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Abstrak

       Penelitian ini bertujuan: menganalisis secara empiris mengenai pengaruh pengalaman audit 
terhadap pertimbangan auditor dalam menentukan risiko audit dan tingkat materialitas dalam suatu 
perikatan audit.
       Penelitian dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Kota Malang, 
Jawa Timur (JATIM). Populasi dalam penelitian adalah auditor yang bekerja di KAP yang terletak 
di Kota Malang. Dari populasi sebanyak 8 KAP terpilih 5 KAP. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan acak.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  mail  survey dan survey dengan menggunakan 
kuesioner.  Data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  Multivariate  Analysis  of  Variance  
(MANOVA).
       Hasil penelitian Hipotesis pertama menunjukkan pengalaman audit berpengaruh signifikan 
terhadap  pertimbangan  auditor  dalam  menentukan  risiko  audit  sebesar  99,1%.  Sedangkan 
hipotesis pengaruh pengalaman audit terhadap pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat 
materialitas sebesar 98,5%.

Kata Kunci : Pengalaman Audit, Risiko Audit, dan Materialitas.



Experiences Influence The Auditor In Determining Audit Risk And Materiality In Audit 
Angagement

 (Study Case at Registered Public Accountant in Malang)

By :
Achmad Tantowi Jauhari

0610230002

Advisory Lecturer :
Drs. Zulfikar Ismail, Ak., M.Ak., CPA.

Abstract

       The objectives of this research to empirically analyze of audit experience on influence to  
audit  judgment  an audit  risk  and to empirically  analyze of  audit  experience   on influence  to  
materiality in a audit .
       The research is done in a Kantor Akuntan Publik (KAP) in Malang Town, East Java. The  
population in this research is auditors in Malang Town areas. The population of 8 KAP were  
chosen 5 KAP as the members of the sample. Taking the sample is done by string. The research of  
the data got by using the mail survey and survey by using a quesioner. The data are analyzed by  
using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).     
       The first result of this research indicates audit experience is significance influence on auditor  
judgment of audit risk with 99,1%. Second audit experience is significance on auditor judgment of  
materiality with 98,5%.

Key Words : Audit Experience, Audit Risk, dan Materiality.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

       Pekerjaan Auditor dalam membentuk suatu opini atas laporan keuangan 

terutama  dengan  mendapatkan  dan  mengevaluasi  bukti-bukti  mengenai 

asersi  laporan  keuangan  (Guy,  Dan,  et  al,  2002).  Tujuan  audit  adalah 

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten untuk memberikan dasar 

yang  kuat  untuk mendukung suatu opini  atau  pendapat  berkaitan  dengan 

laporan keuangan. Didalam merencanakan dan melaksanakan audit, seorang 

auditor akan dihadapkan oleh berbagai macam masalah, antara lain berupa 

risiko audit dan penetapan materialitas. 

       Dalam melaksanakan audit, eksternal auditor harus mengacu pada 10 

standar auditing yang telah ditetapkan dalam (PSA) no. 01, SA seksi 150. 

Salah satu standar yang harus dipenuhi dalam pekerjaan audit adalah pada 

standar  pekerjaan  lapangan  mengenai  perencanaan  audit.  Di  dalam 

perencanaan  audit  dikatakan  bahwa  seorang  auditor  antara  lain  harus 

mempertimbangkan  berbagai  risiko  audit  dan  tingkat  materialitas  awal 

untuk tujuan audit.

       Membuat  keputusan mengenai  risiko audit  merupakan  salah  satu 

langkah kunci yang terlibat dalam melaksanakan audit. Auditor menerima 

sejumlah risiko atau ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi auditnya.  

Auditor mengenali, bahwa terdapat suatu ketidakpastian tentang efektivitas 

1
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dari pengendalian intern yang dimiliki  klien,  serta ketidakpastian tentang 

efektivitas  tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar 

pada  saat  audit  telah  selesai  dilakukan.  Auditor  harus  menyadari 

kehadiran  sejumlah  risiko,  serta  akan  berkaitan  dengan  risiko-risiko 

tersebut  dalam suatu  cara  pendekatan  yang  tepat.  Mayoritas  risiko  yang 

dihadapi  oleh  auditor  sulit  untuk  diukur  serta  membutuhkan  pemikiran 

yang cermat agar dapat direspon dengan tepat.

       Risiko audit  (audit risk) merupakan risiko bahwa auditor mungkin 

tanpa  sengaja  telah  gagal  untuk  memodifikasi  pendapat  secara  tepat 

mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material.  Risiko 

audit  terdiri  dari  tiga komponen yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian 

dan  risiko  deteksi.  SAS  No.  47,  tentang  Risiko  Audit  dan  Materialitas  

dalam Pelaksanaan Audit (AU 312),  meminta auditor untuk menilai risiko 

audit. SAS No. 47, juga menjelaskan bahwa risiko salah saji (misstatement)  

yang  material  dalam  laporan  keuangan  yang  disebabkan  oleh 

penipuan  merupakan  bagian  dari  risiko  audit  dan  meminta  auditor 

secara  khusus  menilai  risiko  tersebut.  Oleh  karena  itu  auditor  perlu 

berhati-hati  dalam  memberikan  hasil  audit  yang  dilakukan  mengingat 

risiko  auditor  akan  berdampak  pada  profesi  auditor.  Prinsip   kehati- 

hatian  bagi  auditor  mempunyai  dasar  yang  kuat  berkaitan  dengan 

profesi  auditor  (Anderson dan Kraushaar,  1986).  Menurut  Anderson dan 

Marchant (1989), dasar kehati-hatian dari  auditor dilatarbelakangi dengan 

pertimbangan;  (1)  tidak  menyetujui/mempercayai  begitu  saja  setiap 
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informasi  keuangan  yang  diberikan  oleh  klien  dan;  (2)  memberikan 

beberapa alternatif/menyarankan prosedur yang harus dilakukan oleh klien 

untuk mendukung keakuratan informasi laporan keuangan.

       PSA  seksi  311,01  menyatakan  bahwa  pekerjaan  audit  harus 

direncanakan  dengan  matang  dan  jika  dipergunakan  asisten  maka  harus 

dilakukan  supervisi  yang  memadai.  Perencanaan  audit  meliputi 

pengembangan  strategi  menyeluruh  pelaksanaan  dan  lingkup  audit  yang 

diharapkan. Sifat lingkup, dan saat perencanaan bervariasi  dengan ukuran 

dan kompleksitas  entitas,  pengalaman mengenai  entitas,  dan pengetahuan 

tentang bisnis entitas. 

       ISA  315,  “Understanding  the  Entity  and  Its  Environment  and  

Assessing the Risks of Material Misstatement”, auditor harus memperoleh 

pemahaman  tentang  entitas  dan  lingkungannya.  Dalam hal  ini  termasuk 

apakah  sistem pengendalian  internal  (Internal  Control) yang  efektif  dan 

memadai  untuk  mengidentifikasi  dan  menilai  risiko  salah  saji  material  

dalam laporan  keuangan  sebagai  akibat  dari  kecurangan  atau  kesalahan. 

Hal ini  akan mempermudah auditor  untuk merancang dan melaksanakan 

prosedur audit lebih lanjut.

Selain auditor harus menetapkan risiko audit, didalam melaksanakan 

audit  seorang  auditor  juga  harus  melakukan  pertimbangan  tentang 

materialitas.  Dimana  materialitas  merupakan  suatu  masalah  kebijakan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang 

beralasan  dari  laporan  keuangan.  Definisi  materialitas  itu  sendiri  adalah 
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besarnya nilai  yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi,  yang 

dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan 

atas  atau  pengaruh  terhadap  pertimbangan  orang  yang  meletakkan 

kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau 

salah saji (Mulyadi, 2002 : 158).

       Statement on Auditing Standard  (SAS) no 47 menyatakan tentang 

materialitas sebagai berikut: kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya 

dengan kegiatan sekelilingnya dan melibatkan pertimbangan kualitatif dan 

kuantitatif.  Tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan 

sama  dengan  entitas  yang  lain,  tergantung  pada  ukuran  entitas  tersebut. 

Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP)  juga  menyebutkan  bahwa 

risiko audit dan materialitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, 

saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi prosedur audit 

(SPAP, 2001 : para 15). Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal 

auditor, tanpa  disadari,  tidak  memodifikasi  pendapatnya  sebagaimana 

mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material 

(Mulyadi, 2002 : 165).

       Faktor pengalaman dalam penelitian Libby (1985) dan Shaub (1996) 

menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mampu menjelaskan hasil 

audit  yang  lebih  luas.  Pengalaman  yang  lebih  akan  menghasilkan 

pengetahuan yang lebih (Christ,1993). Yang dimaksud dengan pengalaman 

disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan 

baik  dari  segi  lamanya  waktu  dan  banyaknya  penugasan  yang  telah 
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dilakukan oleh seorang auditor. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai 

dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik 

daripada  mereka  yang  tidak  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup dalam 

tugasnya.  Boner  dan  Walker  (1994),  mengatakan  bahwa  peningkatan 

pengetahuan  yang  muncul  dari  pelatihan  formal  sama  bagusnya  dengan 

yang  didapat  dari  pengalaman.  Oleh  karena  itu  pengalaman  kerja  telah 

dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan 

publik tersebut.

      Dalam rangka memenuhi  persyaratan  sebagai  seorang  profesional, 

auditor  harus  menjalani  pelatihan  yang  cukup.  Pelatihan  tersebut  berupa 

kegiatan-kegiatan,  seperti  seminar,  simposium,  lokakarya  pelatihan  itu 

sendiri  dan  kegiatan  penunjang  ketrampilan  lainnya.  Melalui  program 

pelatihan  para  auditor  juga  mengalami  proses  sosialisasi  agar  dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemui (Putri dan 

Bandi, 2002). Pengetahuan auditor yang berkenaan dengan risiko audit dan 

materialitas mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan 

auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor itu sendiri. 

       Dengan demikian maka kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang 

auditor  akan  menambah  pengalaman  serta  pengetahuannya.  Pendapat  ini 

didukung  oleh  Abdolmohammadi  dan  Wright  (1987)  yang  menunjukkan 

bahwa  auditor  yang  tidak  berpengalaman  mempunyai  tingkat  kesalahan 

yang  lebih  signifikan  dibandingkan  dengan  auditor  yang  lebih 

berpengalaman.
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       Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 

apakah  pengalaman  auditor  dalam  mempertimbangkan  risiko  audit  dan 

materialitas  akan  berbeda  antara  auditor  yang  berpengalaman  dengan 

auditor  yang  kurang  berpengalaman.  Dimana  yang  dimaksud  dengan 

pengalaman  disini  adalah  pengalaman  auditor  dilihat  dari  segi  lamanya 

seorang auditor independen bekerja pada suatu kantor akuntan publik. Maka 

didalam  penelitian  ini  akan  membuktikan  apakah  pengalaman  auditor 

berdasarkan lamanya bekerja akan berpengaruh dalam mempertimbangkan 

suatu risiko audit dan materialitas oleh seorang auditor independen dalam 

suatu perikatan audit. 

1.2. RUMUSAN MASALAH

       Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah

1. Apakah  pengalaman  auditor  berpengaruh  dalam  menentukan  risiko 

audit dan materialitas?

2. Apakah  pengalaman  auditor  tidak  berpengaruh  dalam  menentukan 

risiko audit dan materialitas?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

       Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris  

tentang  pengaruh  pertimbangan  pengalaman  auditor  dalam  menentukan 

risiko audit dan materialitas dalam suatu perikatan audit.
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1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

       Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan 

mengenai  pengaruh  pertimbangan  pengalaman  auditor  dalam 

menentukan risiko audit dan materialitas dalam suatu perikatan audit.

2. Bagi Eksternal Auditor

       Bagi auditor eksternal, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti 

empiris  mengenai  pengalaman  eksternal  auditor  dalam 

mempertimbangkan risiko audit dan tingkat materialitas yang melingkupi 

laporan  keuangan  klien  dapat  membantu  auditor  eksternal  dalam 

membuat  perencanaan  audit  atas  laporan  keuangan  klien.  Sehingga 

dengan  pemahaman  risiko  audit  dan  tingkat  materialitas  yang  akan 

dihadapi  tersebut,  auditor  eksternal  dapat  memiliki  kualitas  jasa  audit 

yang lebih baik.

3. Bagi Pembuat Keputusan dan Pemakai Laporan Keuangan

       Bagi para pembuat keputusan dan pemakai laporan keuangan dapat 

memiliki kepercayaan terhadap auditor untuk tetap memakai jasa audit.

4. Bagi Institusi Pendidikan

       Sebagai  referensi  untuk  peneliti  berikutnya  dalam melakukan 

penelitian dengan tema yang sama.
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1.5.SISTEMATIKA PENULISAN

      Sistematika skripsi ini tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab  ini  berisikan  tentang  latar  belakang  masalah,  rumusan 

masalah,  tujuan  dan  manfaat  penelitian  serta  sistematika 

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori  yang berhubungan erat  dengan 

rumusan  masalah,  kerangka  kerja  teoritis,  dan  hipotesis 

penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab  ini  membahas  metode  penelitian  yang  meliputi  jenis 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional 

dan  pengukuran  variabel,  jenis  dan  sumber  data,  teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini  menyajikan  tentang  Kantor  Akuntan  Publik  di kota 

Malang, hasil analisis data, dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab  terakhir  ini  berisi  kesimpulan  dari  permasalahan  dan 

pembahasan  yang  ada,  keterbatasan  penelitian,  serta  saran-

saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  berguna  sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. STANDAR AUDITING 

       Konsep risiko audit dan materialitas dalam audit mendasari penerapan 

standar auditing yang berlaku. Standar auditing merupakan ukuran kualitas 

pelaksanaan  auditing yang  berarti  auditor  menggunakan  standar  auditing 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit dan dalam laporannya. Standar 

auditing terdiri dari sepuluh standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia ( IAI ).  Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) no. 01, SA 

seksi 150 dicantumkan kesepuluh standar sebagai berikut:

A. Standar Umum

1. Audit  harus  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam  pelaksanaan  audit  dan  penyusunan  laporannya,  auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.
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2. Pemahaman  memadai  atas  pengendalian  intern  harus  diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti  audit  kompeten  yang  cukup  harus  diperoleh  melalui 

inspeksi, pengamatan,  permintaan  keterangan,  dan  konfirmasi 

sebagai dasar memadai  untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum di 

Indonesia.

2. Laporan  auditor  harus  menunjukkan  atau  menyatakan,  jika  ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan  auditor  harus  memuat  suatu  pernyataan  pendapat 

mengenai  laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi 

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat 

secara  keseluruhan  tidak  dapat  diberikan,  maka  alasannya  harus 

dinyatakan.  Dalam  hal  nama  auditor  dikaitkan  dengan  laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 
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mengenai  sifat  pekerjaan audit  yang dilaksanakan,  jika  ada,  dan 

tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

       Materialitas terutama berhubungan dengan standar auditing pekerjaan 

lapangan  dan  standar  pelaporan.  SA  seksi  312  mengenai  Risiko  dan 

Materialitas  Audit  Dalam  Pelaksanaan  Audit  mengharuskan  Auditor 

menentukan  materialitas  dalam:  (1)  perencanaan  audit  dan  merancang 

prosedur audit,  dan (2) mengevaluasi  kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan. Selain itu standar auditing yang berkaitan dengan risiko audit 

yaitu standar auditing pekerjaan lapangan. Dimana dalam penetapan risiko 

audit,  seorang  auditor  menetapkan  risiko  audit  ketika  melakukan 

perencanaan audit. 

2.2. RISIKO AUDIT

2.2.1. KONSEP RISIKO AUDIT

       Standar  Profesional  Akuntan  Publik  menjelaskan  bahwa  audit 

dirancang  untuk  memperoleh  keyakinan  yang  memadai-bukan  absolute-

bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Karena 

audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji 

material,  maka  terdapat  beberapa  derajat  risiko  bahwa laporan  keuangan 

mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. 

       Dengan demikian  dalam perencanaan pekerjaannya,  auditor  harus 

mempertimbangkan risiko audit tersebut. Menurut SA seksi 312 (PSA No. 

25) yang dikutip oleh Soekrisno Agoes (2004),  risiko audit  adalah risiko 
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yang  timbul  karena  auditor,  tanpa  disadari  tidak  memodifikasikan 

pendapatnya  sebagaimana  mestinya,  atas  suatu  laporan  keuangan  yang 

mengandung salah saji material. 

       Konsep keseluruhan mengenai risiko audit merupakan kebalikan dari 

konsep  keyakinan  yang  memadai.  Semakin  tinggi  kepastian  yang  ingin 

diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah 

risiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka risiko 

audit  adalah  1%,  sementara  jika  kepastian  sebesar  95%  dianggap 

memuaskan,  maka  risiko  audit  adalah  5%.  Biasanya  pertimbangan 

professional berkenaan dengan keyakinan yang memadai dan keseluruhan 

tingkat risiko audit dirancang sebagai satu kebijakan kantor akuntan public, 

dan risiko audit  akan dapat  dibandingkan antara  satu  audit  dengan audit 

lainnya. (Boynton, Jhonson, Kell, 2008). Tantangan akhir dari suatu audit 

adalah bahwa auditor tidak dapat memeriksa semua bukti  yang berkaitan 

dengan setiap asersi untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi. Model 

risiko audit menjadi pedoman para auditor dalam pengumpulan bukti audit, 

sehingga  auditor  dapat  mencapai  tingkat  keyakinan  yang  memadai  yang 

diinginkan.

2.2.2. KOMPONEN RISIKO AUDIT 

       Dalam praktik, seorang auditor tidak hanya harus mempertimbangkan 

risiko audit untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi saja, tetapi juga 

setiap  asersi  yang  relevan  dengan  saldo  dan  golongan  transaksi  yang 

material.  Faktor risiko yang relevan dengan suatu asersi biasanya berbeda 
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dengan faktor risiko yang relevan dengan asersi lainnya untuk saldo akun 

atau golongan transaksi yang sama. SAS NO. 47 (AU 312.20) menyatakan 

bahwa risiko audit terdiri dari 3 komponen: 

1.     Risiko bawaan (Inherent risk) merupakan kerentanan asersi terhadap 

salah  saji  (misstatement)  yang  material,  dengan  mengasumsikan 

bahwa tidak  ada pengendalian  yang berhubungan.  Risiko salah saji 

(misstatement)  seperti  itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan 

keuangan  dan  saldo-saldo  atau  pengelompokan  yang  berhubungan 

daripada  yang  lainnya.  Risiko  ini  dipertimbangkan  pada  tahap 

perencanaan  audit.  Sebagai  contoh,  perhitungan  yang  rumit  lebih 

mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang 

sederhana.  Akun  yang  terdiri  dari  jumlah  yang  berasal  estimasi 

akuntansi  cenderung  mengandung  risiko  lebih  besar  dibandingkan 

dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. 

2. Risiko Pengendalian  (Control Risk)  merupakan risiko bahwa suatu 

salah saji  yang material  yang akan terjadi  dalam asersi  tidak  dapat 

dicegah  atau  dideteksi  secara  tepat  waktu  oleh  pengendalian 

perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan perancangan dan 

operasi  pengendalian  internal  dalam  mencapai  tujuan  entitas  yang 

relevan  untuk  menyusun  laporan  keuangan  entitas.  Beberapa  risiko 

pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada 

pengendalian internal. 
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3. Risiko Deteksi (Detection Risk) merupakan risiko bahwa auditor tidak 

dapat  mendeteksi  salah  saji  yang  material  dalam suatu  perusahaan. 

Risiko  ini  merupakan  fungsi  keefektifan  prosedur  audit  dan 

aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian 

yang  ada  ketika  auditor  tidak  memeriksa  semua  saldo  akun  atau 

kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya. 

2.2.3. HUBUNGAN ANTARA RISIKO AUDIT DAN BUKTI 

      Terdapat suatu hubungan terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti 

yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. 

Dimana seorang auditor memikirkan model risiko audit untuk mengambil 

keputusan tentang sifat, saat, dan luasnya prosedur audit bagi suatu asersi 

maupun untuk perikatan para staf pada berbagai aspek penugasan. Dalam 

model risiko audit, pertama, auditor menilai risiko bahwa salah saji material 

akan  terjadi  pada  suatu  asersi.  Kedua,  auditor  memperoleh  pemahaman 

tentang struktur pengendalian intern yang relevan dengan asersi tersebut dan 

dapat  melaksanakan  pengujian  tentang  efektivitas  pengendalian.  Setelah 

mempertimbangkan  risiko  bawaan  dan  risiko  pengendalian,  auditor 

membuat  pertimbangan  tentang  risiko  salah  saji  yang  material  dalam 

informasi  keuangan  tentang  asersi  yang  disajikan  untuk  audit  serta 

menetapkan lingkup prosedur audit yang sesuai.  

       Hubungan terbalik  ini  juga berlaku bagi komponen risiko deteksi. 

Dimana untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat yang dapat diterima 

dari  risiko prosedur analitis  atau risiko pengujian terinci  yang ditentukan 



15

oleh  auditor,  maka  semakin  besar  kecukupan  dan  kompetensi  pengujian 

substansial  yang  diperlukan  untuk  membatasi  risiko  deteksi  keseluruhan 

pada tingkat tersebut. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian dapat 

dikurangi,  selanjutnya  auditor  dapat merancang suatu rencana audit  yang 

memperbolehkan tingkat risiko deteksi yang lebih tinggi, misalnya auditor 

menekankan perhatian pada tujuan audit lain yang berkaitan dengan asersi 

penilaian,  hal ini  berkaitan dengan penilaian persediaan pada nilai  bersih 

yang dapat direalisasikan. Dalam hal ini, tingkat subyektivitas yang terlibat 

dalam asersi  ini  adalah tinggi.  Selanjutnya,  diketahui  bahwa klien belum 

menetapkan sistem pengendalian intern yang baik guna me-review  aspek-

aspek  nilai  bersih  yang  dapat  direlisasikan  untuk  mendasari  catatan 

akuntansi. Dalam hal ini auditor akan menaksir risiko deteksi pada tingkat 

yang  rendah  serta  melaksanakan  prosedur  audit  guna  mendapatkan 

keyakinan  yang  memadai  bahwa laporan  keuangan  bebas  dari  salah  saji 

material.  Auditor  dapat  menanggapi  dengan  cara  mengaudit  harga  jual 

persediaan  yang  dijual  setelah  akhir  tahun  buku  (sifat  dan  saat)  untuk 

barang-barang  persediaan  yang  dijual  dalam  jumlah  besar  (luas)  guna 

menilai  kelayakan  estimasi  klien.  Auditor  juga  dapat  mengusahakan  staf 

auditor  yang  memiliki  pengalaman  dalam  industri  ini  untuk  mangaudit 

asersi tersebut. 

       Akhirnya,  konsep risiko audit  konsisten dengan fakta bahwa audit 

dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai, bukan keyakian yang 

absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit 
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juga tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari  salah saji 

yang  material.  Dengan kata  lain  terdapat  hubungan terbalik  antara  risiko 

audit dan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor 

atas laporan keuangan.

2.3. MATERIALITAS

       Pengertian materialitas dilihat dari segi harfiah dapat berarti signifikan 

atau esensial. Banyak definisi yang telah dikembangkan oleh para ahli atau 

badan yang berwenang untuk memberikan pengertian yang tepat mengenai 

materialitas. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 

312  Materialitas  merupakan  besarnya  informasi  akuntansi  yang  apabila 

terjadi  penghilangan  atau  salah  saji,  dilihat  dari  keadaaan  yang 

melingkupinya,  dapat  mengubah atau mempengaruhi  pertimbangan orang 

yang  meletakkan  kepercayaan  terhadap  informasi  tersebut.  FASB  (The  

Financial Accounting  Standard  Board)  menjelaskan  konsep  materialitas 

sebagai  besarnya  suatu  pengabaian  atau  salah  saji  informasi  akuntansi, 

dalam keadaan yang tertentu, besarnya item tersebut mungkin menyebabkan 

pertimbangan  seseorang  yang  bergantung  pada  informasitersebut  akan 

berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut. 

       Materialitas merupakan salah satu konsep baik dalam audit maupun 

akuntansi yang penting dan mendasar. Konsep berarti rancangan, gagasan 

atau  rencana  tindakan  yang  konseptual.  Dalam  akuntansi,  materialitas 

dihubungkan  dengan  ketepatan  manajemen  dalam  mencatat  dan 
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mengungkapkan  aktivitas  perusahaan  dalam  laporan  keuangan.  Dalam 

mempersiapkan  laporan  keuangan,  manajemen  menggunakan  estimasi, 

konsep materialitas  dalam akuntansi  menyangkut  kekeliruan yang  timbul 

karena  penggunaan  estimasi  tersebut.  Materialitas  sebagai  konsep  dalam 

audit  mengukur  lingkup audit.  Materialitas  audit  menggambarkan jumlah 

maksimum  kemungkinan  terdapat  kekeliruan  dalam  laporan  keuangan 

dimana  laporan  keuangan  tersebut  masih  dapat  menunjukkan  posisi 

keuangan  perusahaan  dan  hasil  operasi  perusahaan  berdasarkan  prinsip 

akuntansi berterima umum (William J, 1987). Dua alasan mengapa konsep 

materialitas  penting  dalam audit,  yaitu  :  (a)  sebagian  pemakai  informasi 

akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan mudah, maka 

pengungkapan data penting harus dipisahkan dari data yang tidak penting, 

karena  pengungkapan  data  penting  yang  bersamaan  dengan  data  tidak 

penting  cenderung  menyesatkan  pemakai  laporan  keuangan,  (b)  proses 

pemeriksaan  akuntansi  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  tingkat  jaminan 

(guarantee)  yang  layak  mengenai  kewajaran  penyajian  laporan  keuangan 

pada suatu waktu tertentu (Berstein, L dalam Bernawati, 1994 : 19). 

       Pertimbangan  materialitas  (materiality  judgment)  bukanlah 

pertimbangan yang dibuat tanpa dasar tertentu.  Pertimbangan materialitas 

merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi persepsi auditor atas 

kebutuhan  orang yang  memiliki  pengetahuan  memadai  dan  yang 

meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan (SPAP 2001, SA Seksi 312 

: para 10). Pertimbangan materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan 
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sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Keadaan 

yang  melingkupinya mengandung  arti  bahwa  dalam  menentukan 

materialitas  faktor  keadaan  entitas patut  diperhatikan.  Pertimbangan 

kualitatif  berkaitan  dengan  penyebab  salah  saji sedangkan  pertimbangan 

kuantitatif  berkaitan  dengan  hubungan  salah  saji  dengan jumlah  kunci 

tertentu  dalam laporan  keuangan,  salah  saji  yang  secara  kuantitatif tidak 

material bisa menjadi material secara kualitatif  (SPAP 2001, SA Seksi 312 : 

para 11). 

2.3.1. PERTIMBANGAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

       Saat ini,  baik standar akuntansi atau audit mengandung pedoman resmi 

dalam mengukur materialitas secara kuantitatif.  Berikut ini beberapa pedoman 

yang digunakan dalam praktek:

- 5%-10% dari pendapatan bersih sebelum pajak

- ½%-1% dari total aset

- 1% dari ekuitas

- ½%-1% dari pendapatan kotor

       Selain  pertimbangan  kuantitatif,  pertimbangan  yang  dipakai  dalam 

materialitas  adalah  pertimbangan  kualitatif.  Dimana  pertimbangan  kualitatif 

berhubungan dengan penyebab dari ssalah saji. Salah saji yang secara kuantitatif  

tidak  material  mungkin  secara  kualitatif  akan  material.  Hal  ini  dapat  terjadi  

misalnya ketika salah saji  diakibatkan oleh suatu ketidakberesan atau tindakan 

melanggar  hukum oleh klien.  Penemuan atas terjadinya hal-hal  tersebut dapat 

mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa terdapat risiko yang signifikan akan 

adanya  salah  saji  tambahan  yang  serupa.  AU  312.13  menyatakan  bahwa, 
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walaupun  auditor  harus  waspada  terhadap  salah  saji  yang  secara  kualitatif 

material,  biasanya  tidak  praktis  untuk  merancang  prosedur  untuk  mendeteksi 

salah saji tersebut. (Boynton, 2008)

       The American Accounting Association (AAA) mengklasifikasi faktor  

yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut : 

1. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kuantitatif.

a. Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan 

normal. 

b. Besarnya  suatu  item  relatif  terhadap  item-item  serupa  (relatif 

terhadap total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain).

2. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kualitatif. 

a. Tindakan bawaan penting, aktifitas atau kondisi yang tercerminkan 

(tidak bias, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak ). 

b. Sifat  bawaan  penting  suatu  item  sebagai  indikator  dari  bagian 

kejadian  dimasa  mendatang  yang  mungkin  (pikiran  mengenai 

perubahan dalam praktek usaha dan lain-lain).

2.3.2. HUBUNGAN  ANTARA  MATERIALITAS  DAN  BUKTI 

AUDIT
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       Materialitas  adalah  satu  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

pertimbangan  auditor  mengenai  kecukupan  (kuantitas  yang  diperlukan) 

bahan bukti. Sebagai contoh, secara umum adalah benar untuk mengatakan 

bahwa  semakin  rendah  tingkat  materialitas,  semakin  besar  jumlah  bukti 

yang  diperlukan  (hubungan  terbalik).  Hal  ini  sama  dengan  mengatakan 

bahwa diperlukan lebih  banyak bukti  untuk memperoleh  keyakinan yang 

memadai bahwa setiap salah saji yang terdapat dalam saldo persediaan yang 

tercatat  tidak  melebihi  $100.000  daripada  memastikan  bahwa  salah  saji 

tidak  melebihi  $200.00.  secara  umum  juga  benar  mengatakan  bahwa 

semakin  besar  atau  semakin  signifikan  suatu  saldo  akun,  maka  semakin 

besar  jumlah  bukti  yang  diperlukan  (hubungan  langsung).  Hal  ini  sama 

dengan mengatakan  bahwa semakin  banyak  bukti  yang diperlukan  untuk 

persediaan ketika bukti mewakili 30% dari total aktiva, daripada jika bukti 

tersebut mewakili 10% dari total aktiva. (Boynton, 2008)

2.4. RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS

       Baik International Standart Auditing (ISA) 25(6) maupun  Statement on 

Auditing  Standard  (SAS)  47(2)  mendiskusikan  risiko  audit  dan  materialitas 

secara  bersama.  Ada beberapa  persamaan didalam  dua  dokumen tersebut 

dan tidak tampak adanya perbedaan yang signifikan diantara kedua dokumen 

tersebut.  ISA 25(6) maupun SAS 47(2)  menekankan bahwa penetapan level 

risiko  audit  dan  materialitas  boleh  berubah  dari  tahap  perencanaan 

penugasan  ke  tahap  evaluasi.  Perubahan  lingkungan  atau  pengetahuan 
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auditor mungkin menyebabkan risiko audit dan materialitas yang disusun pada 

tahap perencanaan diubah.

2.4.1 HUBUNGAN  ANTARA  RISIKO  AUDIT  DAN 

MATERIALITAS

       ISA dan SAS mengindikasikan bahwa auditor menggunakan profesional 

judgement  ketika  menetapkan  level  yang  sesuai  untuk  risiko  audit  dan 

materialitas.  Kedua  standar  tersebut  mencatat  bahwa  dua  konsep  tersebut 

dipertimbangkan  bersama ketika  melaksanakan penugasan.  Risiko  audit  dan 

materialitas  digunakan  dalam  perencanaan  penugasan  dan  juga  dalam 

mengevaluasi  pengumpulan  bukti.  Selain  itu  risiko  audit  dan  materialitas 

memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin besar risiko audit yang 

dihadapi oleh seorang auditor, maka tingkat materialitas semakin kecil atau 

diturunkan  sehingga  akibatnya  ruang  lingkup  audit  diperluas  dan  bahan 

bukti yang dikumpulkan semakin banyak. Sementara itu jika semakin kecil 

risiko audit yang dihadapi oleh seorang auditor, maka tingkat materialitas 

yang  ditentukan  akan  semakin  besar,  sehingga  akibatnya  ruang  lingkup 

audit  akan dipersempit  dan bahan bukti  yang dikumpulkan juga semakin 

sedikit. (Boynton, 2008)

2.5. PENGALAMAN AUDITOR

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:26), pengalaman adalah 

sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung dan sebagainya. 

Jadi kesimpulannya pengalaman adalah gabungan dari semua yang dialami, 
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dijalani,  dirasai,  dan  ditanggung  melalui  interaksi  secara  berulang-ulang 

dengan sesama benda, alam, keadaan, gagasan dan penginderaan.

       Dian Indri Purnamasari, (2005) memberikan kesimpulan bahwa seorang 

karyawan  yang  memiliki  pengalaman  kerja  yang  tinggi  akan  memiliki 

keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; 1). Mendeteksi kesalahan, 2). 

Memahami  kesalahan  dan  3)  Mencari  penyebab  munculnya  kesalahan. 

Keunggulan  tersebut  bermanfaat  bagi  pengembangan  keahlian.  Berbagai 

macam  pengalaman  yang  dimiliki  individu  akan  mempengaruhi 

pelaksanakan suatu tugas. 

       Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang 

pernah  dilakukan  seseorang  dan  memberikan  peluang  yang  besar  bagi 

seseorang  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  lebih  baik.  Semakin  luas 

pengalaman  kerja  seseorang,  semakin  trampil  melakukan  pekerjaan  dan 

semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004).

       Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan 

kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin 

terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin 

banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya 

semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Payama j. 

Simanjutak, 2005).
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       Mulyadi  (2002:25)  jika seorang memasuki  karier  sebagai  akuntan 

publik,  ia  harus  lebih  dulu  mencari  pengalaman  profesi  dibawah 

pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. 

       Dalam Jurnal Maksi Vol 1 (2002:5) disebutkan bahwa pengalaman 

auditor  (lebih  dari  2  tahun)  dapat  menentukan  profesionalisme,  kinerja 

komitmen terhadap organisasi,  serta kualitas  auditor  melalui  pengetahuan 

yang diperolehnya dari pengalaman melakukan audit.

       Menurut Libby dan Trotman dalam Jurnal Maksi Vol 1 (2002:5), 

seorang  auditor  profesional  harus  mempunyai  pengalaman  yang  cukup 

tentang tugas  dan tanggung jawabnya.  Pengalaman auditor  akan menjadi 

bahan  pertimbangan  yang  baik  dalam  mengambil  keputusan  dalam 

tugasnya.

       Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit di 

samping  pengetahuan,  sehingga  tidak  mengherankan  apabila  cara 

memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 

pemeriksaan  antara  auditor  berpengalaman  dengan  yang  kurang 

berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan 

dalam tugasnya.

       Menurut Tubbs dalam (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 9 2002:6) 

menunjukkan  bahwa  ketika  akuntan  pemeriksa  menjadi  lebih 

berpengalaman  maka  auditor  menjadi  sadar  terhadap  lebih  banyak 

kekeliruan yang terjadi  dan memiliki  salah  pengertian  yang  lebih  sedikit 

mengenai kekeliruan yang terjadi.
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       Auditor menjadi lebih sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim serta 

lebih menonjol dalam menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penyebab 

kekeliruan.  Pengalaman  ternyata  secara  signifikan  mempengaruhi 

pembuatan keputusan audit  pada waktu kompleksitas  penugasan dihadapi 

oleh auditor.

2.6. PERUMUSAN HIPOTESIS

       Penelitian Richard m.Tubbs (1992) (dalam Dwi Ananing Tyas Asih 

(2006)) yang melakukan penelitian terhadap dampak pengalaman organisasi 

dan tingkat pengetahuan. Penelitian tersebut menggunakan 72 orang auditor 

dan 23 orang mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah auditing. Hasil 

penelitian ini menunjukkan subjek yang mempunyai pengalaman audit lebih 

banyak akan menemukan kesalahan lebih banyak dan item-item kesalahan 

yang  dilakukan  lebih  kecil  dibandingkan  auditor  yang  mempunyai 

pengalamannya lebih sedikit. Selain itu auditor yang lebih berpengalaman 

akan mempertimbangakan pelanggaran tujuan pengendalian dan departemen 

yang  melakukan  pelanggaran.  Pada  penelitian  tersebut  pengalaman  yang 

diteliti  adalah pengalaman auditor dari lamanya bekerja. Selain itu dalam 

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwi Ananing  Tyas  Asih  (2006),  dimana 

disimpulkan bahwa pengalaman dari  lamanya seorang auditor itu  bekerja 

akan meningkatkan keahlian auditor dalam bidang auditing.

       Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih 

(Christ  1993).  Seseorang  yang  melakukan  pekerjaan  sesuai  pengetahuan 
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yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka 

yang  tidak  mempunyai  pengetahuan  cukup  akan  tugasnya.  Kenyataan 

menunjukkan  semakin  lama  seseorang  bekerja  maka,  semakin  banyak 

pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Sebaliknya, semakin 

singkat  masa  kerja  seseorang biasanya  semakin  sedikit  pula  pengalaman 

yang  diperolehnya.  Pengalaman  bekerja  memberikan  keahlian  dan 

ketrampilan  dalam  kerja  sedangkan,  keterbatasan  pengalaman  kerja 

mengakibatkan  tingkat  ketrampilan  dan  keahlian  yang  dimiliki  semakin 

rendah. Ini biasanya terbukti dari kesalahan yang dilakukan dalam bekerja 

dan hasil kerja yang belum maksimal.

       Beberapa  penelitian  telah  membuktikan  bahwa  pengalaman  dari 

lamanya  bekerja  dalam  melakukan  audit  mempunyai  dampak  yang 

signifikan  terhadap  keahlian  audit.  Disini  peneliti  mencoba  untuk 

menguraikan keahlian auditor dalam hal keahlian auditor untuk menentukan 

risiko audit dan materialitas, sehingga hipotesis yang diajukan berdasarkan 

pemikiran atas pertimbangan pengalaman auditor dalam menentukan risiko 

audit dan materialitas adalah sebagai berikut:

H1         : Pengalaman  Auditor  berpengaruh  dalam  menentukan  risiko 

audit dan materialitas.

H2         : Pengalaman  Auditor  tidak  berpengaruh  dalam  menentukan 

risiko audit dan materialitas.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

       Penelitian  ini  bersifat  correlation  study yang  bermaksud  untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen, dalam hal ini pengalaman 

auditor dengan variabel dependen, berupa risiko audit dan materialitas. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi

       Populasi didefinisikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah akuntan atau lulusan jurusan 

akuntansi yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di 

kota Malang. 

3.2.2. Sampel

       Responden dalam penelitian ini adalah para profesional yang bekerja di 

Kantor  Akuntan  Publik  baik  sebagai  karyawan  magang,  auditor  junior, 

auditor senior, supervisor, manajer maupun partner. 

       Metode pemilihan  sampel  yang  digunakan adalah  nonprobabilitas 

sampling,  yaitu  apabila  setiap  elemen  populasi  tidak  mempunyai 

kesempatan  yang  sama  untuk  terpilih  sebagai  sampel.  Penelitian  ini 

menggunakan  sampel  berdasarkan  kemudahan  (convenience  sampling), 
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yang mengumpulkan informasi dari elemen populasi yang tersedia pada saat 

dilakukannya  penelitian  untuk  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan 

dalam penelitian. Alasan penggunaan metode ini adalah karena keterbatasan 

jumlah auditor  yang  dapat  ditemui  untuk dijadikan responden.  Kuisioner 

dititipkan pada profesional yang bekerja di Kantor Akuntan Publik untuk 

kemudian  dibagikan  kepada  auditor  yang  bekerja  sebagai  karyawan  di 

kantor tersebut pada jangka waktu dilakukannya penelitian ini. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Data Primer

       Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber 

penelitian yang asli, tanpa media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999 : 

147). Data primer yang diambil pada penelitian ini adalah data yang berupa 

opini  subjek  penelitian  secara  individual  dengan  metode  survey,  yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan  tertulis  melalui  kuisioner  yang  dibagikan 

secara langsung kepada responden. Data yang diambil dari opini terhadap 

pernyataan-pernyataan dalam kuisioner tersebut mewakili variabel-variabel 

yang akan diukur.   

3.3.2. Data Sekunder

       Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara ( Indriantoro dan Supomo, 1999 : 147 ). 

Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  meliputi  telaah  literatur  untuk 

membentuk  landasan  teori,  penentuan  atribut  berdasarkan  penelitian 
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terdahulu  atau  dari  teori  yang  ada  untuk  mengukur  variabel-variabel 

penelitian.  Data  sekunder  diperoleh  dari  buku-  buku,  jurnal,  internet, 

majalah, dan literatur terkait lainnya.

3.4. Teknik Analisis Data

       Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sumber data dengan 

cara mengisi kuisioner untuk mendapatkan data primer secara langsung dari 

responden  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  secara  tertulis. 

Keuntungan menggunakan metode ini adalah kuisioner dilengkapi dengan 

pilihan jawaban secara  closed end question. Kuisioner ini disusun dengan 

skala likert 1-4 yang biasa digunakan sehingga responden diharapkan tidak 

mengalami kesulitan dalam menjawab dan akan memudahkan analisis. 

       Skala  likert  ini  digunakan  untuk mengukur  sikap  responden baik 

menyetujui ataupun tidak menyetujui terhadap pernyataan mengenai suatu 

objek  atau  keadaan  tertentu  dan  diminta  untuk  memberikan  jawaban. 

Penilaian dalam skala likert yang digunakan terdiri dari angka : [1] sangat 

tidak setuju, [2] tidak setuju, [3] setuju, [4] sangat setuju. Pernyataan dalam 

kuisioner dapat bersifat  mengukur nilai positif  atau memihak suatu objek 

atau sikap dan dapat punya bersifat mengukur nilai negatif atau menentang 

objek atau sikap. Untuk pernyataan yang bernilai  negatif angka atau skor 

penilaian dibalik. 
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       Agar instrumen yang digunakan dapat  mengukur variabel-variabel 

dalam  penelitian  dengan  baik,  maka  dilakukan  uji  validitas  dan  uji 

reliabilitas. 

3.4.1. Uji Validitas

       Validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur 

apa yang ingin diukur (Masri S dan Sofian Effendi 1989 : 124), dalam hal 

ini kuisioner harus dirancang dengan tepat dan mengandung isi yang relevan 

dengan apa yang harus diukur. Ada berbagai cara untuk mengukur validitas 

instrumen,  dan  salah  satu  yang  biasa  digunakan  adalah  teknik  korelasi 

product  moment.  Teknik  korelasi  product  moment  mengkorelasikan  skor 

masing-masing item terhadap skor totalnya. 

Rumus :

                   rxy 2 2 2 2

( )( )

( ( ) ( ) ( )

n XY X Y

n X X n Y Y

−
=

   − −   

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

Keterangan :

X = jumlah X (skor tiap butir atau item pertanyaan)

Y = jumlah  jumlah Y (skor total seluruh pertanyaan)

n = jumlah responden

       Syarat yang ditentukan untuk menyatakan kesahihan tiap instrumen 

pengukur/atribut adalah : 

1. Bila skor tiap pernyataan berkorelasi positif dengan skor total

2. Peluang ralat (p) maksimal adalah 0,05
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       Apabila  jumlah responden adalah lebih dari  30 maka rumus yang 

digunakan  untuk  mengukur  jumlah  responden  adalah  jumlah  responden 

dikurangi  2,  dimana   kesahihan  diukur  dengan membandingkan  antara  r 

hitung  dengan  r  tabel.  Apabila  r  hitung  lebih  besar  dari  r  tabel  maka 

pernyatan tersebut valid, dan sebaliknya  (Masri S dan Sofian E 1989 : 139).

3.4.2. Uji Reliabilitas

       Setelah  dilakukan  uji  validitas,  maka  dilakukan  uji  reliabilitas. 

Reliabilitas  memperlihatkan  konsistensi  suatu  alat  ukur  dalam mengukur 

subjek  yang  sama.  Apabila  hasil  pengukuran  memperlihatkan  hasil  yang 

relatif sama terhadap subjek yang sama selama beberapa kali maka alat ukur 

tersebut reliabel (Masri S dan Sofian E 1989 : 140). Reliabilitas instrumen 

diuji  dengan internal  consistency,  yaitu  menguji  tingkat  keterkaitan antar 

butir  pernyataan dalam instrumen dengan cara mencoba instrumen sekali 

kemudian  data  yang didapat  dianalisis  dengan teknik tertentu.  Salah satu 

teknik  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  melakukan  uji  Cronbach’s 

Alpha.  Kriteria  pengukuran reliabilitas  dengan Cronbach’s Alpha sebagai 

berikut : apabila nilai cronbach’s alpha kurang dari 0,6, maka diindikasikan 

tidak reliabel, bila nilai antara 0,6 – 0,7 diindikasikan acceptable, nilai 0,7 – 

0,8  diindikasikan  baik  dan nilai  lebih  dari  0,8  diindikasikan  sangat  baik 

(Sekaran 2000 : 312). 

Rumus :

2

21
1

S jka
k S x

 
= −  −  

∑
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Keterangan :

a = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah belahan

S2 j = Varians skor belahan

S2 x = Varian skor total

3.5. Pengujian Hipotesis

       Dalam penelitian ini akan diuji apakah terdapat perbedaan pengaruh 

antara  variabel  independen  :  ‘auditor  yang  berpengalaman’  dan  ‘auditor 

yang  kurang  berpengalaman’  (pengalaman  auditor  disini  dilihat  dari 

lamanya auditor tersebut bekerja) dengan variabel dependen: ‘pertimbangan 

risiko  audit’  dan  ‘pertimbangan  materialitas’.  Metode  statistik  yang 

digunakan  untuk  menguji  pengaruh  antara  variabel  independen dengan 

variabel  dependen,  adalah  dengan  menggunakan  metode  Multivariate  

Analysis of Variance (MANOVA). Alasan digunakannya metode  MANOVA 

dikarenakan obyek yang diteliti hanya memiliki 1 variable independen yaitu 

pengalaman auditor dan memiliki 2 variabel dependen yaitu variabel risiko 

audit dan materialitas (Imam Gozali, 2006). Dimana untuk melihat apakah 

variabel independen (pengalaman auditor) mempengaruhi dalam penentuan 

variabel dependen (risiko audit dan materialitas) dilakukan dengan melihat 

nilai  signifikansinya,  jika  nilai  signifikansinya  kurang  dari  0,05  (<0,05) 

maka  dapat  dikatakan  variabel  independen  (pengalaman  auditor) 

berpengaruh  dalam  menentukan  variabel  dependen  (risiko  audit  dan 
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materialitas),  sedangkan jika nilai  signifikansinya  lebih dari  0,05 (>0,05) 

maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  independen  (pengalaman  auditor) 

tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (risiko  audit  dan 

materialitas).  Selain itu  nilai  dari  Adjusted R Squared dapat  menunjukan 

berapa persenkah besar pengaruh sebuah variabel independen (pengalaman 

auditor)  terhadap variabel dependen (risiko audit  dan materialitas)  (Imam 

Gozali, 2006).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

       Responden dari  penelitian ini  adalah auditor-auditor  KAP di  kota 

Malang yang terdaftar pada kantor akuntan publik di Malang Raya tahun 

2010 yang terdaftar pada direktori Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan 

mengambil  sampel  6  Kantor  Akuntan  Publik.  Kantor  Akuntan  Publik 

tersebut adalah :

1. KAP. DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI & DADANG (CAB)

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang 65141

No Telp. (0341) 471135

2. KAP. DRS. SUPRIHADI & REKAN

Perumahan Simpang Soekarno Hatta Jl. Bunga Andong Selatan Kav. 26

No Telp. (0341) 497487

3. KAP. MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI (PUSAT)

Jl. Dorowati No. 8 Malang 65119

No Telp. (0341) 326913

4. KAP. DRS. SOEWARDHONO & REKAN (CAB)

Jl. Pahlawan No 229 A, Bale Arjosari Malang

No Telp. (0341) 489050

5. KAP. DRS. NASIKIN
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Jl. Semeru No 11-15 Lt 2 Malang 65119

No Telp. (0341) 325965

6.  KAP. DRS. KOENTA ADJI

Jl. Karya Timur No 31 A

No Telp. (0341) 402456

       Pengiriman kuesioner dilakukan pada awal bulan Maret 2011, dan 

pengembaliannya diharapkan dua minggu setelah diterima responden. Proses 

pengumpulan data dilakukan lebih kurang tiga minggu, yaitu sampai akhir bulan 

Maret 2011.

       Dari  50  kuesioner  yang  dikirimkan,  yang  kembali  sebanyak  40 

eksemplar  dengan  tingkat  respon  sebesar  80%.  Dari  40  kuesioner  yang 

kembali,  semuanya  dapat  dapat  diolah  dan  kemudian  dianalisis.  Adapun 

respon kuisioner secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1

Sampel dan Tingkat Pengembalian

             Kuesioner yang dikirim …………………………………. 40 Eksemplar

             Kuesioner yang tidak direspon …………………………..   0 Eksemplar

             Kuesioner yang direspon ………………………………...  40 Eksemplar

             Kuesioner yang tidak digunakan ………………………...   0 Eksemplar

             Kuesioner yang dapat digunakan ………………………..  40 Eksemplar

             Tingkat Pengembalian kuesioner: 40/40 × 100% = 100%        
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 Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (lampiran 2)

4. 2. Statistik Deskriptif

       Berdasarkan daftar  pertanyaan  umum yang  tertera  pada kuisioner 

mengenai identitas responden, maka di dapatkan data-data sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

       Jenis kelamin (sex) menurut Umi Sumbulah (2008) yaitu merupakan 

pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis 

yang ditentukan secara biologis dan melekat pada kelamin tertentu secara 

permanen  yang  mengambil  bentuk  laki-laki  dan  perempuan.  Pada 

penelitian “Pengaruh Pengalaman Auditor dalam menentukan risiko audit 

dan  materialitas  dalam suatu  perikatan  audit”  yang  dilakukan  pada  6 

KAP (Kantor  Akuntan  Publik)  di  kota  Malang didapatkan  sampel  23 

auditor  pria  dan  17 auditor  wanita  dengan jumlah  sampel  40 auditor. 

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2.



36

TABEL 4.2

Statistik Deskriptif : Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

1. Pria 23 57,5 %

2. Wanita 17 42,5 %

Total 40 100 %

 Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 2)

       Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa prosentase responden pria lebih 

banyak  daripada  responden  wanita.  Auditor  pria  berjumlah  23  orang 

dengan tingkat  persentase  sebanyak  57,5 % sedangkan auditor  wanita 

berjumlah 17 orang dengan tingkat persentase sebanyak 42,5 %. Hal ini 

juga  terjadi  di  beberapa  penelitian-penelitian  sejenis  lainnya,  dimana 

lebih banyak responden pria dibanding responden wanita. Hasil di atas 

dapat diartikan bahwa pria memiliki kecenderungan minat untuk menjadi 

seorang auditor dibandingkan wanita.

b. Pendidikan Terakhir Responden

       SA seksi tentang pelatihan dan keahlian Auditor Independen yang 

terdiri  atas paragraf 03-05, menyebutkan secara jelas tentang pelatihan 

dan  keahlian  auditor  independen.  Berkaitan  dengan  keahlian  auditor 

disebutkan  dalam  paragraf  pertama  sebagai  berikut:  ”Audit  harus 

dilaksanakan  oleh  seorang  atau  lebih  yang  memiliki  keahlian  dan 

pelatihan  teknis  yang  cukup  sebagai  auditor”  (SPAP,  2001).  Standar 

umum pertama tersebut menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi 
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oleh seorang akuntan untuk melaksanakan audit adalah harus memiliki 

pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang auditing. 

       Tingkat  pendidikan  seseorang  dapat  mempengaruhi  tingkat 

pengalamannya sebagai auditor yang tercermin dalam ketepatan dalam 

menentukan  risiko  audit  dan  materialitas.  Pada  penelitian  “Pengaruh 

Pengalaman  Auditor  dalam  menentukan  risiko  audit  dan  materialitas 

dalam  suatu  perikatan  audit”  yang  dilakukan  pada  6  KAP  (Kantor 

Akuntan Publik) di  kota Malang. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.3.

TABEL 4.3

Statistik Deskriptif : Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir Pria Wanita Jumlah Persentase

S1 17 14 31 77,5%
S2 6 3 9 22,5%
S3 0 0 0 0

Jumlah 23 19 40 100%

    Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 2)

       Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa responden auditor berpendidikan 

terakhir  S1 yaitu  sebesar  31 orang atau 77,5 %, S2 yaitu  sebanyak  9 

orang atau 22,5% dan belum ada responden yang berpendidikan terakhir 

S3. Dapat  disimpulkan bahwa tingkat  pendidikan terakhir  auditor  pria 

maupun wanita di Kantor Akuntan Publik Kota Malang relatif sama yaitu 

berpendidikan S1 dan S2, dimana tingkat  pendidikan ini  sudah cukup 
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tinggi  untuk  memiliki  kecenderungan  penentuan  risiko  audit  dan 

materialitas yang tepat dalam suatu perikatan audit.

c.  Jabatan Responden

       Pada penelitian “Pengaruh Pengalaman Auditor dalam menentukan 

risiko audit dan materialitas dalam suatu perikatan audit” yang dilakukan 

pada 6 KAP (Kantor Akuntan Publik) di  kota Malang para responden 

diminta untuk mengisi jabatan di KAP tersebut yaitu Manajer, Partner, 

Assosiate Partner, Supervisor, Senior Auditor, dan Junior Auditor. Lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

TABEL 4.4

Statistik Deskriptif : Jabatan Responden

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 2)

       Dari hasil tabel 4.4 terlihat bahwa 2 responden auditor berprofesi 

sebagai manajer atau 5%, 28 responden auditor berprofesi sebagai senior 

auditor atau 70%,  dan 10 responden berprofesi sebagai supervisor atau 

25%. Auditor pria sebanyak 14 orang menempati posisi sebagai senior 

auditor,  7  orang  menempati  posisi  sebagai  supervisor  dan  2  orang 

Jabatan Pria Wanita Jumlah Persentase

Junior Auditor 0 0 0 0

Senior Auditor 14 14 28 70%

Supervisor 7 3 10 25%

Assosiate Partner 0 0 0 0

Partner 0 0 0 0

Manajer 2 0 2 5%

Jumlah 23 17 40 100%
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menempati posisi sebagai manajer. Sedangkan auditor wanita 14 orang 

menempati posisi sebagai senior auditor dan 3 orang menempati posisi 

sebagai supervisor. Pada tabel terlihat bahwa baik auditor pria maupun 

wanita menduduki jabatan yang relatif sama yaitu sebagai senior auditor, 

dan  hanya  sedikit  yang  menduduki  jabatan  sebagai  supervisor  dan 

manajer. 

       Berdasarkan  tabel  di  atas  belum  ditemukan  responden  yang 

menduduki  jabatan  partner  dan  assosiate  partner.  Hal  ini  disebabkan 

peneliti  merasa  kesulitan  untuk  menemui  responden  disebabkan 

kesibukan  mereka  masing-masing.  Namun  pada  umunya  organisasi 

Kantor Akuntan Publik (KAP) terdiri  dari  Manajer,  Partner,  Assosiate 

Partner, Supervisor, Senior Auditor, dan Junior Auditor.

d. Masa kerja di KAP Responden Bekerja

       Pada penelitian “Pengaruh Pengalaman Auditor dalam menentukan 

risiko audit dan materialitas dalam suatu perikatan audit” yang dilakukan 

pada 6 KAP (Kantor Akuntan Publik) di  kota Malang para responden 

memiliki rentang lama bekerja sebagai auditor antara 1 sampai 20 tahun. 

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

TABEL 4.5.

Statistik Deskriptif : Masa kerja di KAP Responden Bekerja 
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Lama Bekerja Pria Wanita Jumlah Persentase
< 1 0 0 0 0,00%
1-3 0 0 0 0,00%
4-6 14 14 28 70,00%
> 6 9 3 12 30,00%

Jumlah 23 17 40 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 2)

       Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden auditor untuk pengalaman 

bekerjanya berada pada rentang 4-6 tahun terdapat auditor pria sebanyak 14 

orang dengan tingkat persentase sebesar 50%  sedangkan responden wanita 

yang mempunyai pengalaman antara 4-6 tahun sebanyak 14 orang dengan 

tingkat persentase sebesar 50%. Pada rentang pengalaman lebih dari 6 tahun 

terdapat  auditor  pria sebanyak 8 orang dengan tingkat  persentase sebesar 

6,7% sedangkan responden wanita yang mempunyai pengalaman antara 4-6 

tahun sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 3,3%. 

 

4.3. Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

       Arikunto (2002:144) menyatakan bahwa validitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.  Suatu  instrumen  yang  valid  atau  shahih  mempunyai  validitas 

tinggi,  sebaliknya instrumen yang kurang valid  berarti  memiliki  validitas 

rendah. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel  yang  diteliti  secara  tepat.  Tinggi  rendahnya  validitas  instrument 
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menunjukkan  sejauh  mana  data  yang  terkumpul  tidak  menyimpang  dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

       Jika r  hitung > r  tabel atau sig < α = 0,05 maka butir atau pertanyaan 

tersebut dikatakan valid.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pada tabel  di 

bawah ini :

a. Uji Validitas Risiko Audit (Y1)

TABEL 4.6

Uji Validitas Risiko Audit (Y1)

Kelompok No Item Validitas Keterangan
  rhitung > rtabel Sig < 0,05  
Y1 Y1.1 0, 374 > 0,304 0,017 < 0,05 Valid
 Y1.2 0, 502 > 0,304 0,001 < 0,05 Valid
 Y1.3 0, 620 > 0,304  0,000 < 0,05 Valid
 Y1.4 0, 479 > 0,304 0,002 < 0,05 Valid
 Y1.5 0, 645 > 0,304 0,000 < 0,05 Valid
 Y1.6 0, 556 > 0,304 0,000 < 0,05 Valid
 Y1.7 0, 701 > 0,304 0,000 < 0,05 Valid

             Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 3)

       Berdasarkan data dari tabel 4.6 menunjukkan butir pertanyaan untuk 

variabel pengabdian terhadap profesi (Y1) no. 1,2,3,4,5,6,dan 7 mempunyai 

nilai  korelasi  pearson yang  lebih  besar  dari  r  tabel  (0,304).  Hasi  ini 

menunjukkan bahwa butir pertanyaan no 1,2,3,4,5,6, dan 7 untuk variabel 

risiko audit (Y1) dinyatakan valid. 
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b. Uji Validitas Materialitas (Y2)

TABEL 4.7

Uji Validitas Materialitas (Y2)

Kelompok

No 

Item Validitas Keterangan
 rhitung > rtabel Sig < 0,05  
Y2 Y2.1 0, 732 > 0,304 0,000 < 0,05 Valid
 Y2.2 0, 786 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid
 Y2.3 0, 825 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid
 Y2.4 0, 441 > 0,304 0,004 < 0,005 Valid
 Y2.5 0, 905 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid

Y2.6 0, 804 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid
Y2.7 0, 856 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid
Y2.8 0, 779 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid
Y2.9 0, 583 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid
Y2.10 0, 816 > 0,304 0,000 < 0,005 Valid

     Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 3)

       Berdasarkan data dari tabel 4.7 menunjukkan butir pertanyaan untuk 

variabel kewajiban sosial (Y2) no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 mempunyai nilai 

korelasi pearson yang lebih besar dari r tabel  (0,304). Hasil ini menunjukkan 

bahwa  butir  pertanyaan  no  1,2,3,4,5,6,7,8,9  dan  10  untuk  variabel 

materialitas (Y2) dinyatakan valid. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

       Menurut Arikunto (2002 :  154),  reliabilitas  menunjukkan pada satu 

pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat  pegumpul  data  karena  instrumen  tersebut  sudah  cukup  baik.  Dasar 
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pengambil keputusan yaitu jika instrumen memiliki nilai Croncbach’s Alpha 

> 0,60 maka dikatakan reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.19.

TABEL 4.8

Uji Reliabilitas

Variabel Reliabilitas α > 0,6 Keterangan

Y1 0,627 > 0,6 Reliabel

Y2 0,892 > 0,6 Reliabel

       Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 4)

       Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh koefisien realibilitas alpha sebesar 0,627 untuk 

variabel risiko audit (Y1), 0,892 untuk variabel materialitas (Y2). Seluruh variabel ini 

dapat dinyatakan reliabel karena koefisien alpha lebih besar dari 0,6; maka dapat 

disimpulkan butir-butir pertanyaan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

       Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  alat  uji 

Multivariate  Analysis  of  Variance  (MANOVA),  karena  bertujuan  untuk 

mengetahui  pengaruh dari  pengalaman  auditor  terhadap  penentuan  risiko 

audit dan materialitas. Hasil uji  MANOVA  ini dapat dilihat secara ringkas 

pada tabel 4.10

TABEL 4.9
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Hasil Uji MANOVA Pengaruh Pengalaman (Lama Bekerja) Auditor dalam 

Menentukan Risiko Audit dan Materialitas

Variabel
Sig Adjusted R 

Squared

Keterangan

X (Pengalaman/ 

lama bekerja) 

Y1 (Risiko) .000 98,8%
BerpengaruhY2 (Materialitas) .000 98,1%

          Sumber : Data primer yang diolah, 2011 (Lampiran 5)

       Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa dari hasil  perhitungan dengan 

menggunakan  MANOVA  nilai  signifikansi  model  dapat  dijelaskan  bahwa 

Pengalaman  Auditor  berpengaruh  dalam  penentuan  risiko  audit  dan 

materialitas, dimana nilai Sig. untuk Y1 (Risiko Audit) sebesar 0,000 < 0,05 

dan Y2 (Materialitas) sebesar 0,000 < 0,05. Dimana untuk menilai besarnya 

pengaruh  pengalaman  auditor  dalam  menentukan  risiko  audit  dan 

materilaitas  dapat  dilihat  pada  nilai  Adjusted  R  Squared,  dimana 

pengalaman  auditor  berpengaruh  sebesar  99% terhadap  penentuan  risiko 

audit,  sedangkan untuk pengaruh pengalaman auditor  terhadap penentuan 

materialitas berpengaruh sebesar 98,4%.

4.5  Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

       Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji  Multivariate  

Analysis  of  Variance (MANOVA) diperoleh informasi  bahwa pengalaman 

auditor  berpengaruh  dalam  menentukan  risiko  audit  dan  materialitas. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  hipotesis  dengan  uji  MANOVA disimpulkan 

bahwa  pengujian  menerima  H1  dan  menolak  H2,  yang  berarti  terdapat 
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perbedaan antara  auditor  yang  berpengalaman  dengan auditor  yang  tidak 

berpengalaman  dalam  menentukan  risiko  audit  dengan  lebih  tepat  dan 

tingkat materialitas yang akurat pada kantor akuntan publik di Malang tahun 

2011. 

       Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Abdolmohammadi  dan  Wright  (1987)  yang  menunjukkan  bahwa  auditor 

yang  tidak  berpengalaman  mempunyai  tingkat  kesalahan  yang  lebih 

signifikan  jika  dibandingkan  dengan  auditor  yang  lebih  berpengalaman. 

Selain  itu  penelitian  ini  juga  mendukung  hasil  dari  penelitian  yang 

dilakukan oleh Dwi Ananing Tyas Asih (2006) dimana dalam penelitian ini 

disimpulkan bahwa pengalaman dari  lamanya seorang auditor itu  bekerja 

akan meningkatkan keahlian  auditor  dalam bidang auditing.  Hal  ini  juga 

sesuai  dengan  pendapat  Mulyadi  (2002:25)  yang  menyatakan  bahwa 

seorang yang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu 

mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih 

berpengalaman.  Bahkan  agar  akuntan  yang  baru  selesai  menempuh 

pendidikan  formalnya  dapat  segera  menjalani  pelatihan  teknis  dalam 

profesinya,  pemerintah  mensyaratkan  pengalaman  kerja  sekurang-

kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit 

bagi  akuntan  yang ingin  memperoleh  izin  praktik  dalam profesi  akuntan 

publik  (SK Menteri  Keuangan  No.43/KMK.017/1997  tanggal  27  Januari 

1997). 
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       Lebih lanjut dalam Jurnal Maksi Vol 1 (2002:5) disebutkan bahwa 

pengalaman auditor (lebih dari 2 tahun) dapat menentukan profesionalisme, 

kinerja  komitmen  terhadap  organisasi,  serta  kualitas  auditor  melalui 

pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman melakukan audit. Auditor 

yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar 

dibandingkan  dengan  auditor  yang  berpengalaman  (Jurnal  Bisnis  dan 

Ekonomi Vol 9 2002:6). Menurut Libby dan Trotman dalam (Jurnal Maksi 

Vol 1 2002:5), seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman 

yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan 

menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam 

tugasnya. 

       Hasil penelitian ini memberikan suatu bukti bahwa pengalaman auditor 

berpengaruh dalam menentukan risiko audit dan materialitas, dengan kata 

lain  berpengalaman  atau  tidak  berpengalamannya  seorang  auditor  dapat 

mempengaruhi  seberapa  tepatkah  seorang  auditor  didalam  menentukan 

tingkat  risiko  audit  dan  seberapa  akuratkah  seorang  auditor  didalam 

menentukan tingkat materialitas dalam suatu perikatan audit pada KAP di 

kota Malang. Hal ini berarti semakin berpengalaman seorang auditor dalam 

melakukan audit maka semakin tepat dalam menentukan risiko audit yang 

akan  dihadapi  oleh  auditor  tersebut  dan  semakin  kurang  berpengalaman 

seorang auditor maka akan semakin tidak tepat  dalam menentukan risiko 

audit  yang  akan  dihadapi  oleh  auditor  tersebut.  Selain  itu  semakin 

berpengalaman  seorang  auditor  didalam  melakukan  suatu  audit  maka 
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didalam penentuan tingkat  materialitas akan semakin akurat dan semakin 

tidak berpengalaman seorang auditor dalam melakukan audit maka semakin 

kurang akurat  penentuan materialitas  pada  suatu  perikatan  audit.  Hal  ini 

sesuai dengan teori yang terdapat didalam buku “Behavioral Accounting”, 

dimana terdapat teori sebagai berikut:

“Auditor  Judgment  depends  heavily  on  perceptions  of  a  situation.  

Judgment, the cornerstone of the professional, is the product of several  

factors such as education, culture and so on, but the most significant  

and controlling element appears to be experience - the auditor’s sense  

of  recollection  of  having previously  dealt  succesfully  with  a similar  

situation.  Judgment  is  the  behavior  most  influenced  by  situation  

perceptions, of which the main factors of influence are materiality and  

what  we  will  refer  to  as  faith.  ....usually  they  rely  on  judgmental  

heuristics,  which  largely  flow  from  experience.  ....The  dominant  

controlling  factor  seems  to  be  individual  experience”(Behavioral  

accounting, 1989).

       Dari pernyataan diatas disebutkan bahwa suatu element yang paling 

signifikan dan dapat menentukan auditor judgment (menentukan risiko dan 

materialitas)  adalah  pengalaman  auditor.  Sehingga  teori  ini  mendukung 

kesimpulan dari penilitian yang dilakukan penulis yaitu pengalaman auditor 

berpengaruh dalam menentukan risiko audit dan materialitas.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumya dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

umumnya  pengalaman auditor  eksternal  berpengaruh dalam menentukan risiko 

audit dan materialitas. Berdasarkan analisis tentang pengaruh pengalaman auditor 

terhadap  penentuan  risiko  audit  dan  materialitas,  dapat  disimpulkan  sebagai 

berikut:

Berdasarkan hasil  analisis  Manova  menunjukkan bahwa terdapat  pengaruh 

pengalaman auditor  dalam menentukan risiko audit,  sehingga  H1 diterima 

dan  H2  ditolak.  Hal  ini  berarti  auditor  yang  berpengalaman  mampu 

menentukan  risiko audit  dengan lebih  tepat  dan pertimbangan  materialitas 

yang  lebih  tepat,  sedangkan  auditor  yang  kurang  berpengalaman  akan 

memiliki  pertimbangan  risiko  yang  kurang  tepat  dan  akan  memiliki 

pertimbangan  materialitas  yang  kurang  tepat. Hasil  ini  sesuai  dengan 

penelitian  yang  dilakukan  oleh Abdolmohammadi  dan Wright  (1987)  dan 

Dwi Ananing Tyas Asih (2006).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-baiknya, namun masih 

terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  
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1. Keterbatasan dalam pengumpulan data, data yang diperoleh hanya berada 

di  wilayah  Kota  Malang.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  tidak  dapat 

digeneralisasi  untuk  ruang  lingkup  Indonesia.  Sebaiknya  untuk  peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian di beberapa daerah dengan cakupan wilayah 

yang lebih luas.

2. Keterbatasan  pada  metode  survey bahwa  penelitian  ini  menggunakan 

metode survey  yaitu  dengan  mengirimkan  kuesioner  ke  beberapa  kantor 

akuntan publik, tanpa dilakukan pre-test atau wawancara/ interview terlebih 

dahulu pada para responden, sehingga peneliti tidak mengetahui sejauh mana 

pengetahuan  responden  dalam penentuan  risiko  audit  dan  materialitas. 

Sebaiknya  untuk  peneliti  berikutnya  melakukan  pre-test  atau  wawancara 

terlebih dahulu kepada responden.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di 

Kota  Malang  mampu  memberikan  bukti  empiris  bahwa pengalaman  eksternal 

auditor  dalam  mempertimbangkan  risiko  audit  dan  tingkat  materialitas  yang 

melingkupi  laporan  keuangan  klien  dapat  membantu  auditor  eksternal  dalam 

membuat  perencanaan  audit  atas  laporan  keuangan  klien.  Sehingga  dengan 

pemahaman  risiko  audit  dan  tingkat  materialitas  yang  akan  dihadapi  tersebut, 

auditor eksternal dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik.
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Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Nama KAP : 

Nama responden : 

Jenis Kelamin :

Jenjang pendidikan :

Lama bapak/ibu/saudara/i di kap tempat bekerja saat ini.................tahun.................bulan

Kedudukan  bapak/ibu/saudara/i  di  kantor  akuntan  publik  sebagai  :  (   )  Manajer  KAP; 

(  ) Partner; (  ) Assosiate Partner; (  ) Supervisor; (  ) Senior Auditor; (  ) Junior Auditor.

Petunjuk: Pengisian jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang anda pilih. Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju 

(SS).

Variabel Dependent

No.
Pernyataan Dibawah Ini Berhubungan Dengan 

Risiko Audit
STS TS S SS

1 Menurut  saya,  risiko  audit  adalah  suatu  konsep  yang 

vital dalam proses pengauditan.
2 Saya merasa kesulitan dalam menentukan risiko audit 

atas suatu bukti transaksi.
3 Saya akan selalu membuat perencanaan audit yang 

matang.
4 Risiko audit merupakan pendapat subjektif masing-

masing  auditor.
5 Dalam menyusun rencana audit saya akan 

mempertimbangkan kemungkinan resiko yang akan 

ditemui dalam proses audit.
6 Dalam menentukan  suatu  bukti  transaksi  itu  memiliki 

risiko atau tidak,  saya menggunakan dasar pengalaman 

dalam melaksanakan audit.
7 Ketepatan dalam menentukan risiko audit tidak dapat 

ditentukan oleh berpengalaman atau tidaknya eksternal 



auditor.

No.
Pernyataan Dibawah Ini Berhubungan Dengan 

Materialitas
STS TS S SS

1 Materialitas adalah suatu konsep yang vital dalam proses 

pengauditan.
2 Materialitas berhubungan dengan karakteristik suatu 

statement, fakta, item yang diungkapkan atau metode 

berekspresi yang berpengaruh pada pertimbangan 

seorang auditor.
3 Saya merasa kesulitan dalam menentukan tingkat 

materialitas untuk melaksanakan suatu audit.
4 Materialitas menurut saya bukan sesuatu yang harus 

dipermasalahkan
5 Materialitas  merupakan  pendapat  subjektif  masing-

masing  auditor.
6 Materialitas suatu saldo dan transaksi salah saji menjadi 

faktor  pertimbangan  utama  dalam  menentukan 

kewajaran penyajian laporan keuangan
7 Dalam menentukan suatu saldo dan transaksi itu material 

atau tidak saya menggunakan dasar pengalaman dalam 

proses audit.
8 Dalam menentukan ketepatan tingkat materialitas saya 

menggunakan dasar pengalaman dan kecakapan dalam 

melaksanakan pekerjaan audit.
9 Dalam menentukan suatu transaksi atau saldo itu 

material saya sering menggunakan dasar sesuai petunjuk 

manajemen.
10 Ketepatan dalam menentukan tingkat materalitas tidak 

dapat ditentukan oleh berpengalaman atau tidaknya 

eksternal auditor.

Variabel Independent

No.
Pernyataan Dibawah Ini Berhubungan Dengan 

Pengalaman Auditor
STS TS S SS

1 Saya  menggunakan  segenap  pengetahuan,  kemampuan 

dan pengalaman saya dalam melaksanakan audit.
2 Saya  menggunakan  segenap  pengalaman  saya  dalam 

merencanakan  dan  memutuskan  hasil  audit  saya 



berdasarkan fakta yang saya temui dalam proses audit.
3 Saya  menggunakan  segenap  pengalaman  saya  dalam 

menentukan risiko audit suatu bukti transaksi.
4 Saya menggunakan segenap pengalaman saya dalam 

menentukan tingkat materialitas suatu transaksi.



Lampiran 2

Statistics

JK PENDIDIKAN JABATAN LAMA_BEKERJA
N Valid 40 40 40 40

Missing 0 0 0 0

JK

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid LAKI-LAKI 23 57.5 57.5 57.5

WANITA 17 42.5 42.5 100.0
Total 40 100.0 100.0

PENDIDIKAN

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid SARJANA(S1) 31 77.5 77.5 77.5

MASTER(S2) 9 22.5 22.5 100.0
Total 40 100.0 100.0

JABATAN

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid MANAJER 2 5.0 5.0 5.0

SUPERVISOR 10 25.0 25.0 30.0
SENIOR AUDITOR 28 70.0 70.0 100.0
Total 40 100.0 100.0

LAMA_BEKERJA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 4-6 TAHUN 28 70.0 70.0 70.0

> 6 TAHUN 12 30.0 30.0 100.0
Total 40 100.0 100.0



Lampiran 3
Validity
CORRELATIONS   /VARIABLES=Y_1 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 
/PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE.
Correlations

Correlations

Y_1 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7
Y_1 Pearson Correlation 1 .374* .502** .620** .479** .645** .556** .701**

Sig. (2-tailed) .017 .001 .000 .002 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.1 Pearson Correlation .374* 1 .000 .078 -.087 .052 .427** .147

Sig. (2-tailed) .017 1.000 .633 .592 .752 .006 .366

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.2 Pearson Correlation .502** .000 1 -.019 .514** .000 .056 .192

Sig. (2-tailed) .001 1.000 .909 .001 1.000 .732 .236

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.3 Pearson Correlation .620** .078 -.019 1 .075 .503** .307 .597**

Sig. (2-tailed) .000 .633 .909 .647 .001 .054 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.4 Pearson Correlation .479** -.087 .514** .075 1 .135 -.240 .052

Sig. (2-tailed) .002 .592 .001 .647 .406 .135 .748

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.5 Pearson Correlation .645** .052 .000 .503** .135 1 .451** .465**

Sig. (2-tailed) .000 .752 1.000 .001 .406 .004 .003

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.6 Pearson Correlation .556** .427** .056 .307 -.240 .451** 1 .427**

Sig. (2-tailed) .000 .006 .732 .054 .135 .004 .006

N 40 40 40 40 40 40 40 40
Y1.7 Pearson Correlation .701** .147 .192 .597** .052 .465** .427** 1

Sig. (2-tailed) .000 .366 .236 .000 .748 .003 .006

N 40 40 40 40 40 40 40 40
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





Lampiran 3

Validity
CORRELATIONS   /VARIABLES=Y_2 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 Y2.7 Y2.8 Y2.9 
Y2.10   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE.

Correlations



Correlations

Y_2 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 Y2.7 Y2.8 Y2.9 Y2.10

Y_2 Pearson 

Correlation

1 .732** .786** .825** .441** .905** .804** .856** .779** .583** .816**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.1 Pearson 

Correlation

.732** 1 .951** .659** .161 .539** .760** .638** .587** .201 .469**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .320 .000 .000 .000 .000 .214 .002

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.2 Pearson 

Correlation

.786** .951** 1 .704** .281 .616** .805** .661** .617** .200 .512**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .079 .000 .000 .000 .000 .215 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.3 Pearson 

Correlation

.825** .659** .704** 1 .321* .700** .799** .620** .595** .501** .490**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .043 .000 .000 .000 .000 .001 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.4 Pearson 

Correlation

.441** .161 .281 .321* 1 .371* .388* .317* .578** -.100 .126

Sig. (2-tailed) .004 .320 .079 .043 .019 .013 .046 .000 .538 .438

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.5 Pearson 

Correlation

.905** .539** .616** .700** .371* 1 .627** .679** .623** .657** .795**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.6 Pearson 

Correlation

.804** .760** .805** .799** .388* .627** 1 .620** .595** .300 .490**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .013 .000 .000 .000 .060 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.7 Pearson 

Correlation

.856** .638** .661** .620** .317* .679** .620** 1 .859** .366* .772**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .046 .000 .000 .000 .020 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Y2.8 Pearson 

Correlation

.779** .587** .617** .595** .578** .623** .595** .859** 1 .086 .576**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .596 .000





Lampiran 4

RELIABILITY   /VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7   /SCALE('ALL 
VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA.
Reliability

Notes

Output Created 16-Apr-2011 17:58:42

Comments

Input Data D:\SKRIPSI 2011\PRINT\REKAPAN DAN 

HASIL SPSS\REKAPAN DESKRIPTIF.sav

Active Dataset DataSet1

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data File 40

Matrix Input

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure.

Syntax RELIABILITY

  /VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 

Y1.6 Y1.7

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Resources Processor Time 0:00:00.016

Elapsed Time 0:00:00.009
[DataSet1] D:\SKRIPSI 2011\PRINT\REKAPAN DAN HASIL SPSS\REKAPAN 
DESKRIPTIF.sav

Scale: ALL VARIABLES



Case Processing Summary

N %

Cases Valid 40 100.0

Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.627 7

RELIABILITY   /VARIABLES=Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 Y2.7 Y2.8 Y2.9 Y2.10 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA.

Reliability



Notes

Output Created 16-Apr-2011 17:59:34

Comments

Input Data D:\SKRIPSI 2011\PRINT\REKAPAN DAN 

HASIL SPSS\REKAPAN DESKRIPTIF.sav

Active Dataset DataSet1

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data File 40

Matrix Input

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing.

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure.

Syntax RELIABILITY

  /VARIABLES=Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 

Y2.6 Y2.7 Y2.8 Y2.9 Y2.10

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA.

Resources Processor Time 0:00:00.016

Elapsed Time 0:00:00.006
[DataSet1] D:\SKRIPSI 2011\PRINT\REKAPAN DAN HASIL SPSS\REKAPAN 
DESKRIPTIF.sav

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 40 100.0

Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.892 10



Lampiran 5

GLM Y1rata_rata Y2rata_rata BY Xrata_rata   /METHOD=SSTYPE(3) 
/INTERCEPT=EXCLUDE   /PLOT=PROFILE(Xrata_rata)   /CRITERIA=ALPHA(.05) 
/DESIGN=Xrata_rata.

General Linear Model

[DataSet1] D:\SKRIPSI 2011\PRINT SKRIPSI\REKAPAN DAN HASIL SPSS\Rekapan 
Data Terbaru.sav

Between-Subjects Factors

Value Label N

Xrata_rata 3 4-6 tahun 28

4 > 6 tahun 12

Multivariate Testsc

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.

Xrata_rata Pillai's Trace 1.000 19.018 4.000 76.000 .000

Wilks' Lambda .008 183.311a 4.000 74.000 .000

Hotelling's Trace 116.943 1052.489 4.000 72.000 .000

Roy's Largest Root 116.934 2221.749b 2.000 38.000 .000

a. Exact statistic

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c. Design: Xrata_rata



Tests of Between-Subjects Effects

Source

Dependent 

Variable

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Model Y1rata_rata 390.655a 2 195.327 1708.178 .000

Y2rata_rata 435.833b 2 217.917 1013.980 .000

Xrata_rata Y1rata_rata 390.655 2 195.327 1708.178 .000

Y2rata_rata 435.833 2 217.917 1013.980 .000

Error Y1rata_rata 4.345 38 .114

Y2rata_rata 8.167 38 .215

Total Y1rata_rata 395.000 40

Y2rata_rata 444.000 40

a. R Squared = ,989 (Adjusted R Squared = ,988)

b. R Squared = ,982 (Adjusted R Squared = ,981)
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