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ABSTRAK 
 

Akuntan publik menyediakan jasa audit yang memiliki peran 
penting dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dengan jasa 
audit yang diberikan akan meningkatkan kualitas informasi laporan 
keuangan perusahaan dan membantu pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan terhadap perusahaan untuk membantu pengambilan 
keputusan dengan berdasarkan informasi laporan keuangan yang 
handal dan wajar. Laporan keuangan yang telah diaudit memiliki 
kualitas informasi yang dapat diandalkan karena auditor dengan 
didasarkan dengan audit judgement untuk melakukan audit terhadap 
laporan keuangan. Di dalam pelaksanaan tugas audit oleh auditor, 
audit judgement memiliki peranan penting dimulai dari awal proses 
audit berjalan sampai dengan pembuatan laporan audit yang berisi 
opini atau pendapat dengan didasarkan hasil temuan bukti audit dari 
auditor dan catatan auditor. Audit judgement merupakan kebijakan 
yang akan dipakai oleh auditor disetiap tugas audit. Makalah ini 
bertujuan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang berperan 
terhadap audit judgement. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah 
tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman audit, dan 
pengetahuan audit. Tekanan ketaatan berperan terhadap audit 
judgement yang dibuat oleh auditor untuk mengikuti perintah atasan 
dan keinginan klien. Kompleksitas tugas berperan terhadap audit 
judgement yang dibuat karena auditor menentukan audit judgement 
didasarkan dengan informasi-infomasi yang tersedia. Pengalaman 
audit berperan sebagai dasar praktis yang digunakan oleh auditor 
untuk membuat audit judgement. Pengetahuan audit berperan sebagai 
dasar teoritis yang digunakan oleh auditor untuk membuat audit 
judgement. 
 
 
Kata kunci: Audit Judgement, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas 

Tugas, Pengalaman Audit, Pengetahuan Audit. 
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ABSTRACT 
  
Public accountants providing audit services which have a key role 
and needed by the company for the audit services because it will 
improve the quality of corporate financial reporting information and 
assist interested parties in the company to help them make decisions 
based on financial statement information that is reliable and 
reasonable. Audited financial statements have reliable quality 
information because auditor uses an audit judgement on the 
financial statement. In the performance of duties by an auditor, audit 
judgement has an important role starts from the beginning of the 
audit process goes to preparing audit reports containing the 
opinions or views based on the findings of the audit evidence the 
auditor and the auditor's records. Audit judgment is a policy that will 
be used by the auditor in each audit assignment. This paper aims to 
discuss what are the factors that contribute to audit judgement. 
These factors include obedience pressure, task complexity, audit 
experience, and audit knowledge. Obedience pressures affects on 
audit judgment made by auditors to follow boss orders and wishes of 
the client. Task complexity affects on information that available and 
use by auditors to make audit judgement. Audit experience serve as a 
practical basis used by the auditors. Audit Knowledge serves as the 
theoretical basis used by the auditors. 
 
 
Keyword:  Audit Judgement, Obedience Pressure, Task Complexity, 

Audit Experience, Audit Knowledge. 
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