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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah auditor di kota Semarang dari 

beberapa KAP yang bersedia mengisi kuesioner penelitian untuk dijadikan 

sampel penelitian yang berjumlah 47 responden. Adapun karakteristik dari 

masing-masing responden dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 

 

4.1.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada bagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Pria 23 48,9 

Wanita 24 51,1 

Total 47 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin wanita yaitu sebanyak 24 responden atau 51,1%, sedangkan yang 

berjenis kelamin pria sebanyak 23 responden atau 48,9%. 

 

 

 



 

 

49 

4.1.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Pada bagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden 

berdasarkan umur yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Umur Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur 47 21.00 29.00 24.5319 1.75513 

Valid N (listwise) 47     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa auditor dari KAP yang dijadikan 

sampel penelitian berumur antara 21 tahun sampai 29 tahun. Rata-rata 

umur responden 24,5 tahun. Hal ini berarti auditor yang bersedia mengisi 

kuesioner adalah auditor yang masih berusia muda.  

 

4.1.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Pada bagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden 

berdasarkan lama bekerja di KAP yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LamaBekerja 47 12.00 48.00 24.4681 10.16997 

Valid N (listwise) 47     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa auditor dari KAP 

yang dijadikan sampel penelitian memiliki masa kerja antara 12 bulan (1 

tahun) sampai 48 bulan (4 tahun). Rata-rata lama kerja responden adalah 
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24,4 bulan. Hal ini berarti auditor yang bersedia mengisi kuesioner rata-

rata masih auditor junior yang belum lama menjadi auditor.   

 

4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

4.1.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. (Azwar, 

2012).  

Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket 

tersebut. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

Profesionalisme Auditor 

(X1) 

X1.1 0,846 0,242 Valid 

X1.2 0,835 0,242 Valid 

X1.3 0,822 0,242 Valid 

X1.4 0,832 0,242 Valid 

X1.5 0,823 0,242 Valid 

X1.6 0,753 0,242 Valid 

X1.7 0,785 0,242 Valid 

X1.8 0,783 0,242 Valid 

X1.9 0,797 0,242 Valid 

X1.10 0,842 0,242 Valid 

X1.11 0,861 0,242 Valid 

X1.12 0,817 0,242 Valid 

X1.13 0,789 0,242 Valid 

X1.14 0,866 0,242 Valid 

X1.15 0,884 0,242 Valid 

X1.16 0,818 0,242 Valid 

X1.17 0,768 0,242 Valid 

X1.18 0,792 0,242 Valid 
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Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

Kompetensi (X2) X2.1 0,798 0,242 Valid 

X2.2 0,766 0,242 Valid 

X2.3 0,836 0,242 Valid 

X2.4 0,807 0,242 Valid 

X2.5 0,836 0,242 Valid 

X2.6 0,800 0,242 Valid 

X2.7 0,810 0,242 Valid 

X2.8 0,753 0,242 Valid 

X2.9 0,794 0,242 Valid 

X2.10 0,786 0,242 Valid 

X2.11 0,868 0,242 Valid 

X2.12 0,792 0,242 Valid 

Etika Profesi (X3) X3.1 0,779 0,242 Valid 

X3.2 0,779 0,242 Valid 

X3.3 0,853 0,242 Valid 

X3.4 0,824 0,242 Valid 

X3.5 0,811 0,242 Valid 

X3.6 0,763 0,242 Valid 

X3.7 0,790 0,242 Valid 

X3.8 0,768 0,242 Valid 

X3.9 0,823 0,242 Valid 

X3.10 0,799 0,242 Valid 

X3.11 0,856 0,242 Valid 

X3.12 0,838 0,242 Valid 

X3.13 0,852 0,242 Valid 

Resiko Audit (X4) X4.1 0,643 0,242 Valid 

X4.2 0,480 0,242 Valid 

X4.3 0,438 0,242 Valid 

Pertimbangan Tingkat 

Materialitas (Y) 

Y1.1 0,788 0,242 Valid 

Y1.2 0,771 0,242 Valid 

Y1.3 0,808 0,242 Valid 

Y1.4 0,735 0,242 Valid 

Y1.5 0,859 0,242 Valid 

Y1.6 0,771 0,242 Valid 

Y1.7 0,769 0,242 Valid 

Y1.8 0,782 0,242 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Pada tabel 4.4, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total 

Correlation/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih 
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besar bila dibandingkan rtabel product moment = 0,242 (dengan =5%, 

df=n-2=47-2=45) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan 

instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. 

 

4.1.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan 

menghitung koefisien (Cronbach) alpha dari masing-masing instrumen 

dalam satu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut 

dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien Cronbach alpha lebih 

dari 0,60 (Ghozali, 2015). 

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

No. Variabel Cronbach Alpha 

1. Profesionalisme Auditor (X1) 0,974 

2. Kompetensi (X2) 0,961 

3. Etika Profesi (X3) 0,965 

4. Risiko Audit (X4) 0,700 

5. Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y) 0,939 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui bahwa dari variabel 

Profesionalisme Auditor (X1), Kompetensi (X2), Etika Profesi 

(X3), Risiko Audit (X4) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas 

(Y) masing-masing memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 

0,60 maka dapat diartikan bahwa instrumen penelitian variabel 
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Profesionalisme Auditor (X1), Kompetensi (X2), Etika Profesi 

(X3), Risiko Audit (X4) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas 

(Y) dapat dikatakan handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat 

ukur. 

 

4.1.3. Statistik Deskriptif 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan statistik deskriptif dari 

penelitian yang dilakukan: 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Profesionalisme 

Auditor 
18-90 54-90 74,57 18 - 42,00 42,01 - 66,01 66,02 - 90 Tinggi 

Kompetensi  12-60 25-60 49,80 12 - 28,00 28,01 - 44,01 44,02 - 60 Tinggi 

Etika Profesi 13-65 26-65 53,80 13 - 30,33 30,34 - 47,67 47,68 - 65 Tinggi 

Risiko Audit 3-15 9-15 12,40 3 - 7,00 7,01 - 11,01 11,02 - 15 Tinggi 

Pertimbangan 

Tingkat Materialitas 
8-40 17-40 31,59 8 - 18,66 18,67 - 29,33 29,34 - 40 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Profesionalisme auditor adalah sikap dan perilaku auditor dalam 

menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar 

mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, 

meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, 

keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi (Madali, 2016). 

Skor rata-rata aktual jawaban responden untuk variabel profesionalisme 

auditor sebesar 74,57 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden dalam penelitian ini memiliki profesionalisme yang tinggi dalam 
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menjalankan tugas audit. Auditor memiliki tanggung jawab untuk bekerja 

dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam organisasi profesinya.  

Kompetensi adalah semua keahlian (pengetahuan dan pengalaman) 

yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar 

(Putra, 2012). Skor rata-rata aktual jawaban responden untuk variabel 

kompetensi sebesar 49,80 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

sangat baik untuk dapat melakukan tugas audit dengan baik dan benar. 

Etika Profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan 

tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan 

yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, 

pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik 

(Armanda dan Ubaidillah, 2014). Skor rata-rata aktual jawaban responden 

untuk variabel etika profesi sebesar 53,80 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki etika profesi 

sebagai auditor yang tinggi dengan bertingkah laku sesuai peraturan kode 

etik profesi yang telah ditetapkan. 

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). Skor rata-rata aktual 

jawaban responden untuk variabel risiko audit sebesar 12,40 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki 

risiko audit yang tinggi dengan berhati-hati dan mencermati risiko 
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kesalahan audit agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan opini pada 

laporan keuangan. 

Pertimbangan tingkat materialitas adalah pemahaman auditor 

eksternal tentang penentuan tingkat materialitas yang dapat berpengaruh 

terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi 

ini (Dewi, 2010). Skor rata-rata aktual jawaban responden untuk variabel 

pertimbangan tingkat materialitas sebesar 31,59 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki 

pemahaman yang memadai mengenai penentuan tingkat materialitas ketika 

menjalankan tugas audit. 

 

4.1.4. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah model 

yang dapat memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan (Gujarati, 1995). 

Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan program SPSS yang 

dilakukan pada penelitian ini meliputi: 

1). Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Adapun hasilnya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

0.074 47 0.200* 0.988 47 0.893 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 

unstandardized residual pada penelitian ini baik Kolmogorov-Smirnov 

maupun Shapiro-Wilk > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

pada penelitian ini berdistribusi normal. 

 

2). Uji Multikolinieritas 

Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinearitas menurut 

Ghozali (2015) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai 

cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan 
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nilai VIF di atas 10. Setiap analis harus menentukan tingkat kolinearitas 

yang masih dapat ditolerir. Nilai toleransi dan VIF, ringkasan hasil 

output SPSSnya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas Berdasarkan  

Nilai Tolerance dan VIF 

 

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF 

X1 

X2 

X3 

X4 

0,486 

0,339 

0,369 

0,461 

2,058 

2,946 

2,710 

2,170 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keempat variabel 

bebas/independent memiliki nilai VIF yang berada di sekitar angka 1 

atau tidak ada satu pun variabel bebas/independent yang memiliki 

besaran VIF lebih dari 10. Selain itu nilai Tolerance untuk empat 

variabel bebas/independent juga semuanya mendekati angka 1. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi adanya multikolinearitas antar 

variabel bebas/independent dalam model regresi. 

 

3). Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yang 

hasil pengujiannya sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.119 1.415  1.497 0.142 

X1 0.020 0.021 0.197 0.919 0.363 

X2 -0.019 0.031 -0.160 -0.625 0.535 

X3 0.004 0.030 0.033 0.132 0.895 

X4 -0.135 0.154 -0.193 -0.876 0.386 

a. Dependent Variable: RES2 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut diketahui bahwa nilai masing-

masing variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah bebas dari 

heteroskedastisitas.  

 

4.1.5. Uji Model Fit 

Hasil uji model fit dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1089.556 4 272.389 112.422 0.000b 

Residual 101.763 42 2.423   

Total 1191.319 46    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig F sebesar 

0,000 < 0.05 yang artinya uji model fit dapat dijelaskan bahwa variabel 

independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

4.1.6. Koefisien Determinasi (adjusted R2) 

Koefisien determinasi (adjusted R2) dipergunakan untuk 

mengetahui sampai seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada 

model dapat diterangkan oleh variabel terikat (Gujarati, 1995). Koefisien 

determinasi (adjusted R2) dinyatakan dalam prosentase. Nilai R2 ini berkisar 

antara 0 < R2< 1.  

Adapun nilai koefisien determinasi dari variabel Profesionalisme 

Auditor (X1), Kompetensi (X2), Etika Profesi (X3), Risiko Audit (X4) 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y) dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.956a 0.915 0.906 1.55658 

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 

b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Besarnya koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,906 atau 90,6 

persen, dapat diartikan bahwa 90,6 persen variasi variabel tidak bebas yaitu 

variabel pertimbangan tingkat materialitas pada model dapat diterangkan 

oleh variabel bebas yaitu profesionalisme auditor, kompetensi, etika profesi, 



 

 

60 

dan risiko audit, sedangkan sisanya 9,4 persen dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar model. 

 

4.1.7. Analisis Regresi 

Model persamaan regresi dari hasil olah data mengenai pengaruh 

profesionalisme auditor, kompetensi, etika profesi, dan risiko audit terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas yang dilakukan dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Model Persamaan Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig./2 Keterangan B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8.267 2.303  -3.589 0.001   

Profesionalisme Auditor 0.086 0.035 0.161 2.483 0.017 0.008 Diterima 

Kompetensi 0.316 0.051 0.482 6.224 0.000 0.000 Diterima 

Etika Profesi 0.181 0.048 0.279 3.756 0.001 0.000 Diterima 

Risiko Audit 0.647 0.251 0.171 2.578 0.014 0.007 Diterima 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan program SPSS, maka 

didapatkan persamaan akhir sebagai berikut: 

Y  =  0,086P + 0,316K+ 0,181EP+ 0,647RA 

dimana:  

Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas 

X1 : Profesionalisme Auditor 

X2 : Kompetensi 

X3 : Etika Profesi 

X4 : Risiko Audit 
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4.1.8. Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel 

profesionalisme audit (X1) memiliki nilai sig sebesar 0,008 yang lebih 

kecil dari 0,05 dan β sebesar 0,086. Artinya bahwa profesionalisme 

auditor (X1) mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas (Y). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan 

profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dapat diterima. 

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel 

kompetensi (X2) memiliki nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05 dan β sebesar 0,316. Artinya bahwa kompetensi (X2) mempunyai 

pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y). Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyatakan kompetensi berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dapat diterima. 

3. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel etika 

profesi (X3) memiliki nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

dan β sebesar 0,181. Artinya bahwa etika profesi (X3) mempunyai 

pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y). Dengan 
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demikian hipotesis ketiga yang menyatakan etika profesi berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dapat diterima. 

4. Pengaruh Risiko Audit Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel risiko 

audit (X4) memiliki nilai sig sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 dan 

β sebesar 0,647. Artinya bahwa risiko audit (X4) mempunyai pengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y). Dengan demikian 

hipotesis keempat yang menyatakan risiko audit berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dapat diterima. 

 

4.2. Pembahasan 

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Profesionalisme Auditor (X1) memiliki nilai sig sebesar 0,008 

yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0,086, yang berarti variabel 

profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi 

profesionalisme yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan 

pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor.  

Berdasarkan skor jawaban responden, profesionalisme auditor 

termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini 
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memiliki profesionalisme yang tinggi. Dengan semakin tingginya 

profesionalisme yang dimiliki seorang auditor maka auditor tersebut akan 

lebih baik dalam melaksanakan audit, sehingga auditor dapat 

mempertimbangkan tingkat materialitas dengan baik juga. Maka dari itu 

dapat dikatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profesionalisme auditor 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Utama (2013) 

menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati dan Hanun (2015) juga menunjukkan bahwa profesionalisme 

auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

 

2. Pengaruh Kompetensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

kompetensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Kompetensi (X2) memiliki nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

dan β sebesar 0,316, yang berarti variabel kompetensi berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan 

pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor.  
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Berdasarkan skor jawaban responden, kompetensi termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini memiliki kompetensi 

yang tinggi dalam melakukan audit. Dengan semakin tingginya kompetensi 

yang dimiliki seorang auditor maka pemahaman auditor tersebut terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas juga semakin tinggi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Idawati dan Eveline (2016) menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Herawaty dan 

Mansur (2016) juga menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 

3. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Etika 

profesi (X3) memiliki nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan 

β sebesar 0,181, yang berarti variabel etika profesi berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

semakin tinggi etika profesi yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan 

pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor.  
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Berdasarkan skor jawaban responden, etika profesi termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini menjunjung tinggi 

etika profesi yang berlaku ketika melakukan audit. Dengan semakin 

tingginya auditor taat pada etika profesi yang berlaku maka pertimbangan 

tingkat materialitas juga akan semakin baik. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawanda (2013) menunjukkan bahwa etika profesi 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sarwini, Sinarwati, dan Yuniarta 

(2015) juga menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 

4. Pengaruh Risiko Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

risiko audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Risiko 

audit (X4) memiliki nilai sig sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 dan β 

sebesar 0,647, yang berarti variabel risiko audit berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

semakin tinggi risiko audit yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan 

pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor.  
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Berdasarkan skor jawaban responden, risiko audit termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini melakukan 

perhitungan fisik terhadap kas, investasi, persediaan dalam audit laporan 

keuangan, lalu tidak melakukan pengurangan jumlah sampel dalam 

melakukan audit, serta melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga. Auditor 

mempertimbangkan risiko dalam perencanaan dengan menerapkan model 

risiko audit. Model risiko audit digunakan untuk mengidentifikasi potensi 

salah saji material dalam keseluruhan laporan keuangan dan pada tingkat 

objek audit untuk saldo akun, golongan transaksi, dan pengungkapan 

tertentu di mana salah saji paling sering terjadi. Risiko dan materialitas 

secara bersama-sama mengukur tingkat ketidakpastian suatu nilai pada 

suatu besaran tertentu. Risiko yang tinggi dan kemungkinan terjadinya 

kesalahan yang bersifat material maka akan membuat auditor lebih berhati-

hati dalam melakukan audit, jadi pertimbangan tingkat materialitas pun juga 

dilakukan secara hati-hati sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan dalam 

memberikan opini pada laporan keuangan. Maka dari itu dapat dikatakan 

bahwa risiko audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pertiwi dan Herawati (2017) menunjukkan bahwa 

risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pertimbangan materialitas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tinggi risiko 

audit, maka semakin tinggi tingkat materialitasnya. 


