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BAB I 
Pendahuluan 

 

Theory Planned of Behavior ini didasarkan pada definisi bahwa 

seseorang biasanya akan bersikap pantas (behave in a sensible manner). 

Meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasi perilaku 

baik kemauan individu itu sendiri maupun bukan kemauan dari 

inidividu tersebut adalah tujuan serta manfaat dari pengembangan 

teori ini. Pada dasarnya teori ini memiliki tiga dasar determinan. Teori 

perilaku rencanaan (TPB) menunjukan bahwa tindakan manusia 

diarahkan oleh tiga macam kepercayaan. Ketiga kepercayaan tersebut 

yaitu kepercayaan perilaku (behavioral beliefs), kepercayaan normatif 

(normatife beliefs), kepercayaan kontrol (control beliefs). Profesi 

auditor adalah suatu profesi yang dipercaya para masyarakat dalam hal 

membuktikan kewajaran laporan keuangan. Pada dasarnya pekerjaan 

dari auditor adalah suatu pekerjaan yang melibatkan keahlian 

(expertise).  

Dalam pengumpulan bukti-bukti audit yang disediakan oleh pihak 

klien inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan auditor dalam 

memutuskan fakta-fakta mengenai keandalan informasi yang 

tercantum di dalam laporan keuangan. Namun terkadang tidak semua 

bukti-bukti yang berupa dokumen dari klien akan diberikan kepada 

auditor pemeriksa misalnya dokumen yang memiliki kesalahan yang 

materialitas contohnya penambahan nilai di dalam suatu kontrak 

kerjasama (addendum) yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam 

laporan keuangan, mengenai perjanjian penjualan jangka panjang, yang 

seharusnya pengakuan penjualannya diakui selama lima tahun secara 
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BAB II  
Tinjauan Literatur 

 

A. Theory of Planned Behavior 

Di dalam teori Theory Planned of Behavior dijelaskan bahwa 

pada dasarnya sifat manusia biasanya akan berperilaku pantas 

(behave in a sensible manner). Meramalkan serta memahami 

pengaruh-pengaruh motivasi dari si perilaku, baik itu kemauan 

individu sendiri atau bukan dari kemauan inidividu tersebut 

sehingga dapat hal tersebut adalah pengertian dari tujuan serta 

manfaat dari teori ini. Pada dasarnya teori ini merupakan fungsi dari 

tiga dasar determinan.  

Seperti yang telah dijelaskan mengenai teori perilaku 

perencanaan, dalam berperilaku seseorang diarahkan oleh beberapa 

hal atau kepercayaan. Begitu pula dengan auditor, dalam berperilaku 

dalam konteks ini membuat pertimbangan auditnya, dipengaruhi 

hal-hal berikut. 

1. Terkait dengan sikap dasar seorang auditor (person in nature) di 

sebut dengan sikap seorang terhadap perilaku (attitude toward 

the behavior). Contohnya, di dalam melaksanakan penugasannya 

auditor diharuskan agar selalu mengacu kepada standar audit 

umum, standar audit pekerjaan lapangan dan standar audit 

pelaporan.  

2. Gambaran akan pengaruh sosialnya (social influence) atau juga 

yang di sebut sebagai norma subjektif (subjective norm). Auditor 

professional harus selalu bertindak sebagai seorang ahli dalam 
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BAB III 
Profesionalisme Auditor 

 

A. Definisi Profesionalisme Auditor   

Secara harfiah kata profesionalisme berasal dari kata profesi. 

Profesi berasal dari kata profession (Inggris) yang berasal dari 

bahasa Latin profesus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu 

bentuk pekerjaan. Dalam Webster’s New World Dictionary ditemukan 

bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut 

pendidikan tinggi, dalam liberal art’s atau science dan biasanya 

meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian dan 

sikap profesional.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi 

adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian 

dalam memegang suatu jabatan tertantu, sedangkan profesionalisme 

adalah jiwa dari suatu profesi dan professional. Dengan demikian, 

profesionalisme auditor adalah auditor yang memiliki kemampuan 

dan keahlian khusus dalam bidang auditing serta telah 

berpengalaman dalam melakukan tugas audit sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai auditor dengan kemampuan 

yang maksimal serta memenuhi dan mematuhi standar-standar kode 

etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik (IAI). 

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit 

professional meningkat jika profesi menetapkan standar kerja dan 

perilaku yang dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang 

efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi 

(Herawaty dan Susanto; 2008). Konsep profesionalisme modern 
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BAB IV 
Pengalaman Audit 

 

A. Definisi Pengalaman Audit 

Farmer et al, (1987) mengemukakan bahwa auditor yang 

berpengalaman kurang menyetujui dibandingkan dengan auditor 

yang tidak berpengalaman untuk menyetujui perlakuan akuntansi 

yang dipreferensikan klien. Mereka menyimpulkan bahwa justru 

auditor junior cenderung lebih memperhatikan dalam 

mempertahankan dan menyenangkan klien dibandingkan para 

partner. 

Gusnardi (2003) mengemukakan bahwa pengalaman audit 

(auditexperience) dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur 

tempat auditor bekerja, tahun pengalaman, gabungan antara jenjang 

jabatan dan tahun pengalaman, keahlian yang dimiliki auditor yang 

berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah 

diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang 

berhubungan dengan pengalaman auditor akan berkaitan dengan 

tingkat ketelitian auditor. 

Arum (2007) mengemukakan bahwa persuasi atas preferensi 

klien berdasarkan pengalaman audit masing-masing responden 

dalam penelitian ini memberikan hasil yan sangat bervariasi. Hal ini 

dikarenakan setiap responden dihadapkan pada empat kasus yang 

berbeda, sehingga judgment masing-masing responden juga 

bervariasi tergantung dari pengetahuan, intuisi, dan persepsinya 

masing-masing. Hasil ini juga memberika bukti bahwa auditor 

dengan tingkat pengalaman yang hampir sama (memiliki masa kerja 
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BAB V 
Audit Judgement 

 

A. Definisi Audit Judgement  

Audit Judgement merupakan suatu pertimbangan pribadi atau 

cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang 

mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan 

pendapat auditor atas   laporan keuangan suatu entitas. Menurut 

Jamilah, dkk (2007) Audit Judgement adalah kebijakan auditor dalam 

menentukan pendapat mengenai  hasil auditnya yang mengacu pada 

pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu 

objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. Proses 

pertimbangan auditor tergantung pada kedatangan informasi yang 

terus-menerus, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan cara 

pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah dalam proses incremental 

judgment, jika informasi terus-menerus datang akan muncul 

pertimbangan baru dan keputusan atau pilihan baru. 

Pertimbangan sering dibutuhkan oleh seorang auditor dalam 

melaksanakan auditatas laporan keuangan suatu entitas (Zulaikha, 

2006). Pertimbangan auditor melekat pada setiap tahap dalam 

proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, 

perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan 

audit. Contoh penggunaan audit dalam pengambilan keputusan audit 

berkaitan dengan penetapan materialitas, penilaian sistem 

pengendalian internal, penetapan tingkat risiko, penetapan strategi 

audit yang digunakan,penentuan prosedur audit, evaluasi bukti yang 

diperoleh, penilaian goingconcern perusahaan, dan sampai pada 
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BAB VI 
Frofesionalisme Auditor, 

Pengalaman Auditor, 

Audit Judgement 
 

A. Profesionalisme Auditor dan Audit Judgement    

Pada saat auditor eksternal menggunakan sikap 

profesionalismenya, maka audit judgment yang dibuat akan bisa 

diandalkan hasilnya, dibanding auditor eksternal kurang 

mengandalkan sikap profesionalismenya, maka audit judgment yang 

dibuat akan menjadi kurang bisa diandalkan hasilnya. Dalam 

keterkaitannya ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara profesionalisme auditor terhadap audit judgement, hal 

tersebut berhasil didukung oleh data yang diolah atau dengan kata 

lain hipotesis H1 diterima.  

Hasil pernyataan ini dapat memberikan gambaran bahwa 

semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang 

auditor, maka pertimbangan judgement dalam membuat suatu 

keputusan dalam pembentukan suatu gagasan, pendapat atau 

perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa 

lainnya dengan mengedepankan tanggung jawabnya sebagai profesi 

dan mentaati kode etik yang sesuai dengan SPAP yang menjadi 

acuan auditor dalam bersikap mempermudah auditor profesional 

dalam menentukan suatu judgement audit di berbagai situasi 

pengauditannya.   
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BAB VII 
Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan, yakni profesionalisme auditor berpengaruh positif 

terhadap audit judgement. Hal tersebut mengartikan bahwa suatu 

profesionalisme auditor menjadi sangatlah penting karena 

profesionalisme auditor turut menentukan seberapa profesional 

seorang auditor menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan 

kecakapan yang auditor miliki secara maksimal, otomatis 

kemampuan dalam melakukan penentuan judgement akan semakin 

meningkat dimana Judgement diterapkan dalam semua proses audit 

yang sangat dibutuhkan dalam proses pengauditan agar 

mendapatkan hasil audit yang berkualitas.  

Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit 

judgement. Hal tersebut mengartikan bahwa pengalaman auditor 

tidak melihat banyaknya jam terbang auditor dalam mengaudit serta 

banyaknya penugasan audit yang pernah ditanganinya akan 

menambah kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya suatu 

kesalahan dalam mengaudit dan membuat kesadaran akan lebih 

banyaknya kekeliruan yang pernah terjadi selama sebagai auditor, 

sehingga hal tersebut menjadi kendala auditor dalam melakukan 

audit judgement. 
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