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ABSTRACT 

 
The objective of this study is to examine how auditors respond in their audit 

judgment to the client position or preferences. It hypothesized that auditor respond in 
different ways based on their audit experience. Inexperienced auditors tend to be 
conservative and more likely to propose audit adjustment than experienced auditors.  

Experimental study was conducted to 64 auditors from Big 4 and non Big 4 
accounting firm. Audit cases used in this study involve an acquisition case to a target 
division that has the inventory obsolescence problems. Participants asked to make audit 
judgments i.e. to propose audit adjustment in inventory write-down. 
Results show that the hypotheses supported and audit experienced play important role in 
information processing and audit judgment resulted. On average, the client positions 
have no effect on auditor judgments.   
 
Key Words: Auditing, Auditor Independence, Audit Experience, Client Preference.   
 
I. PENDAHULUAN 

Terjadinya kasus kegagalan audit berskala besar di Amerika Serikat belakangan ini, 
seperti kasus Enron, telah menimbulkan kembali skeptisisme masyarakat mengenai 
ketidakmampuan profesi akuntansi dalam menjaga independensi. Sorotan tajam 
diarahkan pada perilaku auditor dalam berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal 
menjalankan perannya sebagai auditor independen. Auditor sejak dua dekade belakangan 
ini dipandang justru bertindak melayani atau menjadi bersikap secara advokasi bagi klien 
(Schuetze, 1994). 
 Perspektif dari sudut psikologi mengenai independensi auditor ini 
mengemukakan bahwa upaya mencapai independensi adalah mustahil dan pendekatan-
pendekatan profesi auditing yang ada sekarang ini adalah naif dan tidak realistis 
(Bazerman et al., 1997, 2001, 2002). Kerangka audit yang ada mengimplikasikan tujuan 
independensi adalah mencoba menghilangkan bias oleh auditor sehingga dapat mencapai 
obyektivitas, padahal auditor menurut mereka, berdasarkan posisi pekerjaan dalam 
hubungannya dengan klien tidak mungkin luput dari bias yang tidak disadari 
(unconscious bias). Menurut Bazerman et al., oleh sebab seringkali akuntansi bersifat 
subyektif dan ada hubungan yang erat antara KAP dan kliennya, auditor yang paling jujur 
dan cermat sekalipun akan secara tidak sengaja mendistorsi angka-angka sehingga dapat 
menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Hal ini akan 
menyesatkan investor, regulator, dan kadang manajemen sendiri. 
 Bazerman et al. mendasarkan argumen ini pada bukti-bukti penelitian psikologi 
yang menunjukkan bahwa keinginan kita dengan kuat mempengaruhi cara kita 
menginterpretasikan informasi, sekalipun bila kita mencoba untuk bersikap obyektif dan 
tidak memihak (impartial). Ditunjukkan juga adanya self-serving bias, yaitu meski 
diperlengkapi dengan informasi yang sama, orang yang berbeda akan mencapai 
kesimpulan berbeda pula yakni kesimpulan yang mendukung kepentingannya sendiri. 
Bias yang tidak disadari ini tidak dapat dikurangi dengan strategi apapun. Bias ini bekerja 
dengan mendistorsi bagaimana orang menginterpretasikan informasi. 
 Kesimpulan Bazerman et al. yang provokatif ini mengundang tanggapan dari 
beberapa pihak. Salah satu argumen yang menanggapi adalah King (2002) yang 
menyatakan kesimpulan Bazerman et al. itu sebagai terlalu prematur dengan beberapa 
alasan. King (2002) mengemukakan ada dua alasan, pertama, eksperimen-eksperimen 

                                                 
1 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA dari FE Universitas 
Gadjah Mada atas bimbingan dan sarannya dalam penelitian ini.  
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yang menjadi dasar kesimpulan mereka tidak berkaitan dengan setting pekerjaan auditor 
dan kedua, peneliti tidak memperhitungkan ikatan-ikatan psikologis yang dibentuk dari 
keanggotaan kelompok yang dapat mengurangi self-serving bias. Auditor biasanya 
bekerja dalam tim penugasan dalam suatu KAP dan menjadi anggota organisasi 
profesional yang kesemuanya dapat membentuk afiliasi yang dapat mengurangi bias yang 
auditor bentuk karena interaksi erat yang berulang dengan personel klien. Selain dua hal 
itu, dapat dikemukakan alasan ketiga yaitu bahwa argumen Bazerman et al. tidak 
memperhitungkan faktor-faktor pengurang (mitigating factors) yang dapat bertindak 
mengurangi bias (debiasing) yang ada pada lingkungan audit seperti yang diuraikan 
Johnstone et al. (2001). 
 Penelitian yang dilakukan di sini dimotivasi oleh hal-hal yang dikemukakan di 
depan. Ada tiga motivasi yang mendasari penelitian ini. Pertama, perlu ada penelitian 
keperilakuan di bidang auditing untuk menambah pengetahuan di bidang pertimbangan 
auditor dalam berhadapan dengan klien. Argumen kemustahilan independensi auditor 
seperti yang dikemukakan Bazerman et al. (1997, 2002) tidak didasarkan penelitian 
dengan setting pengauditan dengan mengambil subyek auditor dan menggunakan kasus 
audit aktual. Validasi atas argumen itu dapat dilakukan dengan melakukan penelitian 
eksperimen dengan setting auditing. Kedua, penelitian-penelitian keperilakuan dalam 
auditing yang berkaitan dengan pengaruh preferensi klien terhadap pertimbangan auditor 
sejauh ini masih belum konklusif atau masih ada pertentangan dalam hasil studi. Perlu 
lebih banyak penelitian yang dapat lebih memperjelas hal ini. Terakhir, seperti disarankan 
Johnstone et al. (2001), penelitian ini akan menguji efektivitas dari faktor-faktor yang 
dapat mengurangi risiko independensi.  

Di pihak lain, pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian 
(expertise). Penganalogian beberapa hasil penelitian psikologi yang menggunakan subyek 
mahasiswa atau orang biasa dengan tugas eksperimen sederhana terhadap pekerjaan 
auditing menjadi tidak tepat. Pengalaman audit yang dalam ini merupakan proksi dari 
keahlian auditor akan menentukan pembentukan pertimbangan oleh auditor. Berbagai 
penelitian auditing menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin 
mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin 
kompleks (Libby, 1995). Dengan memperhitungkan efek pengalaman ini memungkinkan 
dapat diketahui dampaknya pada pertimbangan auditor, terutama dalam caranya 
menghadapi preferensi klien dan informasi yang bersifat ambigu maupun yang bersifat 
bertolak belakang (disconfirming).    

Dengan berdasarkan pada latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya, 
penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh posisi atau preferensi 
klien terhadap pertimbangan auditor dengan memperhatikan karakteristik individual 
auditor yaitu pengalaman audit. 

 
I. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Argumen Bazerman et al. (1997, 2002) bahwa auditor mustahil untuk bertindak 
independen oleh karena adanya bias dalam usahanya memproses informasi yang sifatnya 
otomatis, tidak disadari dan tidak dapat diatasi dengan cara apapun, tidak sepenuhnya 
didukung oleh riset-riset keperilakuan dalam auditing. Demikian pula argumen mereka 
bahwa lingkungan audit merupakan lahan yang subur bagi self-serving bias tidak 
ditemukan pada studi auditing. Berbagai riset auditing menunjukkan bahwa auditor tidak 
selalu secara otomatis mengambil posisi advokasi atau mendukung bagi klien.  
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Riset-riset keperilakuan dalam  auditing menyarankan bahwa preferensi klien2 

akan berdampak terhadap pertimbangan auditor hanya bila ada sejumlah kondisi-kondisi 
tertentu terjadi dalam konteks audit itu. Bila auditor mendapat pernyataan eksplisit 
mengenai preferensi klien yang bertentangan dengan preferensi auditor atau standar 
akuntansi sehingga terdapat hubungan berlawanan yang terbentuk antara auditor dan 
klien maka studi-studi yang telah dilakukan melaporkan efek preferensi klien yang kecil 
atau tidak ada (Gramling, 1999; Buchman et al.,  1996; Salterio, 1996). Sedangkan bila 
hubungan berlawanan itu dikurangi dengan memasukkan skenario tidak adanya pedoman 
otoritatif dalam standar akuntansi (Salterio dan Koonce, 1997; Trompeter, 1994), maka  
hasil studi menunjukkan efek preferensi klien yang lebih kuat. Dengan demikian tingkat 
ambiguitas menentukan pengaruh preferensi klien terhadap pertimbangan audit. Hal ini 
konsisten seperti yang diprediksi Kunda (1990) dalam literatur psikologi. 

Penelitian Haynes et al. (1998) yang menyelidiki pengaruh peran auditor dalam 
melayani kepentingan klien menemukan bahwa auditor tidak secara otomatis mengambil 
posisi advokasi bagi klien, terutama bila kepentingan klien tidak dibuat eksplisit. Tetapi 
bila kepentingan itu ditonjolkan (salient), auditor khususnya yang berpengalaman akan 
berperilaku konsisten dengan posisi advokasi. Penelitian Haynes et al. ini menunjukkan 
pengalaman audit yang dipunyai audior ikut berperan dalam menentukan pertimbangan 
yang diambil. 

Meski hasil riset di atas menunjukkan simpulan bahwa preferensi klien tidak 
memberikan dampak pada pertimbangan auditor yang konsisten dengan preferensi klien 
itu kecuali jika ada kondisi-kondisi tertentu, tetapi hasil itu belumlah konklusif dan 
terdapat bertentangan. Hal ini disebabkan bahwa tidak diperhitungkannya secara 
konsisten karakteristik individual auditor yakni pengalaman audit dalam penelitian-
penelitian tersebut. Penelitian Trompeter (1994) dan Salterio dan Koonce (1997) 
misalnya menggunakan auditor berpengalaman (manajer dan partner), sebaliknya 
Gramling (1999), Buchman et al. (1996) dan Haynes et al. (1998) menggunakan auditor 
dengan pengalaman beragam. Pada penelitian dengan auditor berpengalaman didapatkan 
hasil preferensi klien berdampak bagi pertimbangan auditor pada kondisi tertentu, 
sedangkan pada penelitian dengan auditor dengan pengalaman beragam tidak ditemukan 
dampaknya.   
 Penelitian eksperimen yang berkenaan dengan hubungan antara pengalaman audit 
dengan pengaruh klien mendapatkan hasil yang bertentangan. Farmer et al. (1987) 
menemukan auditor yang berpengalaman kurang cenderung dibandingkan dengan auditor 
yang tidak berpengalaman untuk menyetujui perlakuan akuntansi yang dipreferensikan 
klien. Mereka menyimpulkan bahwa justru auditor staf cenderung lebih memperhatikan 
dalam mempertahankan dan menyenangkan klien dibandingkan para partner. Hasil 
sebaliknya ditemukan oleh Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang mengindikasikan 
suatu hubungan negatif antara pengalaman audit dengan kecenderungan mengusulkan 
penyesuaian audit dan opini wajar dengan pengecualian. Menurut mereka hasil ini 
mencerminkan naiknya kesadaran auditor yang berpengalaman atas konsekuensi buruk 
dari penyesuaian audit tersebut. Studi Haynes et al. (1998) mendukung hasil terakhir ini, 
yaitu bila kepentingan klien dibuat menonjol (salient) maka auditor yang berpengalaman 
memperlihatkan perilaku yang sesuai atau konsisten dengan sikap advokasi atau 
mendukung klien.  

Haynes et al. (1998) membahas hasil ini berkaitan dengan insentif yang 
bertentangan (conflicting incentives) yang dihadapi auditor yang semakin berpengalaman 

                                                 
2 Dalam literatur auditing, efek preferensi klien terjadi bila klien dengan jelas menyatakan suatu 
hasil tertentu atau perlakuan akuntansi yang diinginkan dan auditor berperilaku dengan cara 
konsisten dengan keinginan klien itu. Sedangkan advokasi klien menurut Haynes et al. (1998) 
adalah bentuk pengaruh yang tidak kentara (subtle). Haynes et al. membedakan preferensi klien 
dan advokasi klien berdasarkan apakah klien menyatakan suatu perlakuan akuntansi yang 
diinginkan atau auditor menarik kesimpulan (infer) perlakuan yang paling baik berdasarkan 
pengetahuan atas situasi klien yang spesifik. Yang disebut pertama adalah preferensi klien, 
sedangkan yang kedua adalah advokasi klien. Dalam studi ini, preferensi klien dan posisi klien 
adalah sinonim dan dipergunakan secara bergantian.  
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itu. Di satu pihak, auditor diharuskan untuk dapat mempertahankan klien yang menuntut 
auditor untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan klien. Di pihak lain, 
auditor juga harus mencegah kerugian di masa datang yang diakibatkan adanya tuntutan 
atau litigasi hukum dan hilangnya reputasi. Dalam memandang pengaruh pengalaman 
terhadap pertimbangan auditor menghadapi preferensi klien, Haynes et al. (1998) lebih 
cenderung mengaitkannya dengan faktor eksternal dari diri auditor, yaitu insentif 
kontekstual. Hal yang juga penting dikaitkan dengan hal ini adalah berkaitan dengan 
karakteristik individual auditor yang berpengalaman itu. Jadi, efek pengalaman dalam hal 
ini dihubungkan sebagai faktor internal dalam karakteristik diri auditor itu.   

Salah satu ciri dari keahlian (expertise) auditor yang sudah diteliti dalam riset 
keperilakuan adalah mengenai perhatiannya terhadap informasi negatif dan positif 
(auditor attendance to negative and positive information), yang telah ditunjukkan 
Anderson dan Maletta (1994). Hasil studi mereka didasarkan pada temuan dalam auditing 
dan psikologi yang menunjukkan pengalaman memainkan peran penting dalam sejauh 
mana perilaku konservatif/berorientasi negatif diperlihatkan. Anderson dan Maletta 
mendapatkan mahasiswa dan staf auditor yang tidak berpengalaman lebih memperhatikan 
informasi negatif dibandingkan auditor senior. Auditor yang kurang berpengalaman 
terlalu terfokus pada informasi negatif sehingga semakin negatif juga mereka dalam 
membuat pertimbangan audit. Hasil studi oleh Kida (1984), Abdolmohammadi dan 
Wright (1987) dan Kaplan dan Reckers (1989) menunjukkan bahwa auditor yang kurang 
berpengalaman mempunyai ekspektasi frekuensi kesalahan populasi secara lebih negatif 
dibanding mereka yang berpengalaman, sehingga auditor yang kurang berpengalaman 
secara umum lebih berorientasi negatif daripada auditor yang lebih berpengalaman.   

Pernyataan itu juga didukung oleh berbagai studi psikologi yang 
mengindikasikan bahwa familiaritas tugas mempunyai efek signifikan terhadap perilaku 
pengambilan risiko (risk-taking) pada individu di bawah kondisi ketidakpastian. Temuan 
psikologi seperti diringkas Anderson dan Maletta (1994) secara spesifik menyatakan 
individu yang kurang mengenal atau familiar dengan suatu keputusan berisiko 
berperilaku secara lebih berhati-hati dan lebih menghindari risiko dibanding mereka yang 
lebih mengenal atau familiar dengan tugas itu. Dalam konteks auditing, hasil ini berarti 
auditor yang kurang familiar atau kurang berpengalaman terhadap suatu tugas 
pertimbangan akan lebih berhati-hati (berorientasi negatif) daripada auditor yang 
mempunyai pengalaman lebih banyak.  

Dalam skenario eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini, mengikuti 
Haynes et al. (1998), auditor dihadapkan pada dua kondisi dan preferensi klien yakni 
klien bertindak sebagai penjual atau pembeli dalam suatu transaksi akuisisi. Auditor 
partisipan diminta untuk melakukan pertimbangan audit dalam mengusulkan penyesuaian 
guna menghapuskan persediaan, dengan bukti-bukti audit yang saling bertentangan 
(terdapat bukti positif dan negatif). 

Dengan dasar argumen yang diuraikan di atas, dalam kasus audit ini diprediksi 
bahwa auditor yang kurang berpengalaman akan bersikap konservatif dibanding auditor 
berpengalaman dan tidak tergantung pada posisi klien. 

Dengan demikian diajukan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Auditor yang kurang berpengalaman akan lebih cenderung mengusulkan 

penyesuaian penghapusan persediaan dibandingkan auditor yang berpengalaman.  
  

II. METODA PENELITIAN 
A. Partisipan 

Sebanyak 68 orang auditor dengan berbagai jenjang dari auditor staf sampai 
manajer dari berbagai kantor akuntan publik (KAP) menjadi partisipan penelitian. 
Partisipan terdiri dari 28 orang auditor staf, 21 orang auditor senior, 10 orang supervisor 
dan 9 orang manajer. Dari jumlah tersebut, 44 partisipan berasal dari KAP Big 4 dan 34 
orang dari KAP non Big 4 yang berdomisili di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar 
dan Banjarmasin. Partisipan diharapkan sudah mempunyai pengalaman minimal satu 
tahun agar dapat mempunyai pengetahuan yang memadai atas tugas auditor. Sebagian 
besar partisipan (41 orang) memperoleh materi eksperimen melalui contact person. 
Partisipan lainnya diperoleh melalui internet (13 orang) dan sisanya diperoleh dengan 
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peneliti sendiri yang menghubungi tiap KAP untuk dilakukan eksperimen dalam 
kelompok kecil. Untuk menjaga integritas studi eksperimen ini, tiap contact person telah 
menerima dan memahami instruksi yang menyangkut prosedur eksperimen yang 
diperlukan. Sejauh pengamatan peneliti, tidak ada pelanggaran atas instruksi yang terjadi. 

 
B. Kasus Audit pada Eksperimen  

Untuk menyelidiki pertanyaan menyangkut independensi auditor, eksperimen ini 
menggunakan suatu kasus yang berkaitan dengan suatu akuisisi perusahaan seperti yang 
digunakan Haynes et al. (1998). Partisipan diminta untuk menguji beberapa jenis bukti 
yang berkenaan dengan permasalahan menyangkut keusangan persediaan (inventory 
obsolescensce)3 atas suatu lini produk dari persediaan divisi yang menjadi target akuisisi 
dan memberikan pertimbangan mengenai persediaan itu. Gambaran skematik atas kasus 
ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
GAMBAR 1 SKEMA KASUS AUDIT KEUSANGAN PERSEDIAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasus ini dipilih karena beberapa alasan, seperti disebut Haynes et al. (1998), 
yaitu pertama, akuisisi merupakan peristiwa unik yang melibatkan dua pihak (penjual dan 
pembeli) yang dapat meminta audit atas entitas yang sama. Kedua, kepentingan yang 

                                                 
3 Kasus eksperimen yang menggunakan kasus keusangan persediaan dipilih oleh karena 

beberapa hal (Lowe dan Reckers, 2000). Pertama, penilaian persediaan adalah area yang sangat 
subyektif yang memerlukan pertimbangan auditor atau merupakan situasi keputusan yang 
berdasarkan pertimbangan (judgment-based decisions). Kedua, masalah keusangan persediaan 
mewakili pertimbangan auditor yang mempunyai efek substansial terhadap laba bersih dan rasio 
keuangan auditan. Ketiga, masalah persediaan telah diidentifikasi sebagai salah area yang berisiko 
tinggi terhadap litigasi (Pratt dan Stice, 1994). 
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diinginkan pihak penjual dan pembeli atas audit ini bertentangan secara diametrikal. 
Adanya penghapusan persediaan akan menghasilkan harga jual yang lebih rendah – suatu 
hasil yang diinginkan pembeli tetapi tidak diinginkan penjual. Ketiga, kasus ini juga 
memungkinkan untuk menguji apakah auditor dipengaruhi oleh posisi relatif klien dalam 
suatu transaksi bisnis penting. Keempat, hal ini juga memberikan kesempatan untuk 
mempelajari apakah negosiasi akuisisi secara sistematik mengarah pada pembuatan 
laporan keuangan yang berbeda (divergent) walaupun mewakili entitas yang sama. Hal 
terakhir selain yang dikemukakan Haynes et al. diatas adalah konteks ini dapat mudah 
diperbandingkan dengan konteks dalam riset psikologi yang berkaitan dengan self-serving 
bias, seperti yang digunakan Babcock dan Loewenstein (1997). 

  
 

C. Tugas Eksperimen 
Dalam eksperimen yang dilakukan, tiap partisipan menerima satu buklet yang 

berisikan instruksi, materi eksperimen dan kuesioner post-test. Di dalam instruksi 
diindikasikan bahwa studi ini berkaitan dengan penilaian keusangan persediaan dan 
partisipan diminta mengerjakan secara mandiri dan mereka diperlakukan secara 
konfidensial. Materi eksperimen pertama mencakup informasi latar belakang menyangkut 
klien. Pada bagian ini, partisipan diberitahu bahwa sebagai bagian dari proses negosiasi 
yang berjalan, klien mereka meminta mereka melaksanakan audit keuangan untuk 
pertama kalinya terhadap laporan keuangan divisi yang menjadi target akuisisi, kemudian 
disajikan laporan keuangan untuk akun-akun tertentu yang relevan. Pada bagian akhir 
informasi ini disebutkan adanya kemungkinan keusangan persediaan.  

 Setelah informasi tersebut, auditor menerima hasil audit substantif lebih lanjut 
atas akun persediaan. Selain disajikan informasi umum seperti yang dilakukan Haynes et 
al. (1998), materi juga memasukkan empat informasi tambahan hasil wawancara dengan 
personel klien seperti yang digunakan Moreno dan Bhattacharjee (2003) dan 
Bhattacharjee dan Moreno (2002). Empat informasi ini dua berisikan informasi positif 
dan dua informasi negatif mengenai akun persediaan klien. Adanya dua informasi 
bertentangan ini diharapkan menambah ambiguitas kasus ini.  

Setelah hasil audit, partisipan memperoleh informasi mengenai preferensi klien 
sehubungan dengan masalah keusangan persediaan. Selanjutnya partisipan yang 
mendapat manipulasi informasi yang disconfirming memperoleh informasi tersebut dalam 
bentuk preseden audit. Setelah selesai membaca dan memahami materi eksperimen, 
partisipan diminta untuk membuat tiga pertimbangan audit dengan mengisi skala Likert 
dengan nilai 0 sampai 100. Sebelum mengakhiri eksperimen, semua partisipan menjawab 
kuesioner post-test yang mencakup pengecekan manipulasi dan meminta mereka 
menuliskan latar belakang dan lama pengalaman audit. 
 
D. Variabel-variabel Independen dan Dependen 

Penelitian menggunakan metoda eksperimen dengan rancangan 2x2 factorial 
between subject. Variabel independen yang dimanipulasi adalah posisi klien  (sebagai 
pihak penjual atau pembeli dalam transaksi akuisisi)4. Pengalaman audit adalah variabel 
independen selanjutnya. Variabel ini bersifat kategorikal yang didapat dari membagi 
partisipan menjadi dua kelompok yaitu auditor kurang berpengalaman dan auditor 
berpengalaman. Pengalaman audit ini merupakan ukuran tidak langsung atau surrogate 
terhadap keahlian (expertise). Penggunaan ukuran ini beralasan, seperti dinyatakan oleh 
literatur, jika tugas yang menjadi perhatian dilakukan seringkali dan melibatkan umpan 
balik sehingga auditor dapat belajar dari pengalaman. Tugas penilaian persediaan 
merupakan tugas yang rutin dilakukan dan auditor menerima umpan balik dari proses 
review dan penilaian kinerja (Bhattacharjee dan Moreno, 2002). Titik batas patokan untuk 

                                                 
4 Variabel manipulasian lainnya adalah adalah pemberian informasi yang bersifat disconfirming, 
namun variabel ini tidak mempunyai efek yang signifikan berbeda pada pertimbangan auditor 
sehingga tidak dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.  
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membagi partisipan adalah tiga tahun pengalaman audit5. Informasi mengenai 
pengalaman didapatkan dari kuesioner post-test.  

Secara keseluruhan auditor yang menjadi partisipan eksperimen ini  mempunyai 
pengalaman audit rata-rata selama 46,3 bulan atau 3,9 tahun. Auditor yang 
berpengalaman mempunyai pengalaman audit lebih lama (M = 71,5, Dev. Std. = 35,9) 
dibandingkan auditor kurang berpengalaman (M = 21,1, Dev. Std = 8,4) dan 
perbedaannya signifikan (t = -7,741;  p < 0,000).  

Terdapat tiga variabel dependen yang merupakan pertimbangan auditor yang 
diteliti yaitu kecenderungan mengusulkan penyesuaian penghapusan persediaan, 
penilaian risiko keusangan persediaan oleh auditor dan penilaian tentang pentingnya 
masalah keusangan persediaan terhadap negosiasi transaksi akuisisi yang berjalan. 
Variabel yang disebut pertama di atas menjadi fokus perhatian dalam analisis penelitian 
ini. Variabel pertimbangan audit ini dipilih karena langsung bersinggungan dengan atau 
mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan auditan klien. Variabel lainnya 
akan dianalisis dalam analisis tambahan. 

 
III. ANALISIS HASIL  
A. Hasil Pengecekan Manipulasi 

Dua pertanyaan diajukan untuk mengecek keberhasilan manipulasi eksperimen. 
Untuk menilai pemahaman partisipan atas manipulasi posisi atau preferensi klien, kepada 
partisipan ditanyakan apakah mereka ditugaskan mengaudit oleh penjual atau pembeli. 
Dari jumlah 68 orang jawaban partisipan yang diterima, dikurangi 4 yang dikeluarkan, 
didapatkan 64 jawaban partisipan yang dapat diolah lebih lanjut. 

 
B. Analisis Hasil atas Pengaruh Posisi Klien Terhadap Pertimbangan Auditor 

Berdasarkan Pengalaman Audit 
Panel A pada Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel dependen 

yang menjadi perhatian yaitu kecenderungan mengusulkan penyesuaian penghapusan 
persediaan. Terlihat kecenderungan mengusulkan penyesuaian, secara rata-rata, hampir 
tidak berbeda di antara dua kondisi posisi klien. Pada posisi klien sebagai penjual mean 
kecenderungan sebesar 59,9, sedangkan pada posisi klien sebagai pembeli mean 
kecenderungan adalah sebesar 58,0. Hasil ini, secara rata-rata umumnya, tidak 
menunjukkan auditor mempunyai pertimbangan yang terlalu diverjen dalam perannya 
menghadapi posisi klien yang berbeda. Pengujian perbedaan atas kedua posisi klien 
mendapat hasil tidak berbeda secara signifikan (t = 0,306, p = 0,761). 

Walaupun secara rata-rata keseluruhan tidak tampak perbedaan yang besar dalam 
mean nilai kecenderungan penyesuaian antara kedua posisi klien, tampak ada perbedaan 
yang konsisten antara mean nilai kecenderungan auditor yang kurang berpengalaman 
dengan berpengalaman. Mean pada kedua posisi klien masing-masing sebesar 65,9 dan 
52, dan perbedaan paling besar terdapat pada kondisi klien sebagai pembeli. Pada 
keempat kondisi, mean nilai kecenderungan auditor berpengalaman secara konsisten 
selalu lebih rendah daripada mean auditor kurang berpengalaman dengan selisih 
bervariasi.  

Hipotesis penelitian (H1) menyatakan bahwa auditor yang kurang berpengalaman 
akan lebih cenderung mengusulkan penyesuaian penghapusan persediaan dibandingkan 
auditor yang berpengalaman pada kedua kondisi posisi klien. H1 juga mengimplikasikan 
auditor yang berpengalaman relatif lebih cenderung tidak mengusulkan penyesuaian 
tersebut, dan berarti tidak ada interaction effect dalam hal ini, dan yang ada adalah main 

                                                 
5 Alasan penggunaan titik batas lama pengalaman tiga tahun adalah pertama, biasanya diperlukan 
masa tiga tahun bagi auditor untuk dapat mencapai tingkat pengalaman yang matang setelah 
melewati jenjang staf (yunior, semi senior dan senior) dan setelah tahap itu, biasanya mereka 
sudah memimpin pekerjaan lapangan atau bertugas sebagai in-charge auditor. Hal kedua, patokan 
pengalaman tidak menggunakan jabatan (staf, senior, supervisor dan manajer) sebagai dasar 
dikarenakan kemungkinan adanya perbedaan tingkat jabatan dan dasar promosi jabatan di antara 
KAP-KAP. 
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effect variabel pengalaman audit. H1 terdukung bila main effect pengalaman audit pada 
tabel hasil ANOVA secara statistis signifikan.  

Panel B pada Tabel 1 menyajikan hasil pengujian ANOVA untuk H1. Hasil 
menunjukkan H1 terdukung dengan interaction effect posisi klien dengan pengalaman 
audit tidak signifikan (F = 1,358, p = 0,249) dan main effect atas pengalaman audit 
signifikan secara statistik (F = 5,149, p = 0,027). Lebih lanjut perbandingan secara uji t 
antar kelompok yang diperlihatkan Panel C, efek itu terutama dihasilkan oleh perbedaan 
pada kondisi klien sebagai pembeli (t = 2,201, p = 0,018), namun tidak terlalu terlihat 
pada kondisi klien sebagai penjual (t = 0,883, p = 0,193). Gambar 2 memperlihatkan 
mean kecenderungan auditor kurang berpengalaman selalu lebih tinggi daripada auditor 
berpengalaman, tetapi tidak terlalu berbeda jauh pada kondisi klien sebagai penjual (63,3 
berbanding 56,6).  
 

Tabel 1
Pengaruh Posisi Klien Berdasarkan Pengalaman Audit

Panel A: Kecenderungan Mengusulkan Penyesuaian Audit Berdasarkan Kelompok
Posisi Klien

Penjual Pembeli Jumlah
Pengalaman Audit Mean Dev. Std.   N Mean Dev. Std. N Mean Dev. Std.    N

Kurang Pengalaman 63,3 22,1 16    68,5 26,0 16 65,9 23,8 32
Berpengalaman 56,6 21,2 16    47,5 28,0 16 52,0 24,9 32

Jumlah 59,9 21,6 32    58,0 28,6 32 59,0 25,1 64

Panel B: Tabel ANOVA
Sums of Mean

Sumber Variasi Squares df Square F Nilai p
Intercept 222.548,063   1 222.548,063    372,036   0,000      
Posisi Klien 60,063            1 60,063             0,100       0,752      
Pengalaman Audit 3.080,250       1 3.080,250        5,149       0,027      
Posisi x Pengalaman Audit 812,250          1 812,250           1,358       0,249      
Error 35.891,375     60 598,190           
Total 262.392,001   64
R Squared  = 0,099 (Adjusted R Squared  = 0,054)

Panel C: Perbandingan uji t  antar kelompok relevan
Perbandingan df Statistik t Nilai p*)
Penjual/Kurang Berpengalaman vs. Penjual/Berpengalaman 30 0,883 0,193
Pembeli/Kurang Berpengalaman vs. Pembeli/Berpengalaman 30 2,201 0,018
Penjual/Kurang Berpengalaman vs. Pembeli/Kurang Berpengalaman 30 -0,609 0,274
Penjual/Berpengalaman vs. Pembeli/Berpengalaman 30 1,033 0,155
*) Nilai pdidasarkan uji t one-tail  
 

Gambar 2: Posisi Klien Berdasarkan Pengalaman Audit
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C. Analisis Tambahan 

Selain analisis utama di atas, dilakukan juga analisis tambahan atas faktor-faktor 
relevan yang menjadi bahan pertimbangan auditor dan hasil uji hipotesis untuk dua 
variabel dependen lainnya.  Tabel 2 mendaftar semua faktor-faktor relevan6 yang 
dituliskan partisipan (sebanyak 59 orang menuliskan faktor-faktor tersebut). Terlihat 
auditor kurang berpengalaman selalu menuliskan faktor-faktor yang termasuk bukti-bukti 
negatif lebih banyak dibandingkan bukti-bukti positif dalam pertimbangannya. 
Sebaliknya auditor berpengalaman agak lebih berimbang dalam menyebutkan faktor 
relevan itu. 

 
Tabel 2

Bukti-bukti Relevan Dalam Pertimbangan Partisipan 

Posisi Klien
Penjual Pembeli

Pengalaman audit Bukti Positif Bukti Negatif Bukti Positif Bukti Negatif

Kurang Berpengalaman 5 25 3 19
Berpengalaman 15 14 8 16

Jumlah 20 39 11 35

 
 Analisis atas dua variabel dependen lainnya yaitu penilaian risiko keusangan 
persediaan dan penilaian pentingnya masalah keusangan terhadap negosiasi akuisisi, 
menunjukkan beberapa hal. Pertama, variabel penilaian risiko keusangan tidak terlalu 
berbeda hasilnya dengan variabel utama yaitu kecenderungan mengusulkan penyesuaian 
audit. Kedua variabel ini berkorelasi sangat tinggi yakni sebesar 0,764. Pengaruh yang 
dihipotesiskan (H1) terjadi pada kecenderungan penyesuaian juga terlihat pada variabel 
ini. Hal kedua, variabel ketiga yaitu pentingnya masalah keusangan justru memberikan 
hasil berbeda. Pengujian H1 dengan variabel dependen pentingnya keusangan 
menunjukkan hasil main effect pengalaman audit tidak signifikan (F = 0,804, p = 0,373).  
Hal ini mengindikasikan penilaian kepentingan ini tidak ditemukan berbeda pada semua 
tingkat pengalaman kerja. Auditor pada semua tingkat pengalaman audit sama-sama 
menilai masalah ini penting bagi klien, namun auditor secara rerata tidak selalu mengikuti 
preferensi kepentingan klien ini.  
 
V. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN 

Penelitian ini menyelidiki pengaruh preferensi oleh klien terhadap pertimbangan 
auditor. Seperti diindikasikan dari mean kecenderungan mengusulkan penyesuaian audit 
yang dihasilkan auditor partisipan, kepentingan klien tidak secara otomatis menjadi 
konsisten dengan pertimbangan yang diambil auditor. Auditor yang mempunyai klien 
yang berposisi sebagai penjual, tidak mesti mengikuti saja keinginan yang 
dipreferensikan klien. Pada kasus audit ini, keinginan klien agar tidak dilakukan 
penyesuaian audit atas persediaan divisi target tidak dituruti oleh auditor secara rata-rata, 
terbukti dari mean keseluruhan kecenderungan mengusulkan penyesuaian adalah cukup 
tinggi (M = 59,9; Dev. Std. = 21,6). Sebaliknya pada kondisi klien sebagai pembeli, 
auditor sejalan dengan kepentingan klien agar dilakukan penyesuaian (M = 58,0; Dev. 
Std. = 28,6). Hasil ini bukan berarti auditor melayani kepentingan klien. Hal ini terutama 
diakibatkan tendensi yang melekat pada auditor untuk bersikap konservatif dalam menilai 

                                                 
6 Faktor-faktor relevan yang termasuk bukti-bukti positif pada kasus audit persediaan ini 
diantaranya adalah (1) jumlah persediaan yang ada masih dapat dijual dalam satu tahun; (2) 
pesaing belum siap dalam menjual produknya; (3) lokasi pemasaran di negara berkembang. 
Faktor-faktor relevan yang termasuk bukti negatif diantara adalah (1) pesaing meluncurkan produk 
baru yang lebih canggih; (2) rasio perputaran yang memburuk dan naiknya persediaan; (3) harga 
produk pesaing yang lebih murah. 
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kewajaran laporan keuangan. Sikap auditor konsisten secara umum pada kedua kondisi 
klien yang berbeda dan tidak menampakkan adanya self-serving bias seperti yang 
diprediksi Bazerman et al. (1997, 2002). 

Penelitian ini dalam upaya menjelaskan pengaruh preferensi klien juga 
memperhitungkan perbedaan karakteristik individu para auditor dalam membentuk 
pertimbangan. Pengalaman audit menunjukkan karakteristik auditor yang benar-benar 
berbeda dalam struktur kognitif mereka. Hipotesis penelitian (H1) mendapat dukungan 
hasil eksperimen ini, dengan auditor yang kurang berpengalaman mempunyai 
kecenderungan yang lebih tinggi dalam menghapus persediaan dibanding auditor 
berpengalaman. Dari Gambar 2 tampak garis yang mewakili auditor kurang 
berpengalaman selalu di atas garis yang mewakili auditor yang berpengalaman dan tidak 
pernah bersinggungan. Hal ini menandakan auditor kurang berpengalaman selalu lebih 
konservatif dalam pertimbangan akhirnya. Analisis tambahan atas faktor-faktor relevan 
yang diuraikan di depan juga menegaskan lagi tendensi auditor kurang berpengalaman 
yang terlalu fokus pada bukti-bukti negatif.  

Hasil ini juga menjelaskan mengapa dalam riset sebelumnya mengenai pengaruh 
preferensi klien didapatkan temuan yang bertentangan (mixed). Bila studi mengambil 
subyek partisipan dengan pengalaman beragam, maka dampak pengalaman audit ikut 
berperan oleh karena auditor kurang berpengalaman terlalu berfokus pada bukti-bukti 
negatif. Karena perbedaan ini rata-rata secara keseluruhan dari variabel yang diteliti 
menjadi tidak terlalu tampak. Sebaliknya jika studi mengkhususkan diri pada subyek 
yang berpengalaman, kecenderungan mereka untuk konsisten dengan preferensi klien 
akan terlihat karena auditor ini tidak terlalu menekankan bukti negatif, sepanjang dalam 
kondisi-kondisi tertentu.  

Temuan yang didapat ini konsisten dengan temuan oleh Abdolmohammadi dan 
Wright (1987) yang mengindikasikan hubungan negatif antara pengalaman audit dengan 
kecenderungan mengusulkan penyesuaian audit dan opini wajar dengan pengecualian. 
Demikian pula hasil ini konsisten dengan riset Anderson dan Maletta (1994) yang 
menunjukkan pengalaman memainkan peranan utama dalam perhatian auditor terhadap 
bukti-bukti audit negatif. Namun hasil ini tidak tepat sama dengan temuan Haynes et al. 
(1998), yang mendapatkan auditor berpengalaman konsisten dengan preferensi klien jika 
preferensi dinyatakan secara menonjol  (salient). Meski preferensi dalam skenario kasus 
penelitian ini dinyatakan menonjol, auditor berpengalaman tidak konsisten dengan 
preferensi klien itu. Hal ini didasarkan dari interaction effect dan uji beda pada Tabel 1 
yang tidak signifikan. Uji beda atas kedua posisi klien dengan partisipan berpengalaman 
mendapatkan hasil t =  1,033,  p = 0,155. 

Perbedaan yang nyata pada pengujian H1 ini terutama dihasilkan dari hasil pada 
kondisi posisi klien sebagai pembeli. Penyebab yang mungkin atas hal ini adalah posisi 
sebagai pembeli merupakan peristiwa yang tidak sering terjadi dalam penugasan audit. 
Pada posisi ini, auditor berperan sedapat mungkin agar klien menilai aktiva dengan nilai 
wajar yang tepat. Amat diperlukan keahlian dan pengalaman yang luas dalam membuat 
pertimbangan pada kondisi ini. Auditor berpengalaman tampak tidak terlalu konservatif 
dalam menilai aktiva target akuisisi. Hal ini dikarenakan mereka semakin tanggap akan 
bukti positif seperti kemungkinan prospek divisi target di masa depan. Pengalaman 
mereka yang cukup lama membuat mereka telah familiar dengan prospek bisnis itu 
sehingga lebih optimis dalam menilai persediaan. 

  
VI. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Ada beberapa implikasi teoretis maupun praktis yang dapat ditarik dari penelitian 
ini. Pertama, secara teoretis penelitian memberikan bukti bahwa penelitian dengan 
konteks auditing dan menggunakan subyek auditor mempunyai karakteristik yang khas 
yang berbeda dengan konteks sederhana dengan subyek orang awam. Penelitian psikologi 
tidak bisa dengan mudah digeneralisasi pada lingkungan pekerjaan audit. Upaya-upaya 
penegakan independensi auditor harus didasarkan pada riset-riset yang tepat yaitu riset 
keperilakuan dengan konteks auditing. Penelitian-penelitian selanjutnya dengan demikian 
perlu mengembangkan lebih lanjut topik ini dengan memperhatikan karakteristik 
individual auditor termasuk pengalaman audit.  Banyak aspek-aspek tertentu belum 
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diteliti dalam kerangka penelitian sejenis penelitian ini, seperti misalnya bagaimana 
pengaruh proses review terhadap perbedaan sikap auditor, juga bagaimana pengaruh 
strategi pengujian hipotesis positif. Hal lebih makro juga perlu dikaitkan seperti insentif 
bertentangan pada pekerjaan auditor. Kedua, temuan penelitian ini penting karena 
membantu dalam memberi pemahaman tentang pengaruh dari perbedaan yang berkaitan 
dengan pengalaman terhadap pertimbangan audit. Berkenaan dengan keputusan alokasi 
sumber daya dalam KAP, temuan ini seperti dikatakan oleh Anderson dan Maletta (1994) 
menyarankan bahwa tendensi konservatif pada auditor akan mengurangi risiko bila 
penugasan diserahkan kepada auditor yang kurang berpengalaman dalam melaksanakan 
tugas audit tertentu.  Dalam berhadapan dengan posisi/preferensi klienpun, auditor yang 
kurang berpengalaman cenderung konservatif  sehingga mengurangi risiko independensi. 
Meskipun mereka kurang mempunyai pengetahuan mendalam, namun kecenderungan ini 
membantu dalam menarik masalah-masalah kritis yang kemudian perlu direview oleh 
auditor yang berpengalaman. Meskipun demikian implikasi ini menurut Anderson dan 
Maletta (1994) belumlah lengkap karena belum memperhitungkan apakah kecenderungan 
negatif ini optimal dalam kerangka efektivitas dan efisiensi audit. Perlu penyelidikan 
lebih lanjut untuk menilainya. 

Hasil penelitian ini mempunyai keterbatasan yang melekat pada penelitian ini. 
Pertama, metoda eksperimen mempunyai keterbatasan dalam validitas eksternal. 
Penelitian ini hanya menyelidiki pengaruh preferensi klien dan pemberian informasi 
disconfirming, tanpa misalnya mengaitkannya dengan insentif yang berlawanan 
(conflicting incentives) yang sering ditemui pada pekerjaan auditor sehari-hari. Ketiga, 
prosedur pada penyampelan tidaklah sempurna oleh karena jumlah partisipan yang tidak 
terlalu besar, demikian pula jabatan partisipan tidak merata terutama diantara manajer 
kantor besar dan kecil. 

 
 

 REFERENSI 
Abdolmohammadi, M. dan A. Wright. 1987. An examination of the effects of experience 

and task complexity on audit judgments  The Accounting Review 62 (January): 1-13. 
Anderson, B.H. dan M. Maletta. 1994. Auditor attendance to negative and positive 

information: The effect of experience-related differences. Behavioral Research in 
Accounting 6: 1-20. 

 Babcock, L.  dan G. Loewenstein. 1997. Explaining bargaining impasse: The role of self-
serving biases. Journal of Economics Perspective, 11 (1): 109-126. 

Bazerman, M.H. dan G. Loewenstein. 2001. Taking the bias out of bean counting. 
Harvard Business Review, January: 28. 

Bazerman, M.H., G. Loewenstein dan D. Moore. 2002. Why good accountant do bad 
audits. Harvard Business Review (November): 87-102. 

Bazerman, M.H, K.P. Morgan dan G. Loewenstein. 1997. The impossibility of auditor 
independence. Sloan Management Review, 38 (Summer): 89-94. 

Bhattacharjee S. dan K. Moreno. 2002. The impact of affective information on 
professional judgments of more experienced and less experienced auditors. Journal 
Behavioral Decision Making, 15: 361-377. 

Buchman, T., S. Reed dan P. Tetlock. 1996. Accountability and auditors’ judgments 
about contingent events. Journal of Business, Finance and Accounting 23: 379-398. 

Farmer, T.A, L.E. Rittenberg dan G.M. Trompeter.  1987. An investigation of the impact 
of economic and organizational factors on auditors independence. Auditing: A 
Journal of Practice and Theory 7 (Fall): 1-14. 

Gramling, A.A. 1999. External auditors’ reliance on internal auditors: The influence of 
fee pressure on this reliance decision.  Auditing: A Journal of Practice and Theory, 
18 (Supplement): 117-135. 

Haynes, C.M., J.G. Jenkins dan S.R. Nutt. 1998. The relationship between client 
advocacy and audit experience: An exploratory analysis. Auditing: A Journal of 
Practice and Theory 17 (Fall): 88-104. 

Johnstone, K., M. Sutton dan T. Warfield. 2001. Antecedents and consequences of 
independence risk: Framework for analysis. Accounting Horizons 15 (March): 1-18. 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 928 

 
Kaplan, S. dan P. Reckers. 1989. An examination of information search  during initial 

audit planning. Accounting, Organizations and Society 14 (5/6): 539-550. 
Kida, T. 1984. The impact of hypothesis-testing strategies on auditors’ use of judgment 

data. Journal of Accounting Research 22 (Spring): 332-340. 
King, R.R. 2002. An experimental investigation of self-serving biases in auditing trust 

game: The effect of group affiliation. The Accounting Review, 77 (2):. 
Kunda, Z. 1990. The case of motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108 (3): 480-

498. 
Libby, R. 1995. The role of  knowledge and memory in audit judgment. Dalam R.H. 

Ashton dan A.H. Ashton (Eds.), Judgment and Decision Making Research in 
Accounting and Auditing. New York: Cambridge. 

 
Lowe, D.J. dan P.M.J. Reckers. 2000. The use of foresight decision aids in auditors’ 

judgments. Behavioral Research in Accounting, 12: 97-118. 
Moreno, K. dan S. Bhattacharjee. 2003. The impact of pressure from potential client 

business opportunities on the judgments of auditors across professional ranks. 
Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22 (March): 13-28. 

Pratt, J. dan J.D. Stice. 1994. The effects of client characteristics on auditors’ litigation 
risk judgments, requiring audit evidence, and recommended audit fees. The 
Accounting Review, 69 (4): 639-656. 

Salterio, S. 1996. The effects of precedents and client position on auditors’ financial 
accounting policy judgment.  Accounting, Organizations and Society 21: 467-486. 

Salterio, S. dan L. Koonce. 1997. The persuasiveness of audit evidence: The case of 
accounting policy decisions. Accounting, Organizations and Society 22: 573-587. 

Schuetze, W.P. 1994. A mountain or a molehill?  Accounting Horizons 8 (March): 69-75. 
Trompeter, G. 1994. The effect of partner compensation schemes and generally accepted 

accounting principles on audit partner judgment Auditing: A Journal of Practice and 
Theory 13 (Fall): 56-68. 

 
 

 
 

 
 
 


