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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat 

memicu persaingan yang semakin meningkat di antara pelaku bisnis. Berbagai 

macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan 

dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola 

usaha. Salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan 

adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh 

pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen.  

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak 

semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk 

kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan 

audit. Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2, 

menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang 

membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk 

dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu 

diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa 

laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di 

Indonesia. 
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Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat 

apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya 

informasi, mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. 

Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh 

auditor dan dianggap tidak pernah ada. Tetapi jika informasi tersebut 

melampaui batas materialitas (materiality), pendapat auditor akan terpengaruh. 

Materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau 

salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, 

dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang 

yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya 

penghilangan atau salah saji (Mulyadi, 2002). 

Materialitas merupakan konsep sangat penting dalam akuntansi dan 

auditing. Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan Standar 

Auditing. Menurut Yendrawati (2006), konsep materialitas dalam audit 

mendasari penerapan Standar Auditing, terutama Standar Pekerjaan Lapangan 

dan Standar Pelaporan. Menurut Halim (2004), materialias adalah besarnya 

salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. 

Tujuan dari penerapan materialitas menurut Iriyadi dan Vannywati 

(2011) adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan 

bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, lebih baik 

banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi 

tetapi sedikit pengumpulan bahan bukti.  



 

 

3 

Peran konsep materialitas mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

informasi akuntansi yang diperlukan auditor dalam membuat keputusan yang 

berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua 

informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi keuangan 

seharusnya dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi 

material yang seharusnya disajikan informasi yang tidak material seharusnya 

diabaikan atau dihilangkan. 

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah 

kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan 

yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan 

keuangan tidak akan sama, bisa tergantung pada dua aspek yaitu aspek 

kondisional dan aspek situasional.  

Aspek kondisional adalah aspek yang seharusnya terjadi, auditor 

seharusnya menetapkan materialitas secara standar, artinya dalam menentukan 

tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus 

sama tanpa ada pengaruh. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat 

materialitas antar auditor berbeda-beda sesuai dengan aspek situasionalnya. 

Aspek situasional adalah aspek yang sebenarnya terjadi, yaitu profesionalisme 

auditor itu sendiri (Mulyadi, 2002).  

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya 

keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup 

penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam 
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konteks ini, salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, 

tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi penting (Martiyani, 

2010).  

Auditor dalam melakukan pekerjaan audit sebaiknya selalu 

mengembangkan profesionalismenya agar dapat meningkatkan kinerjanya dan 

dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang 

membutuhkan. Untuk meningkatkan kinerja auditor, hendaknya auditor 

memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. 

Dengan adanya profesionalisme yang dimiliki auditor maka auditor dapat 

mengelola dan menyelesaikan setiap pekerjaan audit yang mana dalam setiap 

proses audit tentunya berbeda-beda cara penyelesaiannya.  

Auditor yang berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan 

kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya 

dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Pelaksanaan pekerjaan 

audit harus dilaksanakan oleh seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Kemudian dalam 

pelaksanaan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama.  

Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada 

standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 

Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan 
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standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal 

pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan 

audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan 

keuangan secara keseluruhan. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialias adalah etika profesi. Etika profesi merupakan karakteristik suatu 

profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi 

untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini, 2003). 

Dengan diterapkannya etika profesi maka seorang auditor dapat memberikan 

pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan. 

Selain itu risiko audit juga dapat berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Risiko audit (audit risk) merupakan risiko kesalahan 

auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan 

keuangan yang salah saji secara material (Guy, Dan et al, 2002). Kegagalan 

dalam memperoleh bukti dalam proses pemeriksaan, menentukan tingkat 

risiko audit, dan ketika auditor menentukan pertimbangan tingkat materialitas. 

Menurut (Rochman, 2016) dalam melaksanakan audit, auditor memutuskan 

tingkat risiko yang dapat diterima dan merencanakan audit untuk mencapai 

tingkat risiko audit tersebut. Risiko audit adalah kemungkinan auditor 

memberikan pendapat yang keliru atas laporan keuangan yang mengandung 

salah saji yang material (Tuanakotta, 2013). Risiko salah saji material dalam 

laporan keuangan berada di luar kendali auditor untuk itu auditor harus 

melakukan penilaian risiko (risk assessment) untuk menentukan risiko salah 

saji material dalam laporan keuangan. 
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Penelitian yang sudah dilakukan di Unika Soegijapranata terkait 

pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas, 

di antaranya telah dilakukan oleh Widyanata (2014), Siregar (2014), Silviana 

(2014), dan Karuniawati (2015). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 

profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Tetapi menurut penelitian Soegijanto (2014), Wameyop (2014), 

dan Christanti (2014) tidak ada pengaruh profesionalisme auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

Penelitian yang sudah dilakukan di Unika Soegijapranata terkait 

pengaruh dimensi profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas, hasil penelitian Dewi (2010), Wijayanti (2010), dan Adji (2012) 

menunjukkan bahwa dimensi pengabdian pada profesi berpengaruh positif 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Tetapi menurut Listian (2008), 

Kurniawan (2010), dan Herdiana (2011) tidak ada pengaruh dimensi 

pengabdian pada profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil 

penelitian Dewi (2010) dan Wijayanti (2010) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dimensi kewajiban sosial terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Tetapi menurut Listian (2008), Kurniawan (2010), Herdiana 

(2011), dan Adji (2012) tidak ada pengaruh dimensi kewajiban sosial terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

Hasil penelitian Kurniawan (2010) dan Herdiana (2011) menunjukkan 

bahwa dimensi kemandirian berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Tetapi menurut Listian (2008), Dewi (2010), Wijayanti 
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(2010), dan Adji (2012) tidak ada pengaruh dimensi kemandirian terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian Listian (2008), Kurniawan 

(2010), Dewi (2010), Wijayanti (2010), Herdiana (2011), dan Adji (2012) 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dimensi keyakinan pada profesi 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian Kurniawan 

(2010), Dewi (2010), Wijayanti (2010), dan Herdiana (2011) menunjukkan 

bahwa dimensi hubungan dengan sesama profesi berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Tetapi menurut Listian (2008) dan Adji 

(2012) tidak ada pengaruh dimensi hubungan dengan sesama profesi terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

Lalu penelitian yang sudah dilakukan di Unika Soegijapranata terkait 

pengaruh kompetensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas, di antaranya 

telah dilakukan oleh Widyanata (2014) dan Silviana (2014). Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Tetapi menurut Soegijanto (2014) tidak ada 

pengaruh kompetensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Selain itu penelitian yang sudah dilakukan di Unika Soegijapranata 

terkait pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas, di 

antaranya telah dilakukan oleh Dewi (2010), Wijayanti (2010), Adji (2012), 

Soegijanto (2014), dan Karuniawati (2015). Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Tetapi menurut Kurniawan (2010), Siregar (2014), 
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Silviana (2014), Wameyop (2014), dan Christanti (2014) tidak ada pengaruh 

etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Ada juga penelitian yang sudah dilakukan di Unika Soegijapranata 

terkait pengaruh risiko audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas, di 

antaranya telah dilakukan oleh Adji (2012). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap tingkat pertimbangan 

materialitas. 

Dari penjelasan di atas, penelitian ini menggabungkan penelitian-

penelitian yang sudah pernah dilakukan di Unika Soegijapranata tersebut. 

Kualitas audit yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak 

lagi digunakan dalam penelitian ini karena kualitas audit dan pertimbangan 

tingkat materialitas saling mempengaruhi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul ”Pengaruh Profesionalisme Auditor, Kompetensi, Etika Profesi, dan 

Risiko Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas? 

3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas? 
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4. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. 

2. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

3. Menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

4. Menganalisis pengaruh risiko audit terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat praktis dan 

manfaat teoritis sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan auditor 

dalam menentukan tingkat materialitas saat melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas informasi yang 

diperlukan auditor dalam membuat keputusan laporan audit. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau 

rujukan mengenai pengaruh profesionalisme auditor, kompetensi, etika 

profesi, dan risiko audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 
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1.4. Kerangka Pikir  

Auditor perlu untuk memberikan jaminan kepada klien bahwa hasil 

audit yang telah dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Untuk itu seorang auditor harus mempertimbangkan tingkat 

material yang ada dalam laporan keuangan klien. Informasi yang tidak material 

atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah 

ada. Tetapi jika informasi tersebut melampaui batas materialitas (materiality), 

pendapat auditor akan terpengaruh. 

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah 

kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan 

yang beralasan dari laporan keuangan. Auditor seharusnya menetapkan 

materialitas secara standar, artinya dalam menentukan tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus sama tanpa ada 

pengaruh. 

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas diantaranya adalah profesionalisme auditor, kompetensi, etika 

profesi, dan risiko audit. Untuk itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan dalam tiap 

bab dibagi dalam sub-sub bab. Rincian masing-masing bab adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari 

penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya. 

 

Profesionalisme Auditor 

(X1) 

Kompetensi 

(X2) Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

(Y) 
Etika Profesi 

(X3) 

H1+ 

H2+ 

H3+ 

Risiko Audit 

(X4) 

H4+ 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh profesionalisme 

auditor, kompetensi, etika profesi, dan risiko audit terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilaksanakan, dan saran yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan auditor dalam melakukan audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


