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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai independensi pertimbangan auditor pada
kantor akuntan publik di Surabaya.Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Surabaya.
Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di KAP di kota Surabaya. Dari populasi sebanyak 52 orang
auditor yang mempunyai gelar CPA (Certified Public Accountant), terpilih 46 responden yang dipilih sebagai sampel
dalam penelitian ini. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari menyebar
kuosioner. Analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan metode Partial Least Square (PLS).
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Preferensi Klien dapat memberikan kontribusi yang nyata
terhadap pertimbangan auditor pada KAP di Surabaya. Pengalaman Auditor dapat memberikan kontribusi yang nyata
terhadap pertimbangan auditor terhadap KAP di Surabaya.
Kata kunci: Preferensi Klien, Pengalaman Auditor, Pertimbangan Auditor.

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze empirically the independence of the auditor’s judgment on public accountant
firm in Surabaya.The research was conducted at the Public Accountant Firm (KAP) in Surabaya. The population in this study
is the Auditor (CPA) who work at the firm in Surabaya. 46 out of 52 of the population who possess the title of Certified Public
Accountant (CPA) were selected as the samples in this study. The data used in this research is a primary data which is
obtained from spreading questionnaire. The Partial Least Square (PLS) method is used for the data analysis and hypothesis
testing.
Based on the results of data analysis, it is concluded that the client’s preference has a real contributions effect towards
the Auditor’s judgment. It is also concluded that the Auditor’s experiences has a real contributions effect towards the
Auditor’s Judgment.
Keywords: Client’s Preference, Auditor’s Experiences, Auditor’s Judgment.

Pendahuluan
Belakangan ini profesi akuntan publik menjadi sorotan banyak pihak, sorotan tajam diberikan karena akuntan
publik dianggap memiliki kontribusi dalam banyak kasus kebangkrutan perusahaan. Profesionalisme akuntan seolah
dijadikan kambing hitam dan harus memikul tanggung jawab pihak lain yang seharusnya bertanggungjawab atas
kegagalan itu (Heli, 2004).
Munculnya pandangan skeptis terhadap profesi akuntan publik memang beralasan, karena cukup banyak
perusahaan yang mengalami kebangkrutan justru setelah laporan keuangan perusahaan mendapat opini wajar tanpa
pengecualian. Misalnya saja kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat, serta PT. Kimia
farma dan Bank Lippo di Indonesia.
Eagly dan Chaiken (1993) mengemukakan bahwa preferensi klien akan ditinjau, baik waktu penyampaian pesan
(timing) maupun kredibilitas sumber informasi (credibility of information of source) yang dapat mempengaruhi
pertimbangan (judgment) pembuat keputusan, pengaruh preferensi klien dalam hal ini dilihat dari waktu penyampaian
pesan yang menyatakan keinginannya.

Studi yang dilakukan Arum (2008) menemukan bahwa auditor dengan tingkat pengalaman yang hampir sama
(memiliki masa kerja dan penugasan yang hampir sama) ternyata memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan sangat
bervariasi. Begitu juga hasil penelitian Rachmawati dkk (2013) menemukan bahwa pengalaman audit memengaruhi
pertimbangan auditor.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Preferensi Klien berpengaruh terhadap Pertimbangan Auditor pada Kantor Akuntan Publik di
Surabaya?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya?
1.1 Profesi Akuntan Publik
Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan,
tumbuh dan berkembangnya profesi akuntan publik disuatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan
berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut, jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam
suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa
audit yang dihasilkan masih belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Mulyadi, 2002:2).
Disisi lain pihak-pihak diluar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan
keputusan tentang hubungan pihak luar dengan perusahaan, umumnya, pemakai kepentingan hasil audit mendasarkan
pada laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, dengan demikian, terdapatnya dua kepentingan antara pemilik
perusahaan dengan pengelola perusahaan yang berlawanan akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya profesi
akuntan publik (Mulyadi, 2002:3).
Saat ini kebutuhan laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen menjadi sesuatu hal penting.
Apalagi dengan adanya peraturan dari pasar sekuritas, di Indonesia dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM), yang mengharuskan perusahaan yang ingin terdaftar sehamnya di pasar sekuritas tersebut untuk
mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
1.2 Pengaruh preferensi klien terhadap pertimbangan auditor
Preferensi klien dalam konsep auditing terjadi apabila klien dengan jelas menyatakan suatu hasil tertentu atau
perlakuan akuntansi tententu yang diinginkan dan auditor berperilaku dengan cara konsisten dengan keiinginan klien
tersebut (Haynes,1998). Menurut Koroy (2005) hasil studi menunjukan efek preferensi klien yang lebih kuat, dengan
demikian tingkat ambiguitas menentukan pengaruh preferensi klien terhadap audit.
Preferensi yang disampaikan di awal, sebelum mereview bukti audit diharapkan dapat lebih banyak
mempengaruhi pertimbangan auditor sehingga dapat sesuai dengan keinginan klien dari pada disampaikan diakhir
proses audit, dalam hal ini, auditor diharapkan untuk tidak cenderung terpengaruh terhadap preferensi klien, dan tetap
independen dalam menjalankan proses audit, dimana dalam proses audit auditor diharuskan mengumpulkan informasiinformasi mengenai proses audit dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan, dengan tidak melihat kapan preferensi
klien itu diterima (Jenkins & Haynes,2003).
H1 : Preferensi Klien berpengaruh positif terhadap Pertimbangan Auditor.
1.3 Pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan auditor.
Pengalaman merupakan komponen penting dalam proses audit, auditor yang memiliki pengalaman atau jam
terbang yang tinggi akan lebih selektif menjalankan dan menyimpulkan informasi yang didapat dibandingkan dengan
auditor yang kurang pengalaman (Meidawati : 2001).Pengalaman Audit dapat mengindikasikan bahwa semakin
berpengalaman auditor maka dapat menumbuhkan keterampilan yang muncul dalam tindakan yang dilakukan dalam
menyelesaikan pekerjaan, pendidikan yang berkelanjutan akan memberikan pertimbangan yang akan diambil (Maria,
2014):(Trimanto, 2011).
Butt (1988) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat
pertimbangan yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman,
jadi seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dibandingkan
dengan auditor yang kurang berpengalaman.
H2 : Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap Pertimbangan Auditor.
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Gambar 1. Model kerangka konseptual

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari hasil penyebaran koesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan metode pemilihan sampel mengunakan
porposive sampling. sampel sebanyak 46 responden. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%.
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Hasil dan Pembahasan
2.1 Uji Validitas
Uji validitas konvergen dilihat dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan
loading factor (AVE dan communality) Nilai AVE dan communality direkomendasikan harus diatas 0,50.
Tabel 1. Hasil uji validitas

Variabel

AVE

Communality

Pengalaman audit

0,772

0,772

Pertimbangan auditor

0,722

0,722

Preferensi klien

0,706

0,706

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa hasil pengujian AVE dan communality untuk
konstruk pengalaman audit, pertimbangan auditor dan preferensi klien masing-masing adalah 0,772; 0,722 dan 0,706
dimana semua indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Nilai-nilai tersebut telah memenuhi uji validitas konvergen.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat diterima sebagai
pengukuran variabel laten penelitian.
2.2 Uji Realibilitas
Uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan conbach alpha dari blok
indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha
di atas 0,70.
Tabel 2. Hasil uji realibilitas

Variabel
Pengalaman audit

Composite
realibility
0,772

Cronbachs Alpha
0,900

Pertimbangan auditor

0,722

0,921

Preferensi klien

0,706

0,865

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pengalaman audit, pertimbangan auditor dan preferensi klien
memiliki composite reliability dan cronbach alpha lebih besar dari 0,70 ini berarti variabel dalam penelitian ini memiliki
reliabilitas yang baik.
2.3 Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model structural
dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Hasil R-square yang dijelaskan pada variabel
dependen sebaiknya diatas 0,10 sehingga dapat dinyatakan bahwa kontruk dependennya baik.
Tabel 3. Hasil uji model struktural

Variabel

R-Square

Pengalaman audit

0,000

Pertimbangan auditor

0,607

Preferensi klien

0,000

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R-Square konstruk pertimbangan auditor adalah sebesar 0,607. Hal
ini berarti bahwa pengalaman audit dan preferensi klien mampu menjelaskan konstruk pertimbangan auditor sebesar
60,7% sedangkan sisanya 39,3% dijelaskan oleh variabel lain.

2.4 Hasil Pengujian
Berdasarkan hasil pengujian dengan mengunakan analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui
apakah secara parsial variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hasil
pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil uji analisis regresi berganda

Variabel
X1 (Preferensi klien)
X2 (Pengalaman audit)

Original
sample
0,447

Sample
mean
0,511

Standard
deviation
0,168

0,407

0,348

0,194

T statistics
2,664
2,092

Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Pengaruh Preferensi Klien terhadap Pertimbangan Auditor.
Berdasarkan tabel hasil pengujian, Preferensi Klien berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Auditor
dengan nilai original sample sebesar 0,447. Hipotesis (H1) terdukung karena nilai T-Statistik sebesar 2,664 lebih besar
dari 1,96 sehingga menunjukkan bahwa preferensi klien mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan
audit. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian diterima.
Preferensi klien berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan auditor, hal ini berarti variabel preferensi
klien mampu menjelaskan pertimbangan auditor. Hal ini dikarenakan preferensi yang disampaikan di awal, sebelum
mereview bukti audit diharapkan dapat lebih banyak mempengaruhi pertimbangan auditor sehingga dapat sesuai
dengan keinginan klien dari pada disampaikan diakhir proses audit, sehingga dalam hal ini, auditor diharapkan untuk
tidak cenderung terpengaruh terhadap preferensi klien, dan tetap independen dalam menjalankan proses audit.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu, yaitu Preferensi klien dalam konsep auditing terjadi apabila
klien dengan jelas menyatakan suatu hasil tertentu atau perlakuan akuntansi tententu yang diinginkan dan auditor
berperilaku dengan cara konsisten dengan keiinginan klien tersebut (Haynes,1998).
Bagaimanapun juga, preferensi diawal tersebut tidak dijadikan pedoman dalam proses audit, auditor diharuskan
lebih sensitive terhadap proses audit. Hasilnya, interaksi yang diperediksi dalam reaksi auditor terhadap preferensi klien
secara diferensial dipengaruhi oleh kredibilitas klien, tetapi hanya dalam kondisi preferensi awal.
Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Pertimbangan Auditor.
Berdasarkan tabel hasil pengujian menunjukkan bahwa, pengalaman Audit berpengaruh signifikan terhadap
Pertimbangan Auditor dengan nilai original sample sebesar 0,407. Hipotesis (H2) terdukung karena nilai T-Statistik
sebesar 2,092 lebih besar dari 1,96 sehingga menunjukkan bahwa pengalaman audit mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pertimbangan audit. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian diterima.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan
auditor, hal ini berarti variabel pengalaman audit mampu menjelaskan pertimbangan auditor. Hal ini dikarenakan
pengalaman akuntan publik yang makin banyak serta komplektibilitas transaksi pada laporan keuangan klien yang
diaudit dapat memberikan pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing (Cristiawan, 2002).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu, Butts (1999) dalam Herliansyah dan Ilyas menyatakan
bahwa akuntan yang berpengalaman akan membuat pertimbangan lebih baik dari pada akuntan yang kurang
berpengalaman. Akuntan yang berpengalaman tersebut dapat menerapkan pengetahuan dan kahlian yang didapat dari
proses audit sebelumnya.

Simpulan
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini bahwa preferensi klien berpengaruh
signifikan terhadap pertimbangan auditor dengan koefisien positif dan pengalaman audit berpengaruh signifikan
terhadap pertimbangan auditor dengan koefisien positif.
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