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ABSTRAK 
 

Dalam menjalankan tugasnya, ada banyak aspek yang 

mempengaruhi auditor dalam pembuatan pertimbangan audit. Aspek 

teknis dalam pembuatan pertimbangan audit meliputi tekanan 

ketaatan, pengalaman auditor dan kompleksitas tugas. Sedangkan 
aspek non teknis meliputi gender. Tekanan ketaatan merupakan 

tekanan yang diterima oleh auditor junior dari atasan dan entitas 

yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari 
standar etika dan profesionalisme. Pengalaman audit adalah 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan 

audit atas laporan keuangan suatu entitas. Pemahaman mengenai 
kompleksitas tugas-tugas audit yang berbeda dapat membantu para 

manajer membuat tugas lebih baik dan pelatihan pengambilan 

keputusan. Gender menjadi salah satu faktor level individual yang 

mempengaruhi kinerja yang memerlukan suatu pertimbangan dalam 
berbagai kompleksitas tugas. Tekanan ketaatan dapat menghasilkan 

variasi pada pertimbangan auditor dan memperbesar kemungkinan 

pelanggaran standar etika dan profesional. Auditor yang 
berpengalaman akan membuat pertimbangan yang relatif lebih baik 

dalam tugas-tugas profesional dibanding dengan auditor yang belum 

berpengalaman. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi 
individu tentang kesulitan suatu tugas audit. Adanya kompleksitas 

tugas yang tinggi dapat merusak pertimbangan yang dibuat oleh 

auditor. Pengambilan judgment seorang auditor pastinya berbeda 

antara pria dan wanita mengingat adanya perbedaan secara 
psikologis.  

 

Kata Kunci: Pertimbangan Audit,  Tekanan Ketaatan, Kompleksitas 
Tugas,  Pengalaman, Gender 
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ABSTRAC 

In carrying out its task, there are many aspects that influence 

the auditors audit considerations in the making. Technical aspects of 
the audit are consideration in making obedience pressure, auditor's 

experience and task complexity. While non-technical aspects include 

gender. Pressure is the pressure that received devotion by junior 

auditor of superiors and the entities examined to perform actions that 
deviate from the standards of ethics and professionalism. Audit 

experience is an experience that is owned by an auditor in the audit 

the financial statements of an entity. The understanding of the 
complexity of the tasks of different audit can help managers make 

better job training and decision-making. Gender is one of the factors 

that affect the performance of the individual level that requires a 
consideration of the various complexities of the task. The pressure 

acts can produce variations on the auditor's judgment and enlarge the 

possibilities of violation of professional ethics and standards. An 

experienced Auditor will make consideration of a relatively better in 
professional tasks compared with inexperienced Auditors. The 

complexity of audit is based on the individual's perception about the 

difficulties of an audit task. The complexity of the task is high may 
damage the consideration made by the auditor. Making a judgment 

of Auditors certainly differ between men and women are given the 

existence of a difference psychologically. 

 
Keywords: Audit Judgment, Obedience Pressure, Task Complexity, 

Experience, Gender 

  




