyaan. Peran gender ini diuji reliabilitasnya dan 

hasilnya menunjukkan  koefisien alpha sebesar 0.6480  dan data terdistribusi 

normal.  Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran peran gender reliabel (Nunally, 

1967).  Dari hasil uji deskriptif peran gender ini diperoleh gambaran  rata-rata  

37.04, nilai ini diatas nilai tengah teoritis yaitu 32 (nilai 4 x 8 item= 32).   

Dari uji beda rata-rata t-test hasilnya signifikan dengan nilai sig. (2-tailed)  

sebesar 0.000. Hasil uji beda ini dapat disajikan pada Tabel 2.   Dari hasi analisis 

peran gender tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan yang mana perempuan lebih diposisikan dalam peran domestik. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Berninghausen and Kerstan (1992).   Berdasarkan hasil 

analisis ini maka  peran gender dapat diproksikan dengan laki-laki dan perempuan, 

yang diukur dengan skala kategorikal,  yang mana laki-laki diberi nilai 1, dan 

perempuan diberi nilai  2. 

4.2.3.  Uji Hipotesis  Pertama  

Untuk menguji  hipotesis  pertama digunakan uji beda rata-rata independent 

–sample t- test. Hasil  rata-rata untuk setiap group disajikan dalam Tabel 3.  

Sedangkan untuk uji independent samples test yang  menguji apakah ada perbedaan 

yang signifikan rata-rata untuk setiap kategori disajikan pada Tabel 4. Dalam 

analisis ini, jumlah partisipan laki-laki = 32 dan perempuan = 20. Nilai rata-rata 

keakuratan judgment yang diproses oleh laki-laki  4.75  dengan standar deviasi 0.38; 

sedangkan untuk wanita 4.70  dengan standar deviasi 0.41. Uji beda rata-rata 

menunjukkan nilai  t = 0.086  dengan tingkat signifikansi sebesar .932.  Nilai ini 

diatas tingkat signfikansi yang diterima sebesar 0.05.  Hal ini menunjukkan bahwa  

isu gender tidak berpengaruh dalam   keakuratan judgment yang dibuat  baik oleh 

laki-laki maupun oleh perempuan. Meskipun perempuan mempunyai peran ganda 

dalam masyarakat, hal ini tidak mempunyai pengaruh kognitif dalam  pemrosesan 

judgment  dalam pemberian opini  atas saldo akun persediaan yang disajikan. 
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Walaupun secara absolut  nilai yang diperoleh oleh laki-laki lebih tinggi (4.75 > 

4.70),  namun  perbedaan tersebut tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis 

alternatif  pertama ditolak.  Hal ini membawa implikasi pada manajemen kantor 

akuntan publik, bahwa  meskipun  ada peran ganda  yang dialami perempuan, 

namun peran ganda tersebut tidak  berpengaruh pada  kemampuan kognitifnya 

dalam membuat judgment  apakah persediaan telah disajikan secara wajar dalam 

sebuah penugasan audit independen. 

4.2.4.  Uji   Asumsi  Anova  

Uji statistik Anova  memerlukan uji   Homogeneity of variance yaitu variabel 

dependen  harus memiliki  varian  yang sama dan  uji  normalitas data untuk variabel 

dependen dalam setiap kategori variabel independen. Hasil analisis  dengan main 

effect menunjukkan  hasil Levene’s  test of homogeneity  0.878 atau lebih besar 0.05 

(Tabel 5)  sehingga dapat dikatakan bahwa  varian untuk variabel dependen untuk 

setiap kategori adalah homogin, dan memenuhi asumsi untuk uji ANOVA. Uji untuk 

pengaruh interaksi juga memenuhi  uji  ANCOVA dengan nilai Levene’s  test of 

homogeneity 0.428 atau lebih besar 0.05 (Tabel 6). Sedangkan untuk uji  normalitas 

digunakan  uji one sample Kolmogorov-Sminorv Test. Uji ini  untuk menguji 

normalitas variabel dependen  judgment, sekaligus variabel covariate kompleksitas 

tugas. Nilai K-S untuk variabel  judgment  0.953 dengan probabilitas  signifikansi 

0.323 dan nilainya  diatas  α = 0.05, hal ini berarti  bahwa variabel judgment 

terdistribusi normal (Ghozali, 2005). Demikian juga variabel kompleksitas tugas, 

hasil uji menunjukkan  nilai K-S = 1.046 dengan probabilitas  signifikansi 0.224 dan 

nilainya  diatas  α = 0.05, hal ini juga berarti  variabel kompleksitas tugas 

terdistribusi normal. Pada Pada Tabel  7 disajikan hasil uji normalitas data variabel 

dependen judgment dan variabel covariate  kompleksitas tugas. 

4.2.5. Hasil Uji Hipotesis Kedua dan Ketiga  

Hipotesis kedua dan  ketiga diuji dengan two way anova untuk melihat  

pengaruh  utama (main effect), sedangkan untuk  menguji pengaruh interaksinya 

dengan variabel cavariate kompleksitas di gunakan uji ancova.  Hasil analisis 

disajikan pada Tabel 8 dan  Tabel 9.   Pada Tabel 8 menyajikan hasil uji untuk 

melihat apakah variabel gender,  pengalaman sebagai auditor, dan kompleksitas 

tugas mempunyai pengaruh utama (main effects) terhadap judgment dalam penilaian 

persediaan. Hasilnya menunjukkan bahwa  gender tidak berpengaruh secara 
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signifikan terhadap judgment pada tingkat signifikansi 0.05, demikian pula 

kompleksitas tugas. Hal ini dapat dilihat nilai F untuk gender = 0.302 dengan tingkat 

sig. = 0.585; dan nilai F untuk kompleksitas tugas dengan nilai 1.668 dengan tingkat 

sig.=0.203. Sedangkan untuk variabel pengalaman sebagai auditor mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap  judgment; hal dapat dilihat nilai F = 16.321 

dengan sig.= 0.000.   Model dijelaskan  oleh variabilitas variabel dengan koefisien 

deteminan R2 = 0.29 dan selebihnya variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

lainnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa  isu gender  yang menempatkan 

perempuan  pada peran domestik tidak mempengaruhi   kognitif mereka dalam 

membuat judgment dalam penugasan audit. Demikian pula  banyaknya informasi 

yang dapat diolah yang menunjukkan tugas kompleks yang dapat diselesaikan oleh  

perempuan juga tidak berpengaruh secara signifikan dalam pembuatan judgment.   

Meskipun  dalam menyelesaikan tugas  perempuan secara absolut lebih baik, namun  

hasil penyelesaian tugas tersebut tidak berpengaruh dalam pembuatan judgment. 

Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

interaksi  gender dengan kompleksitas tugas, dan interaksi gender dengan 

pengalaman sebagai auditor pada  judgment dalam penilaian persediaan.  Alat 

analisis digunakan  uji ancova. Hasil analisis disajikan pada Tabel 9. Dari tabel 

diatas dapat  diinterpretasikan bahwa interaksi antara  gender dengan  kompleksitas 

tugas  (GENDER*KOMPLEKS) memberikan nilai F  = 0.165 dengan tingkat sig. = 

0.687. Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa   hipotesis kedua 

ditolak.  

Dari Tabel 9 juga menunjukkan bahwa interaksi gender dengan  pengalaman 

sebagai auditor (GENDER*PENGAUDIT) menunjukkan nilai F = 5.863 dengan 

tingkat sig. = 0.019 atau lebih kecil dari 0.05, dengan demikian dari hasil analisis 

diatas dapat disimpulkan bahwa   hipotesis ketiga  tidak dapat  ditolak.  Model diatas 

memberikan  nilai koefisien determinan R2 sebesar 0.371,  hal ini berarti bahwa  

variabilitas  judgment dapat  dijelaskan dengan  variabel   interaksi gender dengan 

kompleksitas tugas,  serta interaksi antara gender  pengalamannya sebagai auditor 

sebesar 37.1%. Apabila dibandingkan dengan bentuk main effect sebagaimana 

disajikan pada Tabel 8 diatas, hasil analisis ancova memberikan model yang lebih 

baik karena ada kenaikan  R2 dari  0.29 menjadi   0.371 yaitu terdapat kenaikan 

koefisien determinan  sebesar  0.081.  Dengan demikian  hipotesis  ketiga 

diterima. Hal ini membawa implikasi pada  penugasan dalam audit bahwa untuk 
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penugasan tugas audit yang kompleks,  perlu diperhatikan  faktor pengalaman dari 

pada faktor gender. 

 

5.  KESIMPULAN   DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari  pembahasan diatas maka  dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :  

a. Diperoleh bukti empiris bahwa perempuan masih mendominasi  peran domestik, 

Instrumen  pengukuran  isu peran gender diuji  reliabilitasnya reliable dengan 

alpha = 0.648.  Hasil ini masih konsisten dengan penelitian Berninghausen and 

Kerstan (1992).  

b. Dalam profesi sebagai auditor,  peran ganda perempuan ini  ternyata tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap akuratnya informasi yang diproses dalam 

membuat judgment. Secara absolut, laki-laki menunjukkan  hasil  yang lebih  

baik dibandingkan dengan  perempuan, namun  perbedaan tersebut  secara 

statistik tidak signifikan. Oleh karena itu hipotesis pertama yang diajukan 

ditolak. Hal ini memberikan implikasi dalam  penugasan audit  bahwa  isu 

gender atau peran ganda perempuan tidak berpengaruh  terhadap kemampuan 

kognitifnya  dalam pembuatan judgment. 

c. Kompleksitas tugas tidak  berpengaruh (main effect) signifikan terhadap 

keakuratan judgment,  demikian pula ketika   kompleksits berinteraksi 

(interaction effects) dengan  peran gender,  pengaruh tersebut juga tidak 

signifikan. Hasil uji ini menolak hipotesis kedua yang diajukan. Hal ini 

membawa implikasi pada profesi auditor, bahwa isu gender tidak  perlu dibesar-

besarkan  karena secara statistik isu gender tidak berpengaruh terhadap  

kemampuan kognitif perempuan dalam pembuatan judgment, bahkan dalam 

penugasan audit yang kompleks.   

a.  Variabel pengalaman sebagai auditor  berpengaruh  langsung (main effect) 

terhadap  judgment. Demikian pula ketida isu gender  berinteraksi dengan 

pengalaman tugas  sebagai  auditor, maka  interaksi tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap judgment, hasil analisis juga memberikan model yang lebih 

baik  karena   naiknya koefisien determinasi (R2 )  dari 0.290 (dari main effect) 

menjadi 0.371 (interaction effects). Pengalaman sebagai auditor mempunyai  

main effect dan interaction effects dengan gender secara signfikan dengan 

tingkat sig. = 0.05. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen  

Padang, 23-26 Agustus 2006 16K-AUDI 11



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
 

profesi audit,  bahwa  dalam penugasan  audit utamanya yang dalam sebuah 

tugas yang kompleks,  perlu memperhatikan pengalamannya sebagai auditor 

sebelumnya. 

5.2.  Saran 

 Penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan untuk meningkatkan valiliditas 

eksternal dengan menindak lanjuti  dengan penelitian  lapangan dengan metode 

survey kepada auditor  independen.  Juga, penelitian berikutnya dapat didesain 

dalam membuat judgment  penilaian kewajaran  selain akun persediaan. Dengan 

demikian dapat diperoleh  konsistensi hasil  penelitian apakah isu gender dalam  

peran ganda perempuan dapat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif 

perempuan dalam  melaksanakan tugasnya sebagai  auditor.   

Penelitian selanjutnya juga dapat  menggunakan alat analisis lain  dengan 

menggunakan variabel dependen  sebagai variabel  non metrik atau kategorikal  

wajar atau tidak wajar,  seperti   analisis deskriminan.  Analisis deskriminan tersebut 

untuk menguji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap opini wajar dan 

opini tidak wajar  dalam sebuah penugasan audit independen dalam sebuah akun 

laporan keuangan. 

Keterbatasan Penelitian 

Sebagai sebuah penelitian eksperimen,   penelitian ini juga mempunyai 

keterbatasan   bahwa  subyek bukan 100% sebagai auditor,  dari partisipan yang  

pernah mempunyai pengalaman sebagai auditor independen sebanyak 32 orang atau 

sebanyak 62%.  Sebagai  model eksperimen, maka sampel  juga    tidak random.   

Penelitian ini  juga  mempunyai keterbatasan validitas eksternal  untuk 

mengeneralisir hasil penelitian, untuk itu dapat ditindak lanjuti dengan field 

research guna memperoleh validitas eksternal yang lebih baik. 
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Tabel 1   :  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PERGENDR 52 15 51 37.04 6.85 

JUDGMENT 52 2 9 4.73 2.01 

GENDER 52 1 2 1.62 .49 

sbg auditor 52 1 2 1.62 .49 

KOMPLEKS 52 27 48 39.87 4.20 

Valid N (listwise) 52     

Sumber : hasil analisis statistik deskriptif 

Tabel 2 :  Hasil uji  beda  peran gender One-Sample T-Test 
 t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

     Lower Upper
PERAN GENDER 38.968 51 .000 37.04 35.13 38.95

 

Tabel 3.  Hasil statistik rata-rata untuk setiap Group 

 GENDER N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

JUDGMENT 1 32 4.75 2.14 .38 

 2 20 4.70 1.84 .41 

 

Tabel 4. Hasil uji Independent Samples Test  
Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

      Lower Upper

JUDG 
MENT 

Equal 
variances 
assumed 

2.308 .135 .086 50 .932 5.00E-02 .58 -1.11 1.21 

  Equal 
variances not 

assumed 

 .090 45.025 .929 5.00E-02 .56 -1.08 1.18 

Sumber : data primer yang diolah  
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Tabel 5 :   Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable: JUDGMENT 

F df1 df2 Sig. 
.226 3 48 .878 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups. 
a  Design: Intercept+GENDER+PENGAUDT+KOMPLEKS 

 
 
 

Tabel 6 :  Levene's Test of Equality of Error Variances 
Dependent Variable: JUDGMENT 

F df1 df2 Sig. 
.940 3 48 .428 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 
groups. 
a  Design: Intercept+GENDER+PENGAUDT+KOMPLEKS+GENDER * 
PENGAUDT+GENDER * KOMPLEKS 
 

Tabel  7 : One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 JUDGMENT KOMPLEKS

N  52 52 
Normal Parameters Mean 4.73 39.87 
  Std. Deviation 2.01 4.20 
Most Extreme Differences Absolute .132 .145 
  Positive .132 .105 
  Negative -.101 -.145 
Kolmogorov-Smirnov Z  .953 1.046 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .323 .224 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Tabel 8 : Hasil Uji  Tests of Between-Subjects Effects (main effects) 
Dependent Variable: JUDGMENT 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 59.876 3 19.959 6.546 .001 
Intercept 33.542 1 33.542 11.001 .002 
GENDER .920 1 .920 .302 .585 

PENGAUDT 49.764 1 49.764 16.321 .000 
KOMPLEKS 5.087 1 5.087 1.668 .203 

Error 146.355 48 3.049   
Total 1370.000 52    

Corrected Total 206.231 51    
a  R Squared = .290 (Adjusted R Squared = .246) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 21K-AUDI 11



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
 

Tabel  9 : Hasil  uji  Tests of Between-Subjects Effects  (interaction Effects) 
Dependent Variable: JUDGMENT 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 76.440 5 15.288 5.418 .001 
Intercept 35.801 1 35.801 12.688 .001 
GENDER .261 1 .261 .092 .763 

PENGAUDT 39.682 1 39.682 14.064 .000 
KOMPLEKS 5.703 1 5.703 2.021 .162 

GENDER * PENGAUDT 16.541 1 16.541 5.863 .019 
GENDER * KOMPLEKS .465 1 .465 .165 .687 

Error 129.790 46 2.822   
Total 1370.000 52    

Corrected Total 206.231 51    
a  R Squared = .371 (Adjusted R Squared = .302) 
 

 

Padang, 23-26 Agustus 2006 22K-AUDI 11


