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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi tak bisa berjalan tanpa adanya bantuan dari suatu 

perusahaan. Perusahaan – perusahaan bergerak di berbagai bidang yang 

dapat membantu suatu negara untuk memutar roda perekonomiannya 

menuju kemajuan negaranya. Perusahaan – perusahaan juga tak bisa 

berjalan tanpa ada campur tangan dari pihak investor yang akan membantu 

perusahaan itu untuk bisa terus beroperasi. Dalam berinvestasi, para 

investor harus melihat secara keseluruhan kinerja perusahaan. Setelah 

melihat kinerja, para investor dapat memutuskan apakah akan berinvestasi 

di perusahaan itu atau tidak. Alat yang digunakan investor untuk melihat 

dan memutuskan investasi tersebut ialah Laporan Keuangan perusahaan 

yang telah diaudit oleh auditor independen. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang penting bagi sebuah 

perusahaan karena menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini nantinya akan dipakai oleh 

pemakai laporan keuangan guna melihat bagaimana perkembangan suatu 

perusahaan. Audit laporan keuangan oleh akuntan publik diperlukan  

perusahaan untuk memeriksa kewajaran suatu laporan keuangan. 

Dalam melakukan pekerjaannya memeriksa laporan keuangan, 

sikap profesionalisme, kejujuran, dan ketaatan auditor merupakan sesuatu 
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yang penting dari seorang auditor independen karena terkait dengan 

bagaimana penilaian akhir yang auditor berikan terhadap keakuratan dan 

kewajaran sebuah laporan keuangan perusahaan (Frank & Ariyanto, 2016). 

Untuk memberikan penilaian akhir mengenai kewajaran sebuah laporan 

keuangan, auditor memerlukan bukti – bukti yang akan mendukungnya 

dalam setiap prosedur audit yang dilakukannya. Dalam perencanaan audit, 

auditor melakukan pertimbangan tingkat materialitas untuk menentukan 

banyaknya bukti yang akan membantu auditor dalam pelaksanaan kegiatan 

audit selanjutnya. Yendrawati (2008) menjelaskan 4materialitas, dimana 

materialitas ialah suatu besarnya informasi akuntansi mengenai 

penghilangan atau salah saji dalam laporan keuangan yang dapat 

mengubah pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan atas 

informasi tersebut. Maka itu, seperti yang diatur dalam SA 312 mengenai 

resiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit yang dari SA 

tersebut mengharuskan seorang auditor untuk mempertimbangkan tingkat 

materialitas.  

Karena dianggap sebagai suatu hal yang penting, maka dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas, auditor tidak boleh lalai dan harus 

bersungguh sungguh karena tingkat materialitas yang di tentukan oleh 

auditor akan mempengaruhi banyaknya bukti yang akan dipakai untuk 

prosedur audit selanjutnya dan dapat mempengaruhi pula opini akhir yang 

akan diterbitkan oleh auditor untuk laporan keuangan yang bersangkutan 

(Permana, 2012). Serta dalam tugasnya, auditor harus mematuhi norma – 
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norma dan kode etik profesi yang melekat dalam diri auditor pada saat 

menjalankan tugas audit laporan keuangan. 

Dari banyak  faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan 

materialitas, peneliti akan menfokuskan penelitian pada profesionalisme, 

komitmen profesional, pengalaman kerja auditor, etika profesi, dan 

Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan. 

Berkaitan dengan profesionalisme, untuk melakukan pertimbangan 

tingkat materialitas  seorang auditor harus memiliki sikap profesionalisme 

yang dapat membuat  pemakai jasa akuntan publik untuk percaya pada 

hasil kerjanya untuk memeriksa suatu laporan keuangan (Kurniawanda, 

2013). Sikap profesionalisme ini menjadi sebuah tuntutan besar bagi 

auditor agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya. 

Dalam profesionalisme seorang auditor, ada nilai - nilai profesi yang harus 

dimiliki dan diterapkan oleh auditor saat menjalankan audit. Nilai - nilai 

profesi itu mengacu pada pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan dengan sesama 

profesi (Permana, 2012). 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialitas adalah komitmen profesional. Hasil penelitian dari Permana 

(2012) menunjukan bahwa secara parsial komitmen profesional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Menurutnya komitmen profesional dapat meningkatkan rasa 
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tanggung jawab auditor dalam menjalankan tugasnya secara professional 

secara berkelanjutan.  

Faktor lainnya adalah faktor Pengalaman Kerja Auditor. Auditor 

yang minim pengalaman akan lebih banyak melakukan kesalahan 

dibandingkan dengan auditor yang memiliki pengalaman (Natalia & 

Harahap, 2017). Kusuma (2012) menjelaskan bahwa pertimbangan tingkat 

materialitas akan semakin tepat bila auditor memiliki pengalaman serta 

juga akan semakin baik pula pandangan dan tanggapan terhadap informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan.   

Selain itu ada faktor etika profesi. Etika profesi dapat diartikan 

sebagai sebuah pedoman dalam bertingkah laku yang baik dari sudut 

pandang budaya, susila, serta agama. Etika profesi ialah norma perilaku 

yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, akuntan 

publik dengan rekan profesinya, serta akuntan publik dengan masyarakat. 

Kode etik akuntan sendiri sudah ditetapkan oleh lembaga akuntan yaitu 

IAPI. Jika auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak memperhatikan 

kode etik yang harus ditaati maka auditor dapat menerima sanksi dari 

pihak yang berwenang atas tindakannya tersebut. Dalam penelitiannya 

Herawaty (2009) berhasil membuktikan bahwa semakin tinggi akuntan 

publik menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat 

materialitas. 

Faktor lain yang tak kalah penting adalah pengetahuan auditor 

dalam mendeteksi kekeliruan kekeliruan. Dalam memeriksa laporan 
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keuangan terlebih dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, auditor 

membutuhkan seluruh pengetahuannya. Pengetahuan itu sendiri ialah 

tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual 

atau teoritis dalam mendeteksi kekeliruan yang terdapat dalam laporan 

keuangan (Putri, 2014). Herawaty (2009) menjelaskan bahwa orang yang 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan 

memberikan hasil yang lebih baik daripada seseorang yang tak memiliki 

pengetahuan yang cukup memadahi akan tugasnya.  

 Frank & Ariyanto (2016) sebelumnya telah meneliti mengenai 

pengaruh profesionalisme, komitmen professional, dan Pengalaman Kerja 

Auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas di Kantor Akuntan 

Publik wilayah Bali.  

Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang sama dengan 

variabel - variabel independen yaitu profesionalisme, pengalaman, etika 

profesi, dan Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan yang sudah 

pernah dipakai di skripsi – skripsi terdahulu dan komitmen profesional 

yang merupakan variabel baru yang belum pernah digunakan sebelumnya 

untuk penelitian topik ini di Unika. Serta peneliti mengambil objek di kota 

Semarang karena peneliti ingin berfokus pada kota Semarang yang 

merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai kota yang sedang 

berkembang dimana banyak perusahaan - perusahaan besar dan industri - 

industri besar yang ada di kota Semarang. 
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 Maka dari itu, judul yang akan diangkat dalam penelitian ini 

adalah “Pengaruh Profesionalisme Auditor, Komitmen Profesional, 

Pengalaman Kerja Auditor, Etika Profesi, dan Pengetahuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Peneliti ingin meneliti mengenai masalah ini karena masalah ini 

masih menarik untuk dibahas dan diteliti, selain itu peneliti juga 

menambahkan variabel baru yang belum pernah diteliti dengan topik ini di 

Unika yaitu variabel komitmen profesional. 

 Menurut latar belakang yang telah peneliti susun, maka dapat 

dituliskan rumusan masalah secara parsial sebagai berikut : 

1. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas? 

2. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas? 

3. Apakah Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas? 

4. Apakah Etika Profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas ? 

5. Apakah Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan 

berbengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas? 
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6. Apakah secara simultan variabel profesionalisme, komitmen 

profesional, pengalaman auditor, etika, dan Pengetahuan auditor 

dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas ? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris bahwa 

sikap profesionalisme, komitmen profesional, pengalaman kerja auditor, 

etika profesi, dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas  

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah : 

1. Penelitian ini diharapkan ikut menyumbangkan kontribusi pada 

pengembangan teori kususnya di bidang auditing dan akuntansi 

mengenai pengaruh profesionalisme, komitmen profesional, 

Pengalaman Kerja Auditor, etika profesi, dan Pengetahuan auditor 

dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

2. Bagi auditor agar dapat ikut menyumbangan kontibusi dalam 

rangka untuk meningkatkan sikap yang harus diperhatikan oleh 

auditor pada saat akan mempertimbangkan  tingkat materialitas. 

3. Untuk mahasiswa dan masyarakat agar dapat ikut menyumbangkan 

kontribusi dalam pengembangan pengetahuan mengenai 

profesionalisme, komitmen profesional, Pengalaman kerja auditor, 
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etika profesi dan Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

1.4 Kerangka Pikir  

      + 

      + 

 

       + 

                                     + 

                              + 

                    + 

              Gambar 1.1 

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen menjadi 

sangat penting bagi para pemakai laporan keuangan terutama para investor 

untuk memutuskan apakah para calon investor akan berinvestasi di 

perusahaan tersebut atau tidak. Keputusan para pemakai laporan keuangan 

ini dipengaruhi oleh opini yang dikeluarkan oleh auditor independen atas 

laporan keuangan suatu perusahaan.  

Opini ini ialah suatu gambaran dari semua informasi yang ada di 

dalam Laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, apakah informasi 

dalam laporan keuangan itu bebas dari salah saji informasi atau 

Pertimbangan 

tingkat 

Materialitas 

 

Pengalaman Kerja 

Auditor 

audit or 

Komitmen profesional 

Profesionalisme 

 

Etika Profesi 

Pengetahuan Auditor 

dalam mendeteksi 

Kekeliruan 



9 
 

sebaliknya. Dalam memberi opini wajar / tidak wajar kepada laporan 

keuangan suatu perusahaan, auditor dalam perencanaan auditnya harus 

mempertimbangkan tingkat materialitas. Pertimbangan tingkat materialitas 

ini tentunya dilakukan oleh auditor dengan teliti dan seksama karena 

pertimbangan awal tingkat materialitas ini dapat membantu auditor dalam 

melanjutkan proses audit selanjutnya. 

Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas atas suatu laporan 

keuangan perusahaan, auditor memerlukan beberapa factor pendukung 

seperti tingkat profesionalisme auditor dalam bekerja, komitmen 

profesionalnya, Pengalaman Kerja Auditor, Pengetahuan Auditor yang 

dimiliki, serta Etika Profesi yang menjadi pegangan auditor agar dapat 

mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan dengan 

independen, objektif dan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan 

profesinya maupun pemakai laporan keuangan.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang akan dibagi menjadi 

beberapa bagian lagi yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : Merupakan bagian tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis yang akan menjelaskan mengenai teori dari 

beberapa sumber, konsep penelitian, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan hipotesis yang akan 

dikembangkan di dalam penelitian ini. 

BAB III : Merupakan bagian metodologi penelitian yang akan berisi 

penjelasan mengenai sampel, populasi, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, 

pengujian alat pengumpulan data, dan teknik analisis data 

atau uji hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini.  

BAB IV : Merupakan bagian hasil dan analisis data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang dperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan pada penelitian ini. 

BAB V : Merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang 

menguraikan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan 

dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 


