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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan keuangan bagi sebuah perusahaan merupakan suatu 

keharusan yang perlu dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan 

dan memadai kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan 

dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan.  Khususnya pada perusahaan 

go public, manajemen profesional pada perusahaan perseroan terbatas (PT) 

memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham, yang akan 

dipertanggungjawabkan pada rapat pemegang saham setiap tahunnya.  Bentuk 

pertanggungjawaban tersebut tentu saja berupa laporan keuangan yang akurat 

dan dapat diandalkan yang disusun manajemen atas aktivitas keuangan 

perusahaan.  Namun, kekhawatiran pengguna laporan keuangan terhadap 

kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen dapat saja muncul secara alamiah.  Kekhawatiran ini 

muncul karena di antaranya, adanya pertentangan kepentingan (conflict of 

interest) di antara berbagai kelompok pengguna laporan keuangan seperti 

para pengguna laporan keuangan seperti para kreditor dan para pemegang 

saham.

Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang independen, untuk 

memberikan keyakinan pada pengguna laporan keuangan bahwa informasi 

yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut telah (1) bebas dari bias untuk 



2

kepentingan manajemen dan (2) netral untuk kepentingan berbagai kelompok 

pengguna (dengan perkataan lain, informasi tidak disajikan sedemikian rupa 

sehingga salah satu kelompok pengguna di atas kelompok lainnya) (Boynton, 

2002:53).

Pimpinan perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat 

dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga 

untuk memperolah keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh 

pimpinan perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan 

yang mereka ambil.  Karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak 

ketiga untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 

oleh manajemen dalam laporan keuangannya, maka timbul profesi akuntan 

publik.  Dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas 

tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan pertanggungjawaban. (Mulyadi, 1992:6)

PSA 02 (SA 110) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan 

keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas 

kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan 

arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Arens (2003:15), auditing adalah pengumpulan serta 

pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah 
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ditetapkan.  Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan 

independen.

Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan 

keuangan salah saji dalam jumlah yang material.  Apabila auditor 

berpendapat adanya salah saji dalam jumlah yang material, ia harus 

memberitahukan hal tersebut kepada klien, untuk dibuatnya pengoreksian.  

Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan tersebut dan memiliki 

keyakinan kuat atas telah benarnya informasi yang ada, pendapat dengan 

pengecualian atau pernyataan tidak wajar dapat diberikan.  Karena itu, auditor 

harus memahami dengan benar penerapan materialitas (Arens, 2003:340).

Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam 

suatu laporan keuangan yang cukup penting yang dapat mencegah laporan 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum.  Dengan konteks ini, salah saji mungkin diakibatkan karena penerapan 

yang salah dari GAAP, berangkat dari fakta, atau penghilangan informasi 

yang diperlukan. (Boynton, 2002).

The Financial Accounting Standard Board (FASB) menerbitkan pedoman 

yang membahas tentang materialitas.  Dalam issue tersebut dijelaskan bahwa 

tidak ada standar umum untuk materialitas yang dapat diformulasikan dalam 

rekening, semua pertimbangan yang masuk dalam kebijakan karena 

pengalaman auditor (FASB, 1980, para:131 dalam Hastuti dkk, 2003).  

Statement on Auditing Standard (SAS) No. 47 menyatakan tentang 

materialitas sebagai berikut: kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya 
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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 

(AICPA, 1983: para dalam Hastuti dkk, 2003).  

Menurut Hastuti dkk (2003), tidak semua informasi keuangan diperlukan 

atau tidak semua informasi harus disajikan. Informasi yang tidak material 

seharusnya diabaikan atau dihilangkan, hal tersebut dapat dianalogikan bahwa 

konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua 

kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai kesalahan material yang wajib 

diperbaiki.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa materialitas merupakan hal penting yang harus ditetapkan 

oleh auditor pada tahap awal perencanaan audit. Tidak ada standar umum 

yang mengatur materialitas suatu akun. Profesionalisme, kesadaran etika dan 

pengalaman seorang auditor diduga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kebijakan auditor dalam menetapkan tingkat materialitas suatu akun pada 

laporan keuangan.

Gambaran profesionalisme auditor digambarkan oleh Hall R. (Hastuti, 

2003) melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan 

seprofesi.  Penelitian yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian dari 

Hastuti dkk (2003) yang telah melakukan penelitian sehubungan dengan 

dimensi profesionalisme yang diajukan oleh Hall R. (1968), yang dikaitkan 
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dengan materiality judgement. Mereka menyatakan bahwa antara tingkat 

profesionalisme mempunyai hubungan positif dengan pertimbangan tingkat 

materialitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat profesionalisme 

auditor, maka akan semakin baik pula tingkat pertimbangan materialitas. 

Penelitian mengenai materiality judgement yang juga menjadi dasar 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk (2006) 

yang memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dari 

Hastuti dkk (2003). Penelitian Wahyudi dkk, berhasil membuktikan bahwa 

pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan 

hubungan dengan rekan seprofesi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan variabel lainnya yaitu 

kewajiban sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

materialitas. 

Penelitian lain yang menjadi dasar adalah penelitian dari Sularso dan 

Na’im (1999) dan Mayangsari (2003) yang menunjukkan hasil bahwa 

pengalaman mempengaruhi kemampuan seorang akuntan dalam mendeteksi 

kekeliruan. Gusti dan Ali (2009) berpendapat bahwa kemahiran profesional 

auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan auditor dalam pemberian opini. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Standar Umum yang pertama bahwa audit 

harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Dengan demikian, 

seluruh pelaksanaan audit harus senantiasa dilakukan oleh auditor yang 

berkeahlian dan berpengalaman.



6

  Selain itu, penelitian dari Ludigdo dan Machfoedz (1999) menyatakan 

bahwa karakter menunjukkan personality seorang profesional yang di 

antaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang 

beralasan dari laporan keuangan (Wahyudi dan Mardiyah, 2006). Dari 

pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan tentang 

penetapan materialitas sangat dipengaruhi oleh subjektifitas auditor sebagai 

penyedia jasa. Akuntan seringkali dihadapkan pada dilema etika seperti yang 

dikatakan oleh Arens (2002:75), dimana profesi ini dihadapkan dalam situasi 

harus melaporkan suatu temuan, atau menutupi temuan tersebut demi 

menjaga klien yang telah menyewa jasa mereka. Menurut Agoes (1996) 

dalam Murtanto dkk, setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada 

masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip–

prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi 

akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi 

untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.  Sikap dan 

tindakan etis akuntan publik akan sangat menentukan posisinya di masyarakat 

pemakai jasa profesionalnya (Ludigdo dan Machfoedz, 1999).

Penelitian untuk mengkaji lebih luas mengenai profesionalisme dengan 

menguji secara empiris pengaruh profesionalisme auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas merupakan hal yang menarik dan penting 

untuk dilakukan. Penelitan ini sebagian besar didasarkan dari penelitian 
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Hastuti dkk (2003), seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dan ingin 

menguji kembali penelitian Wahyudi dkk (2006) yang tidak dapat 

mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya 

dengan menambah dimensi profesionalisme dengan faktor pengalaman audit 

dan kesadaran etika profesi, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas pada pemeriksaan laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah 

profesionalisme, kesadaran etika profesi, dan pengalaman auditor 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan 

laporan keuangan?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pada penelitian ini dan untuk efisiensi biaya 

serta waktu, maka penelitian akan dibatasi pada Kantor Akuntan Publik yang 

ada di Propinsi Jawa Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 

profesionalisme, kesadaran etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 
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1. Bagi auditor, diharapkan dengan pemahaman tentang materialitas 

laporan keuangan dapat membantu dalam membuat perencanaan audit 

atas laporan keuangan klien, sehingga auditor eksternal dapat memilki 

kualitas jasa audit yang lebih baik yang dapat meningkatkan 

kepercayaan para pemakai jasa audit.

2. Bagi peneliti yang akan datang, bisa dijadikan sebagai referensi pada 

penelitian yang sejenis dan sebagai referensi untuk mengetahui 

pengaruh antara profesionalisme, kesadaran etika profesi dan 

pengalaman auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya 

pengaruh profesionalisme auditor, kesadaran etika profesi, dan 

pengalaman auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Jawa 

Timur.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Auditing

Secara umum audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif pernyataan-pernyataan tentang kegiatan 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian 

hasil-hasilnya kepada pemakai  yang berkepentingan (Mulyadi, 2002: 9).

“Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American 

Accounting Association” (Accounting Review, vol 47) dalam Boynton (2002: 6) 

menjelaskan auditing sebagai:

“a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 
regarding asserstions about economic action and events to ascertain the 
degree of correspondece between those assertion and established criteria 
and communicating the result to interested users.”

Atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, definisi auditing 

memiliki arti sebagai berikut:

”suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti 
secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristowa ekonomi, 
dengan tujuan meretapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut 
dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-
hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Arens (2002: 15), auditing adalah pengumpulan serta 

pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah
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ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan 

independen. 

Menurut Mulyadi (2002: 11) ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, 

auditing adalah pemeriksan (examination) secara objektif atas laporan keuangan 

suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah 

laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. 

2.1.1 Jenis Audit

Tiga jenis audit yang ada pada umumnya menunjukkan karakteristik kunci 

yang tercakup dalam definisi auditing yang telah disampaikan sebelumnya. Jenis-

jenis audit tersebut adalah audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit 

operasional. Setiap tipe audit tersebut melayani tujuan yang berbeda, seperti yang 

dipaparkan oleh (Simamora, 2002: 11-15) sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Dalam audit laporan keuangan (financial statements audit), auditor 

mengumpulkan bukti dan memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa 

laporan keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Konsep 

kunci dalam audit laporan keuangan adalah bahwa asersinya bersifat finansial 

dan kriteria yang dijadikan tolok ukur adalah prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Audit melibatkan pencarian dan verifikasi akuntansi serta 

pemeriksaan bukti lainnya yang mendukung atau menguatkan laporan 

keuangan tersebut. Dengan memperoleh suatu pemahaman tentang 

pengendalian internal perusahaan, penginspeksian dokumen, pengamatan 
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aktiva, permintaan keterangan dari dalam dan luar perusahaan, dan 

pelaksanaan prosedur auditing lainnya, auditor menghimpun bukti yang 

dibutuhkan untuk menerbitkan suatu laporan auditor. Laporan auditor (auditor 

report) tersebut menyatakan pendapat auditor bahwa laporan keuangan 

mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti guna 

menentukan apakah aktivitas operasi atau keuangan dari suatu entitas atau 

orang sudah sejalan dengan kondisi, ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. 

Pelaksanaan audit ketaatan tergantung pada keberadaan data yang dapat 

diverifikasi dan kriteria/tolak ukur yang diakui, semisal peraturan perundang-

undangan, hukum atau kebijakan, dan prosedur organisasi. Hasil audit ketaatan 

biasanya dilaporkan kepada seseorang dalam unit organisasi yang sedang 

diaudit, bukan kepada spektrum pemakai yang luas sebagaimana halnya dalam 

audit laporan keuangan.

3. Audit Operasional

Audit operasional melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti 

mengenai efisiensi dan efektivitas aktivitas-aktivitas operasi entitas berkenaan 

dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Efektivitas mengukur seberapa baik 

sebuah organisasi meraih tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa 

baik sebuah entitas mengkonsumsi sumber dayanya untuk mencapai tujuan. 

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi 

bidang-bidang yang memerlukan pembenahan, dan menyodorkan rekomendasi. 
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Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. 

Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta 

dilaksanakannya audit tersebut.

2.2 Konsep Peran Akuntan Publik

Mulyadi (2002: 2) menjelaskan bahwa profesi akuntan publik dikenal oleh 

masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. 

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan 

dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan 

di negara tersebut. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan 

maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat 

menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam 

bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari 

kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan tidak hanya lagi sebatas pada para pemimpin perusahaan, 

tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon 

kreditur.

Pihak-pihak dari luar perusahaan memerlukan informasi mengenai 

perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan 

perusahaan dan pada umumnya mereka mendasarkan keputusannya pada 

informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. 

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak ketiga dapat 

dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukannya untuk memperoleh 
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keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Keadaan inilah yang memicu 

timbulnya kebutuhan akan jasa profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan 

profesi kepercayaan masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan penilaian 

bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi: 2002: 3-4)

2.2.1 Jasa yang Dihasilkan Akuntan Publik

Menurut Boynton (2002: 19) kantor akuntan publik memberikan berbagai 

jenis jasa kepada masyarakat, yaitu jasa assurance dan jasa nonassurance:

1. Jasa assurance

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan 

mutu informasi, atau konteksnya, untuk kepentingan para pengambil

keputusan. Salah satu jasa inti yang disediakan oleh KAP adalah jasa atestasi.

a) Jasa atestasi

Merupakan salah satu jasa di mana KAP mengeluarkan komunikasi tertulis 

yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang 

menjadi tanggung jawab pihak lain. Jasa atestasi ini meliputi:

- Pemeriksaan (examination)

- Pengujian

- Penelaahan (review)

- Prosedur disepakati bersama
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2. Jasa non assurance

Merupakan jasa yang dihasilkan oleh KAP yang di dalamnya seorang akuntan 

tidak perlu memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, 

atau bentuk lain dari keyakinan. Contoh jasa non assurance yang dapat 

diberikan KAP adalah:

- Jasa teknologi

- Konsultasi manajemen

- Perencanaan keuangan

2.3 Hubungan Profesionalisme dengan Materialitas

       Dalam menjalankan setiap praktek penyusunan laporan keuangan 

maupun pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan, seorang auditor 

dituntut untuk selalu bersikap profesional. Profesionalisme akuntan telah 

diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dinyatakan dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan harus dipatuhi oleh segenap anggota 

organisasi ini. Seperti yang dipaparkan dalam SA seksi 110, bahwa 

persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang 

yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor 

independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau 

berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain. 

Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan 

Indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam 

menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai 

basis memadai bagi pendapatnya. Pertimbangannya harus merupakan 
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pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli (SPAP 

2001, SA seksi 110 para 05).

Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, 

tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi 

rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan 

Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar 

tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian 

dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik .

Penetapan tingkat materialitas merupakan salah satu bagian yang perlu 

diperhatikan oleh auditor dalam prosedur perencanaan audit. Materialitas 

merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai 

pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan 

keuangan (Mulyadi 2002: 157). Arens (2002: 341) menyatakan bahwa 

penetapan suatu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas perlu 

dilakukan, untuk membantu auditor merencanakan bukti audit yang memadai 

yang harus dikumpulkan, karena dalam pelaksanaannya, auditor tidak 

mungkin melakukan pemeriksaan terhadap setiap transaksi yang ada terkait 

dengan keterbatasan biaya dan waktu.

SA seksi 312 menjelaskan bahwa pertimbangan auditor mengenai 

materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh 

persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai 
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dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. 

Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor 

dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan 

kuantitatif maupun kualitatif. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa penetapan tingkat materialitas merupakan salah satu hal yang harus 

dipertimbangkan secara matang oleh auditor dalam menjalankan praktek 

penugasan audit. Hal tersebut dikarenakan, auditor tidak dapat memberikan 

jaminan sepenuhnya kepada klien atau pemakai laporan keuangan, bahwa 

laporan keuangan auditan adalah akurat. Jika dikatakan sebelumnya, bahwa 

auditor harus menggunakan pertimbangan yang memadai dalam 

melaksanakan setiap prosedur audit, maka penetapan tingkat materialitas pun 

harus dilaksanakan dengan menggunakan profesionalisme yang tinggi dari 

setiap auditor. Selanjutnya profesionalisme auditor tersebut, dalam penelitian 

ini, akan diukur melalui dimensi pengabdian terhadap profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan 

seprofesi.

2.4  Profesionalisme

Profesionalisme menurut Arens & Loebbecke (2003: 78) didefinisikan 

sebagai tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar 

memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), profesionalisme didefinisikan sebagi 
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mutu, kualitas, dan tindak tandu;k yang merupakan ciri suatu profesi atau 

seorang yang profesional.

Menurut Hall R (Wahyudi, et all; 2006) terdapat lima dimensi 

profesionalisme, yaitu: 

a). Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme 

dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 

Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan 

ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total 

terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen 

pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan 

adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. 

b). Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional 

karena adanya pekerjaan tersebut. 

c). Kemandirian 

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari 

pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada 

campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara 

profesional. 
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d). Keyakinan terhadap profesi 

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan 

orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan 

pekerjaan mereka. 

e). Hubungan dengan sesama profesi 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega 

informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesional. 

2.4.1 Standar Profesi Akuntan

Profesionalisme seorang auditor pada dasarnya telah memiliki standar 

yang mengatur dan digunakan sebagai ukuran tataran mutu aktivitas 

profesinya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai wadah bagi para 

akuntan profesional di Indonesia mengatur standar mutu jasa yang dihasilan 

oleh akuntan publik dengan menerbitkan Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP). Standar mutu jasa yang diatur dalam SPAP ini adalah : a) 

standar auditing, b) standar atestasi, c) standar jasa akuntansi dan review, d) 

standar jasa konsultasi, e) standar pengendalian mutu, f) aturan etika dan 

kompartemen akuntan publik. 

a) Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. 

Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk 
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Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan 

penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam 

standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman 

utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan 

audit. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan 

oleh Dewan bersifat wajib (mandatory) bagi anggota Ikatan Akuntan 

Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik. 

b) Standar Atestasi

Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa 

kauntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan 

dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan 

yang lebih rendah dalam jasa non audit. Standar atestasi terdiri dari sebelas 

standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). 

PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang 

terdapat dalam standar atestasi. 

c) Standar Jasa Akuntansi dan Review

Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi 

nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan 

review. Standar akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernytaan 

Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). 

d) Standar Jasa Konsultasi

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam 

penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya 
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berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. 

Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu simpulan mengenai 

keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, 

yaitu pembuat asersi (asserter). Dalam jasa konsultasi, para praktisi 

menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup 

pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan 

kliennya. Umumnya pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk 

kepentingan klien. Standar jasa konsultasi dirinci dalam bentuk Pernyataan 

Standar Jasa Konsultasi (PSJK). 

e) Standar Pengendalian Mutu

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan 

publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh 

kantornya dengan mematuhi standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar 

Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan 

Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan 

Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik 

bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah 

diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam 

pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan publik wajib 

mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan 

profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya independen 

terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen 

Akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten,
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profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama (due professional care). Oleh karena itu, kantor 

akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional 

dengan berbagai satandar dan aturan relevan yang berlaku. Standar 

pengendalian mutu dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Pengendalian 

Mutu (PSM).  

2.5 Etika Profesi Akuntan

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), 

memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang 

dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pengertian etika, dalam bahasa latin “ethica”, berarti falsafah moral. Ia 

merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, 

susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (2006), etika secara harfiah berasal 

dari kata Yunani, ethos (jamaknya: to etha) yang artinya, sama persis dengan 

moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik.

Menurut Simamora (2006: 44) etika (ethics) merupakan peraturan-

peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang 

bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang 

lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat 

kinerja yang tinggi. Secara umum, etika merupakan nilai-nilai dan prinsip moral. 

Kelompok-kelompok profesional, seperti dokter dan akuntan, memiliki 

kode etik perilaku profesional yang disebut etika profesional. Kode etik berupaya 
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memastikan standar kompetensi yang tinggi di antara anggota-anggota kelompok,

mengatur dan mengokohkan hubungan mereka, dan meningkatkan dan 

melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi (Simamora, 2006: 

44).

Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk 

pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode 

etik ini kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981 dan tahun 1986, 

dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1990, 1994, 1998. 

Pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik 

Ikatan Akuntan Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998. Kode 

etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini: 1) Prinsip Etika, 2) Aturan 

Etika,     3) Interpertasi Aturan Etika, dan 4) Tanya Jawab.

2.5.1 Prinsip Etika

1. Tanggung jawab profesi menetapkan bahwa dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa 

menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan 

yang dilakukannya. 

2. Kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk 

senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, 

menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas 

profesionalisme. 
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3. Integritas menyatakan bahwa untuk memelihara dan meningkatkan 

kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 

Gambar 2.1

Rerangka Kode Etik IAI dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Sumber : Mulyadi (2006: 54)
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4. Obyektivitas menyatakan bahwa setiap anggota harus menjaga 

obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan 

kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional menyatakan bahwa setiap 

anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, 

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 

memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 

6. Kerahasiaan menyatakan bahwa setiap anggota harus, menghormati 

kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional 

dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa 

persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum 

untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional menyatakan bahwa setiap anggota harus berperilaku 

yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan 

yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis menyatakan bahwa setiap anggota harus melaksanakan 

jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional 

yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa 
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selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan 

obyektivitas. 

2.5.2 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas

Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota KAP harus selalu 

mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa 

profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang 

ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi 

independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

Integritas dan Objektivitas, Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan 

kepentingan (Conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji 

material (material misstatement) yang diketahuinya.

2. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

Standar Umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta  

interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang 

ditetapkan IAI:

1. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian 

jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat 

diselesaikan dengan kompetensi profesional. 
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2. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan 

pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan 

profesional.

3. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan 

mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa 

profesional

4. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan 

yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau 

rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan 

jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, 

atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh 

badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. 

Prinsip-Prinsip Akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan:

- Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan 

keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum atau,

- Menyatakan bahwa tidak menemukan perlunya modifikasi material yang 

harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat 

penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara 

keseluruhan dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh badan pengatur 

standar yang ditetapkan oleh IAI. 
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Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan 

seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap 

mematuhi ketentuan dalam butir ini selama angota KAP dapat menunjukkan 

bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat 

penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan 

estimasi dampaknya.

3. Tanggung Jawab Kepada Klien. 

Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan 

mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:  

- Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai aturan 

etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi;

- Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Melarang Review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota 

sesuai dengan kewenangan IAI, atau;

- Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian 

komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-

KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota.

Fee Profesional

- Besar fee tergantung kepada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang

diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang

bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak 
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diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang

dapat merusak citra profesi.

- Fee Kontinjen, adalah fee yang besarnya ditetapkan tergantung kepada 

temuan atau hasil tertentu dari pelaksanaan suatu jasa profesional. 

Anggota KAP tidak diperkenankan menetapkan fee kontinjen apabila 

penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

4. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra 

profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak 

reputasi rekan sprofesi.

Komunikasi antar Akuntan Publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis 

dengan akuntan publik terdahulu. Akuntan publik terdahulu wajib menanggapi 

secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

Perikatan Atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan 

atestasi yang jenis dan periode atestasinya sama dengan perikatan yang

dilakukan oleh akuntan yang lebih dulu ditunjuk klien, kecuali untuk 

memenuhi ketentuan perundang-undangan atau aturan yang sah.

5. Tanggung Jawab dan Praktik Lain

Perbuatan dan Perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan 

melakukan tindakan dan / atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan 

profesi.

Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran lainnya. Anggota dalam

menjalankan praktik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, 
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melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak 

merendahkan citra profesi.

Komisi dan Fee Referal

a) Komisi. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan / menerima 

komisi apabila pemberian/penerimaan tersebut dapat mengurangi 

independensi.

b) Fee Referal ( Rujukan). Adalah imbalan yang dibayarkan kepada/diterima 

dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal hanya 

diperkenankan bagi  sesama profesi.

2.6 Pengalaman Auditor

Sebagaimana dinyatakan dalam Standar Umum yang pertama bahwa audit 

harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan demikan, pelaksanaan audit untuk 

sampai pada suatu pernyataan pendapat harus senantiasa dilakukan oleh auditor 

yang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing.

Keahlian dari seorang akuntan publik dapat dicerminkan oleh lama 

pengalaman auditnya. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang 

lebih (Christ,1993 dalam Herliansyah, 2006).  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 khusus.
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Seperti yang dipaparkan Bedard (1989) dalam Mayangsari (2003), 

profesionalisme suatu bidang keahlian akan meningkat seiring dengan lamanya 

waktu bidang profesi yang ditekuni oleh seorang individu. 

Menurut Marinus Wray (1997) dalam Herliansyah (2006), secara spesifik 

pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap 

suatu pekerjaan atau tugas (job). Penggunaan pengalaman pada penelitian oleh 

Marinus Wray didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara 

berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang 

terbaik. Wray juga menegaskan bahwa jabatan supervisor ke atas juga dianggap 

sebagai auditor dengan pengalaman yang cukup matang dalam dunia auditor. Hal 

ini didasarkan atas asumsi bahwa jabatan seorang supervisor memiliki wewenang 

khusus untuk memberikan opini audit diserahkan sepenuhnya kepada partner 

ataupun manager (Hardian, 2009: 8). Penelitian oleh Kolodner (1983) dalam 

Herliansyah (2006) menunjukkan bahwa pengalaman dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pengambilan keputusan. 

Menurut Jeffrey dalam Noviyani (2002), seseorang dengan lebih banyak 

pengalaman dalam suatu bidang memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam 

ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai 

peristiwa-peristiwa. Pendapat ini juga didukung oleh Tubbs dalam Noviyani

(2002), akuntan pemeriksa yang berpengalaman membuat judgement yang lebih 

baik dalam tugas-tugas profesional ketimbang akuntan pemeriksa yang belum 

berpengalaman.
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Hal ini dipertegas oleh Haynes et al (1998) dalam Herliansyah (2006) 

yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan 

dalam menentukan pertimbangan yang diambil.

Pengetahuan auditor tentang kekeliruan semakin berkembang karena 

pengalaman kerja. Libby dan Prederick (1990) dalam Noviyani (2002) 

menemukan hasil bahwa pengalaman auditor dapat meningkatkan pengetahuan 

pemeriksaan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam suatu siklus 

transaksi. Auditor berpengalaman memperlihatkan pengetahuan yang lebih 

lengkap mengenai kekeliruan-kekeliruan keuangan dan menghasilkan jumlah 

yang lebih banyak mengenai hipotesa penjelasan yang teliti.

Seperti yang dinyatakan oleh Tubbs (1992) dalam Noviyani (2002) secara 

lebih rinci, jika auditor berpengalaman maka: 

1. Auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan-kekeliruan

2. Auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan-

kekeliruan.

3. Auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan-kekeliruan yang lebih tidak lazim.

4. Hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan seperti departemen tempat 

terjadi kekeliruan dan pelanggaran dan tujuan pengendalian internal menjadi 

relatif lebih menonjol. 

Menurut Sandra (1999) dalam Herliansyah (2006) dalam literatur psikologi 

dan auditing menunjukkan bahwa efek dilusi dalam auditing bisa berkurang oleh 

auditor yang berpengalaman karena struktur pengetahuan yang baik dari auditor yang 

berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan informasi yang tidak relevan. 
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Dengan kata lain kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya 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. 

2.7  Materialitas

Materialitas adalah 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 itu (Mulyadi, 2000: 158).

IAI (2001) mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji 
informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang 
mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruhnya terhadap 
pertimbangan orang meletakkannya kepercayaan atas informasi tersebut 
karena adanaya penghilangan atau salah saji tersebut.

Sedang FASB, melalui Statement of Financial Accounting Concept No.2 

mendefinisikan materialitas sebagai:

Besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi, yang di dalam 
lingkungan tersebut membuat kepercayan seseorang berubah atau 
terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut.

Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan 

audit menurut Arens dan Loebeccke (1996:42) adalah suatu salah saji dalam 

laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional.
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Dalam menerapkan definisi ini, digunakan tiga tingkatan materialitas 

dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat:

1. Jumlah tidak material. Jika dalam suatu laporan keuangan yang diaudit 

ditemukan adanya kesalahan, namun tidak akan mempengaruhi keputusan 

yang akan dibuat oleh pembaca laporan keuangan, kesalahan tersebut 

dianggap tidak material, sehingga bisa diberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian.

2. Jumlah cukup material namun tidak melemahkan laporan keuangan secara 

keseluruhan. Jika suatu kesalahan dapat mempengaruhi keputusan yang 

dibuat oleh mereka yang berkepentingan, namun keseluruhan laporan 

keuangan tetap tersaji dengan wajar, sehingga laporan keuangan tetap 

berguna. Untuk memutuskan materialitas jika terdapat kondisi yang 

menghendaki adanya penyimpangan dari laporan wajar tanpa 

pengecualian, auditor harus mengevaluasi segala pengaruhnya terhadap 

laporan keuangan. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut 

cukup material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara 

keseluruhan, pendapat yang tepat adalah wajar dengan pengecualian.

3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat 

materialitas tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan 

yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara 

keseluruhan. Semakin meluas pengaruh suatu salah saji, kemungkinan 
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untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada 

pendapat wajar dengan pengecualian.

2.7.1 Pertimbangan Mengenai Materialitas

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. Dalam perencanaan audit, 

auditor melakukan pertimbangan awal terhadap materialitas, yang terdiri 

dari dua tingkatan, 1) pertimbangan pada tingkat laporan keuangan dan 2) 

pertimbangan pada tingkat saldo akun. 

1. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan

Menurut Mulyadi (2002: 161) laporan keuangan mengandung 

salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan 

yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian 

signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan 

tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam 

keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara 

keliru prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, penyimpangan 

dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan.

Dalam perencanaan audit, aduitor harus menyadari bahwa terdapat 

lebih dari satu tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan 
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keuangan. Kenyataannya, setiap laporan keuangan dapat memiliki lebih 

dari satu tingkat materialitas.

Pada saat pertimbangan awal terhadap materialitas laporan 

keuangan dikuantifikasikan, estmasi pendahuluan materialitas untuk

setiap akun dapat ditentukan dengan mengalokasikan materialitas laporan 

keuangan kepada masing-masing akun. Dalam memikirkan alokasi 

materialitas laporan keuangan ke akun-akun, auditor harus memikirkan 

1) kemungkinan salah saji pada akun, 2) kemungkinan biaya untuk 

memverifikasi akun (Simamora, 2002: 111-112).

2. Materialitas pada Tingkat Saldo Akun

Materialitas saldo akun merupakan salah saji minimal yang boleh 

ada pada suatu saldo akun supaya dianggap salah saji secara material.  

Salah saji sampai ke tingkat itu disebut salah saji dapat diterima. Konsep 

materialitas pada tingkat saldo akun berbeda dengan istilah saldo akun 

material.  Saldo akun material mengacu pada besarnya saldo akun yang 

tercatat, adapun konsep materialitas berhubungan dengan jumlah salah 

saji yang dapat mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan 

(Simamora, 2002: 111).  

Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas 

lebih saji (overstatement) dalam akun tersebut. Oleh karena itu, akun 

dengan saldo yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan materialitas 

seringkali disebut tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun, tidak 
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ada batas jumlah kurang saji dalam suatu akun dengan saldo tercatat yang 

sangat kecil (Mulyadi, 2002: 162).

Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, 

auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut 

dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan 

auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang 

kemungkinan tidak material secara individual, namun, jika digabungkan 

dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap 

laporan keuangan secara keseluruhan (Mulyadi, 2002: 162).

Standar auditing mensyaratkan auditor untuk mempertimbangkan 

materialitas saat merencanakan audit, namun standar tersebut tidak 

mewajibkan auditor untuk mengkuantifikasi jumlahnya.  Dalam tahap 

perencanaan audit, auditor memperhitungkan materialitas ketika membuat 

program audit. Materialitas golongan transaksi dan saldo akun tertentu 

membantu dalam menentukan luas dan ragam bukti audit yang akan 

dikumpulkan (Henry Simamora, 2006: 108). 

Mulyadi (2002:158) mengartikan materialitas sebagai 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 itu. 

Definisi tentang materialitas tersebut mengharuskan auditor 
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mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas maupun 

kebutuhan informasi pihak yang meletakan kepercayaan atas laporan 

keuangan auditan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat 

memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain, 

bahwa laporan keuangan adalah akurat, karena auditor tidak memeriksa 

setiap transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan dan 

dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, 

dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut 

ini:

1. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang 

disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah 

dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasi.

2. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah menyampaikan 

bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk 

memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Auditor dapat memberikan keyakinan, dalam bentuk pendapat (atau 

memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan 

keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat 

salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.

Dengan demikian ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang 

diberikan oleh auditor: konsep materialitas dan konsep risiko audit.  Karena 

auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan 

keuangan, maka ia harus bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan 
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kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang 

dapat diterima auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh 

oleh salah saji tersebut. (Mulyadi, 2002:159)

Beraneka faktor dapat mempengaruhi keputusan menyangkut 

materialitas dalam perencanaan audit.  Pertimbangan yang paling lazim 

dalam perencanaan audit berhubungan dengan banyaknya pos yang 

dipertimbangkan. Mulyadi (2002:159) menyatakan pertimbangan 

materialitas mencakup kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif 

berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam 

laporan keuangan. Pertimbangan kulitatif berkaitan dengan penyebab salah 

saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara 

kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut.

2.8 Risiko Audit

Mulyadi (2002: 165) menyatakan bahwa risiko dalam auditing berarti 

bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan 

audit. Auditor menyadari, misalnya, bahwa ada ketidakpastian tertentu dalam 

pelaksanaan audit; bahwa ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, 

efektifitas struktur pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan 

keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai.

2.8.1 Risiko Audit Keseluruhan (Overall Audit Risk)

       Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus 

menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan (overall planned 

audit risk) yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh 
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auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut berisi salah saji 

material.

       Dalam penentuan risiko audit keseluruhan, auditor juga menyatakan 

tingkat kepercayaan (level of confidence). Sebagai contoh, jika auditor 

bersedia menangung risiko audit 5% bahwa ia akan menerima laporan 

keuangan yang berisi salah saji material, hal ini berarti auditor 95% yakin 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sebagaimana pendapat 

wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor. 10% risiko audit juga 

berarti 90% tingkat kepercayaan. Risiko audit merupakan pelengkap tingkat 

kepercayaan.

2.8.2 Risiko Audit Individual 

     Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara 

individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun 

yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun 

karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya dan 

atau frekuensi transaksi perubahannya. Dari pengalaman audit di tahun 

sebelumnya, auditor dapat menaksir risiko audit atas akun tertentu.

2.9 Bukti Audit

       Mulyadi (2002 : 74) menyatakan bahwa bukti audit merupakan segala 

informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan 

dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar 

yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Sedangkan Arens dan Loebecke 

(1996: 147) bahan bukti audit didefinisikan sebagai informasi yang 
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digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang 

sedang diaudit disajikan sesuai kriteria yang ditetapkan. Dari definisi-definisi 

dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah informasi baik lisan atau tulisan 

yang mendukung angka-angka yang ada di laporan keuangan yang digunakan 

auditor untuk dapat menentukan pendapatnya. 

2.10  Hubungan antara Materialitas, Risiko Audit dan Bukti Audit

       Konsep materialitas dan risiko dalam audit adalah sangat erat dan tak 

terpisahkan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian sementara materialitas 

adalah ukurannya dalam jumlah atau besar. Mulyadi (2002: 171) menyatakan 

bahwa materialitas, risiko audit dan bukti audit merupakan istilah-istilah 

penting dalam proses pengauditan laporan keuangan. Ketiga istilah tersebut 

saling terkait satu sama lain, yaitu:

1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas 

dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang 

dikumpulkan.

2. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi 

jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit meningkat.

3. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat 

menempuh salah satu dari ketiga cara berikut:

a. Meningkatkan jumlah materialitas, sementara itu mempertahankan 

jumlah bukti audit yang dikumpulkan.

b. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu 

tingkat materialitas tetap dipertahankan.
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c. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat 

materialitas secara bersama-sama.

2.11 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai profesionalisme auditor telah banyak dilakukan, di 

antaranya adalah Slovic, Frischoff dalam Hastuti dkk (2003), berpendapat bahwa 

pengalaman akuntan publik berhubungan dengan judgement yang diambil. 

Maksudnya, akuntan publik yang berpengalaman akan lebih intuitif dalam 

membuat judgement daripada akuntan publik yang belum berpengalaman.

Penelitian sebelumnya oleh Mock dan Samet (1982), Schroder (1986), Corcello 

(1992), Sutton (1993), serta Sutton dan Lampe (1991) dalam Wahyudi dkk (2006) 

telah menguji profesionalisme auditor mengenai kualitas audit yang ada. Pengabdian 

pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

Norris dan Neibuhr (1984), berpendapat bahwa profesionalisme 

berhubungan positif dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Maksudnya 

adalah semakin profesional seorang auditor, maka semakin memegang teguh 

komitmen organisasi dan semakin memetingkan kepuasan kerja. Sehingga sebagai 

implikasinya, auditor akan berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Theresia D.Hastuti, et all (2003) menunjukan 

hasil bahwa seorang auditor yang memiliki sikap mental yang mandiri, tidak dibawah 

tekanan dalam membuat pertimbangan, memiliki keyakinan penilaian tentang kualitas 

dirinya akan selalu dilakukan oleh rekan seprofesinya yang sama-sama tahu dan 
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paham tentang pekerjaan pengauditan, dan memiliki relasi dengan profesi yang luas 

akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik. 

Sedangkan, penelitian oleh Hendro Wahyudi, dkk (2006) menunjukan 

hasil bahwa pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan terhadap profesi 

dan hubungan dengan rekan seprofesi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak 

menunjukkan adanya pengaruh salah satu dimensi profesionalisme, yaitu 

kewajiban sosial, terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian yang mengkaji tentang pentingnya pengalaman auditor terhadap 

keputusan judgement dalam pemeriksaan laporan keuangan juga banyak 

dilakukan. Menurut hasil penelitian Mayangsari (2006), auditor yang ahli dan non 

ahli mempunyai perbedaan dalam menberikan suatu pendapat. Menurut Noviyani 

(2002) pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja auditor. Pengalaman auditor akan semakin berkembang 

dengan bertambahnya pengalaman audit, diskusi mengenai audit dengan rekan 

sekerja, pengawasan dan review oleh akuntan senior, mengikuti program 

pelatihan dan penggunaan standar auditing.

Pekerjaan seorang profesional harus dikerjakan dengan sikap profesional 

pula, dengan sepenuhnya melandaskan pada moral dan etika tertentu. Dengan 

sikap profesionalnya, akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang 

dapat muncul pada dirinya sendiri ataupun pihak eksternal (Ludigdo dan 

Machfoedz, 1999).
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Penelitian yang dilakukan oleh Shaub et al (1993) dalam Marini dan 

Murtanto (2003) menunjukkan bahwa orientasi etika auditor (yang dibentuk oleh 

lingkungan budaya dan pengalaman pribadi) tidak hanya berpengaruh terhadap 

sensitivitas etika auditor namun juga berpengaruh terhadap tingkat komitmen 

organisasi maupun komitmen profesinya. Khomsiyah dan Indriantoro (1997) 

menyatakan bahwa komitmen profesi mempengaruhi sensitivitas etika auditor 

pemerintah.

Hasil penelitian dari Herawaty (2009) mengindikasikan bahwa 

profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, dan etika 

profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme, 

pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaatannya akan kode etik 

semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan 

audit laporan keuangan.

2.12 Perumusan Hipotesis

Suatu model yang mengilhami pemikiran teoritis hubungan antara 

profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas adalah model penelitian 

yang dilakukan oleh Hastuti (2003), maupun oleh Wahyudi dkk (2006). Sedangkan  

kerangka pemikiran pada variabel kesadaran etika profesi didasari oleh model 

penelitian Ludigdo (1999) dan Herawaty (2009) dan untuk variabel pengalaman kerja 

didasarkan pada kerangka pikir pada penelitian Mayangsari (2003) dan Herliansyah 

(2006). 

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel 

independen (profesionalisme, kesadaran etika profesi, dan pengalaman auditor)
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terhadap variabel dependen (pertimbangan tingkat materialitas) adalah sebagai 

berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Model yang dibangun adalah hubungan kausalitas antara profesionalisme 

auditor (pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan 

terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi),  kesadaran etika profesi dan 

pengalaman auditor sebagai variabel independen dengan pertimbangan tingkat 

materialitas sebagai variabel dependen.

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme 

dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimilki. Keteguhan untuk 

tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini 

Pertimbangan Tingkat 
Materialitas

(Y)

- Pengabdian pada profesi       

       (X1)

- Kewajiban sosial 

(X2)

- Kemandirian        

(X3)

- Keyakinan pada   profesi             

(X4)

- Hubungan dengan

rekan sesama profesi    

(X5)

- Kesadaran Etika Profesi

           (X6)

- Pengalaman Auditor

               (X7)
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adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan 

didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang 

diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi 

(Wahyudi dkk, 2006). Berdasarkan pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis:

H1a : Eksternal auditor yang memiliki dimensi profesionalisme pengabdian pada 

profesi yang lebih tingi memiliki pengaruh signifikan terhadap

pertimbangan tingkat materialitas atas audit laporan keuangan.

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi 

dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut (Wahyudi dkk, 2006). Berdasarkan pemikiran tersebut maka 

diajukan hipotesis: 

H1b  : Eksternal auditor yang memiliki dimensi profesionalisme kewajiban sosial 

yang lebih tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan 

materialitas atas audit laporan keuangan.

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 

lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi) (Wahyudi dkk, 2006). 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis:

H1c : Eksternal auditor yang memiliki dimensi profesionalisme kemandirian yang 

lebih tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan 

materialitas atas audit laporan keuangan.
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Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan 

orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan 

mereka (Wahyudi dkk, 2006). Berdasarkan pemikiran tersebut maka diajukan 

hipotesis:

H1d : Eksternal auditor yang memiliki dimensi profesionalisme kepercayaan 

terhadap profesi yang lebih tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertimbangan materialitas atas audit laporan keuangan.

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega 

informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesional (Wahyudi dkk, 2006). Berdasarkan 

pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis:

H1e  : Eksternal auditor yang memiliki dimensi profesionalisme hubungan 

dengan sesama profesi yang lebih tinggi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertimbangan materialitas atas audit laporan keuangan.

Pekerjaan seorang profesional harus dikerjakan dengan sikap profesional 

pula, dengan sepenuhnya melandaskan pada moral dan etika tertentu. Dengan 

sikap profesionalnya, akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang 

dapat muncul pada dirinya sendiri ataupun pihak eksternal (Ludigdo dan 

Machfoedz, 1999).  Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Herawaty (2009) 

juga memberikan hasil bahwa semakin baik ketaatan auditor pada kode etik maka 
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akan semakin baik pula pertimbangannya dalam menetapkan tingkat materialitas. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis:

H1f  : Eksternal auditor yang memiliki kesadaran etika profesi lebih memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas atas audit laporan 

keuangan.

Menurut Bedard (1989) dalam Mayangsari (2003), profesionalisme suatu 

bidang keahlian akan meningkat seiring dengan lamanya waktu bidang profesi 

yang ditekuni oleh seorang individu. Pernyataan ini didukung pula oleh Marinus 

Wray (1997) dalam Herliansyah (2006), secara spesifik pengalaman dapat diukur 

dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas 

(job) Berdasarkan pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis:

H1g  : Eksternal auditor yang memiliki memiliki pengalaman audit lebih tinggi 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas atas 

audit laporan keuangan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah explanatory dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian explanatory menurut Singarimbun (1995: 5) adalah suatu penelitian 

dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal sebab-akibat antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis. Secara umum tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor (pengabdian pada profesi, 

kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan 

rekan seprofesi), kesadaran etika profesi dan pengalaman auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu jenis data 

penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 

1999: 145)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 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 
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mengajukan pertanyaan tertulis melalui kuisioner yang dibagikan secara langsung 

kepada responden.  

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 terdahulu atau dari teori yang ada 

untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-

buku, jurnal, internet, majalah, dan literatur terkait lainnya.

3.3 Populasi dan Karakteristik Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Malang dan Surabaya yang terdaftar pada Directory Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2010. Peneliti memilih auditor Malang dan 

Surabaya karena (1) Kantor Akuntan tersebut terdaftar dalam Directory IAI 

sehingga memudahkan proses pengiriman kuisioner, (2) membantu proses 

pengolahan dan penganalisaan data karena lingkup populasinya tidak terlalu luas, 

dan (3) adanya keterbatasan waktu dan biaya mengingat metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah mail survey.

Pengklasifikasian auditor berpengalaman dan tidak berpengalaman 

didasarkan pada masa kerjanya. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang 

masa kerjanya lebih dari 4 tahun, dan auditor yang kurang berpengalaman adalah 

auditor yang masa kerjanya kurang dari 4 tahun (Mayangsari, 2003).        
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan mengambil data 

dari populasi yang ada. Metode pemilihan sampel adalah sampel secara  simple

random sampling. Metoda tersebut dilakukan dengan pengambilan sampel acak

secara sederhana. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner 

yang dikirim melalui pos (mail survey) yang disertai dengan surat permohonan 

untuk menjadi responden, maupun dikirimkan langsung dengan menitipkan 

kuisioner kepada contact person dari KAP tempat responden bekerja. Kuisioner 

yang dikirim langsung adalah kuisioner yang alamatnya dapat dijangkau oleh 

peneliti. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian (respon rate) yang cukup 

tinggi, maka peneliti membuat format kuisioner yang dirancang semenarik 

mungkin dengan pertanyaan yang tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. 

3.5 Metode Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Cooper dan Emory (1995: 37) definisi operasional adalah suatu 

definisi yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi yang dapat diuji secara 

khusus. Sedangkan variabel menurut Sugiyono (2005: 32) adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Variabel dibedakan menjadi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dalam 

penelitian ini variabel bebas dari profesionalisme adalah pengabdian pada profesi 

(X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian (X3), keyakinan terhadap profesi (X4), 

hubungan dengan rekan seprofesi (X5), selain itu variabel bebas lainnya adalah 
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kesadaran etika profesi (X6) dan pengalaman auditor (X7). Sedangkan yang 

menjadi variabel terikat adalah pertimbangan tingkat materialitas (Y). Definisi 

operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah:

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme 

dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimilki. Keteguhan untuk 

tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini 

adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan 

didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang 

diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. Untuk 

mengukur pengabdian pada profesi digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Hastuti dkk (2003). Instrumen ini terdiri dari 6 item dengan lima point skala 

likert.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi 

dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. Untuk mengukur dimensi kewajiban sosial digunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Hastuti dkk (2003). Instrumen ini terdiri dari 

5 item dengan lima point skala likert.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 
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lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan 

dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Untuk 

mengukur dimensi digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Hastuti dkk 

(2003). Instrumen ini terdiri dari 3 item dengan lima point skala likert.

4. Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang 

menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang 

tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Untuk 

mengukur dimensi keyakinan pada profesi digunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Hastuti dkk (2003). Instrumen ini terdiri dari 5 item dengan 

lima point skala likert.

5. Hubungan dengan rekan seprofesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega 

informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesional. Untuk mengukur dimensi 

hubungan dengan rekan seprofesi digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Hastuti dkk (2003). Instrumen ini terdiri dari 4 item dengan lima point skala 

likert.

6. Kesadaran etika profesi

Pekerjaan seorang profesional harus dikerjakan dengan sikap profesional 

pula, dengan sepenuhnya melandaskan pada moral dan etika tertentu. Dengan 

sikap profesionalnya, akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang 
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dapat muncul pada dirinya sendiri ataupun pihak eksternal (Ludigdo dan 

Machfoedz, 1999). Untuk mengukur pengabdian pada profesi digunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ludigdo dan Machfoedz (1999). Instrumen 

ini terdiri dari 5 item dengan lima point skala likert.

7. Pengalaman auditor

Menurut Bedard (1989) dalam Mayangsari (2003), profesionalisme suatu 

bidang keahlian akan meningkat seiring dengan lamanya waktu bidang profesi 

yang ditekuni oleh seorang individu. Pernyataan ini didukung pula oleh Marinus 

Wray (1997) dalam Herliansyah (2006), secara spesifik pengalaman dapat diukur 

dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas 

(job). Variabel pengalaman audit dalam penelitian ini diukur menggunakan item 

pertanyaan yang dinyatakan dengan angka 1 untuk auditor yang memiliki 

pengalaman audit kurang dari 3 tahun, angka 2 untuk auditor yang memiliki 

pengalaman audit 3-5 tahun, dan angka 3 untuk auditor yang memiliki 

pengalaman audit lebih dari 5 tahun.

8. Materialitas

Materialitas adalah 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 itu (Mulyadi, 2000: 158). Untuk mengukur materialitas digunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Hastuti dkk (2003). Instrumen ini terdiri dari 

13 item dengan lima point skala likert.
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3.6 Metode Analisis Data

       Dalam menganalisis data penelitian ini, teknik yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda (multiple regression linear). Menurut Kotler 

(dalam Sekaran : 89), analisis regresi linear adalah suatu metode analisis 

statistic yang menggunakan model matematika tertentu yang terdiri atas 

beberapa buah asumsi. Secara teori, jelas bahwa hasil analisis regresi linear 

akan mempunyai nilai (valid) hanya jika seluruh asumsi yang digunakan 

dapat diterima. Oleh karena itu, seluruh asumsi yang digunakan harus diuji 

(atau dites) keabsahannya untuk menguji validitas model. Seluruh pengujian 

dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for

Windows.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2002: 144), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Uji 

validitas dilakukan dengan rumus korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson dalam Arikunto (2002: 146), yaitu:
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Rumus:

Keterangan :

    Rxy = koefisien korelasi

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

∑ Y = jumlah Y (skor total seluruh pertanyaan)

n     = jumlah responden

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2002: 154), reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena istrumen tersebut sudah cukup baik. Salah satu teknik 

yang digunakan adalah melakukan uji Cronbach’s Alpha. Kriteria pengukuran 

reliabilitas ini sebagai berikut : apabila Cronbach’s Alpha memiliki nilai lebih 

dari 0,6 suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (Sekaran 2003 : 311).

Rumus :

Keterangan:

α      = koefisien relatifitas alpha

K     = jumlah belahan

S2j   = varians skor belahan

S2x  = varians skor total
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3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme, kesadaran etika 

profesi dan pengalaman kerja sebagai variabel bebas (independen) terhadap 

tingkat materialitas sebagai variabel terikat (dependen), digunakan analisis 

persamaan regresi linier berganda dengan rumus:

Y = α + β1x1 + β2x2 + ....................................... + β7x7  + e

Keterangan:

Y        = pertimbangan tingkat materialitas

α         = nilai intersep (konstan)

β1... β7 = koefisien arah regresi

x1 = pengabdian pada profesi

x2 = kewajiban sosial

x3 = kemandirian

x4 = keyakinan terhadap profesi

x5 = hubungan dengan rekan seprofesi

x6 = kesadaran etika profesi

x7 = pengalaman auditor

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

      Terpenuhinya asumsi klasik merupakan salah satu syarat agar model

analisis regresi linier berganda bisa digunakan. Untuk mendapatkan parameter-

parameter estimasi dari model dinamis yang dipakai, dalam penelitian ini 

digunakan metode penaksiran OLS (Ordinary Least Square). Penggunaan metode 

ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut : 
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan 

uji-F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 

(Ghozali, 2005: 110). Normalitas menggunakan uji Kolomogorof Smirnov 

(Liliefors). Jika L hitung < L tabel atau Sig > 0.05 maka normalitas data 

terpenuhi. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah residual regresi 

OLS (ordinary least squares) memiliki varians yang konstan antar sampel 

pengamatan (homokedastisitas). Regresi OLS yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Heterokedastisitas diuji berdasarkan metode glejser. Uji ini 

meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Jika hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signfikan terhadap 

nilai absolut residual, residual regresi OLS dianggap memiliki 

homoskedastisitas (tidak terjadi heterokedastisitas).

3. Uji Non-Multikolinieritas 

Non multikolinieritas berarti antara variabel independen dalam model 

regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna.

Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Value 

Inflation Factor (VIF). Jika VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut:
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     1
VIF = 

(1-R2
xt)

4. Uji Non – Autokorelasi

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi di antara 

data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data 

sebelumnya (Gujarati, 1997: 180). Dalam konteks regresi, model regresi linier 

klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam 

disturbance atau gangguan. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi 

dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-test). Secara konvensional dapat 

dikatakan bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi 

non-autokorelasi jika nilai dari uji Durbin Watson mendekati 2. 

3.7 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini akan diuji apakah terdapat hubungan antara variabel 

independen: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan 

terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi, kesadaran etika profesi, dan 

pengalaman auditor dengan variabel dependen : pertimbangan tingkat materialitas. 

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel 

independen dan dependen adalah dengan menggunakan metode kendall-tau, yang 

dirumuskan dengan model sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Persamaan regresi linier berganda semakin baik jika nilai koefisien determinasi 

(R2) semakin besar atau mendekati 1. R2 menjelaskan proporsi variasi dalam 
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variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama 

(simultan) yaitu dengan rumus (Sumarsono, 2004: 225)

R2 = ESS

                   TSS

Keterangan:

R2 = koefisien determinasi

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = jumlah kuadrat residual

TSS = ESS + RSS

2. Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji signifikansi dari koefisien regresi linier berganda, digunakan uji 

F sehingga dapat diketahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap 

variable terikat. Rumus yang digunakan (Sumarsono, 2004: 226)

F =    R2 / (k-1)
      (1-R2) / (N-k)

Berdasarkan rumus di atas, hipotesis penelitian dirumuskan:

Ho : variabel pengabdian pada profesi (X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian 

(X3), keyakinan terhadap profesi (X4), hubungan dengan rekan seprofesi 

(X5), kesadaran etika profesi (X6) dan pengalaman auditor (X7) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertimbangan tingkat

materialitas (Y).

H1 : variabel pengabdian pada profesi (X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian 

(X3), keyakinan terhadap profesi (X4), hubungan dengan rekan seprofesi 

(X5), kesadaran etika profesi (X6) dan pengalaman auditor (X7) secara 
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simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertimbangan 

tingkat materialitas (Y).

Untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dan Ftabel. Jika : 

F hitung> F tabel maka Ho ditolak 

F hitung < F tabel maka Ho diterima

3. Uji Parsial

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara tiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat, sehngga dapat diketahui variabel bebas yang dominan 

berpengaruh di antara variabel bebas yang ada. Rumus yang digunakan 

(Sumarsono, 2004: 226) adalah:

t = βi - βi

    Se (βi)

Keterangan:

Se = standar deviasi

βi = koefisien regresi

Berdasarkan rumus di atas, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut;

Ho : variabel pengabdian pada profesi (X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian 

(X3), keyakinan terhadap profesi (X4), hubungan dengan rekan seprofesi 

(X5), kesadaran etika profesi (X6) dan pengalaman auditor (X7) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertimbangan tingkat 

materialitas (Y).



61

61

H1 : variabel pengabdian pada profesi (X1), kewajiban sosial (X2), kemandirian 

(X3), keyakinan terhadap profesi (X4), hubungan dengan rekan seprofesi 

(X5), kesadaran etika profesi (X6) dan pengalaman auditor (X7) secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertimbangan tingkat

materialitas (Y).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini, data didapatkan dari kuisioner yang disebarkan kepada 

beberapa Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Jawa Timur, yang terdaftar dalam 

Directory IAI. Kuisioner yang disebar sejumlah 100 buah dan dari jumlah tersebut 

didapatkan kembali 75 buah kuisioner yang dapat diolah, atau sebesar 75% dari total 

yang dikirim.

Tabel 4.1 Gambaran Penyebaran dan Penerimaan Kuisioner

No. Nama KAP
Kuisioner 

dikirim

Kuisioner

Kembali

1. KAP Drs. Made Sudarma, Thomas & Dewi 10 8

2. KAP Drs. Nasikin 8 5

3. KAP Drs. Soewardhono & Rekan 10 5

4. KAP Drs. Suprihadi & Rekan 10 8

5. KAP Kanto, Tony, Frans & Darmawan 2 2

6. KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 10 8

7. KAP Drs. Hanny Wolfrey & Rekan 10 6

8. KAP Drs. J. Tanzil & Rekan 10 10

9. KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & 12 12
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Saptoto

10. KAP Osman Bing Satrio & Rekan 10 5

11. KAP Drs. Johan, Malonda, Astika & Rekan 8 6

Jumlah 100 75

Dari bagian pertanyaan profil dan latar belakang responden secara umum, didapatkan 

data-data sebagai berikut:

a. Jumlah responden pria adalah sebanyak 43 orang (57%) dan jumlah responden 

wanita adalah 34 orang (43%).

b. Jumlah responden dengan pengalaman kurang dari 3 tahun sebanyak 17 orang 

(23%), pengalaman 3-5 tahun sebanyak 29 orang (38%) dan pengalaman lebih dari 

5 tahun sebanyak 29 orang (38%).

c. Responden dengan kedudukan auditor senior sebanyak 35 orang (47%), auditor 

dengan kedudukan sebagai supervisor sebanyak 17 orang (23%), auditor dengan 

kedudukan sebagai auditor junior sebanyak 23 orang (31%).

d. Responden dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (8%), S1 sebanyak 69 

orang (92%).

e. Responden yang mengikuti kursus-kursus di bidang akuntansi, keuangan dan 

pengauditan meliputi, kursus perpajakan, dan Pendidikan Profesi Akuntansi.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas
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Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

dapat mengumpulkan data secara tepat dan sesuai dengan variabel yang diteliti. 

Instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,3 (Masrun 

dalam Sugiono, 2002: 106).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi alat pengukur dalam mengukur gejala yang 

sama. Suatu kuisioner dikatakan reliable dapat dilihat dari nilai Alpha Chronbach, 

jika lebih besar dari 0,6 (α > 0,6) maka dapat dikatakan bahwa item kuisioner reliabel 

(Sekaran, 2006: 182)

Tabel 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengabdian pada 

Profesi (X1)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05

Pengabdian pada 
Profesi (X1)

X1.1 0.475 0,000 0,801
X1.2 0.853 0,000
X1.3 0.762 0,000
X1.4 0.610 0,000
X1.5 0.702 0,000
X1.6 0.801 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.2 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel pengabdian pada profesi (X1) mempunyai nilai lebih dari 0.3 dan

koefisien alpha menunjukkan hasil sebesar 0.801 (lebih besar dari 0.6). Dengan 
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demikian, seluruh item pertanyaan untuk variabel pengabdian pada profesi (X1) valid 

dan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel  Kewajiban Sosial (X2)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05

Kewajiban 
Sosial (X2)

X2.1 0.768 0,000 0,821
X2.2 0.803 0,000
X2.3 0.757 0,000
X2.4 0.803 0,000
X2.5 0.705 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.3 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel kewajiban sosial (X2) mempunyai nilai lebih dari 0.3 dan koefisien 

alpha menunjukkan hasil sebesar 0.821 (lebih besar dari 0.6). Dengan demikian, 

seluruh item pertanyaan untuk variabel kewajiban sosial (X2) valid dan reliabel untuk 

pengujian selanjutnya.

Tabel 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemandirian (X3)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05

Kemandirian 
(X3)

X3.1 0.818 0,000 0,799
X3.2 0.863 0,000
X3.3 0.855 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.4 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel kemandirian (X3) mempunyai nilai lebih dari 0.3 dan koefisien alpha 

menunjukkan hasil sebesar 0.799 (lebih besar dari 0.6). Dengan demikian, seluruh 

item pertanyaan untuk variabel kemandirian (X3) valid dan reliabel untuk pengujian 

selanjutnya.
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Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keyakinan terhadap Profesi 

(X4)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05

Keyakinan 
terhadap Profesi 
(X4)

X4.1 0.647 0,000 0,788
X4.2 0.747 0,000
X4.3 0.826 0,000
X4.4 0.588 0,000
X4.5 0.851 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.5 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel keyakinan terhadap profesi (X4) mempunyai nilai lebih dari 0.3 dan 

koefisien alpha menunjukkan hasil sebesar 0.788 (lebih besar dari 0.6). Dengan 

demikian, seluruh item pertanyaan untuk keyakinan terhadap profesi (X4) valid dan 

reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Hubungan dengan Rekan 

Seprofesi (X5)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05

Hubungan 
dengan Rekan 
Seprofesi (X5)

X5.1 0.828 0,000 0,782
X5.2 0.874 0,000
X5.3 0.645 0,000
X5.4 0.790 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.6 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel hubungan dengan rekan seprofesi (X5) mempunyai nilai lebih dari 0.3 

dan koefisien alpha menunjukkan hasil sebesar 0.782 (lebih besar dari 0.6). Dengan 
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demikian, seluruh item pertanyaan untuk variabel hubungan dengan rekan seprofesi 

(X5) valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kesadaran Etika Profesi (X6)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05

Kesadaran Etika 
Profesi (X6)

X6.1 0.673 0,000 0,825
X6.2 0.766 0,000
X6.3 0.770 0,000
X6.4 0.780 0,000
X6.5 0.825 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.7 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel kesadaran etika profesi (X6) mempunyai nilai lebih dari 0.3 dan 

koefisien alpha menunjukkan hasil sebesar 0.825 (lebih besar dari 0.6). Dengan 

demikian, seluruh item pertanyaan untuk variabel hubungan dengan kesadaran etika 

profesi (X6) valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pertimbangan Tingkat 

Materialitas (Y)

Variabel
Nomer 
Item

Validitas
Reliabilitas

Korelasi Sig < 0,05
Pertimbangan 
Tingkat 
Materialitas (Y)

Y1.1 0.388 0,000 0,715
Y1.2 0.361 0,000
Y1.3 0.361 0,000
Y1.4 0.461 0,000
Y1.5 0.717 0,000
Y1.6 0.527 0,000
Y1.7 0.434 0,000
Y1.8 0.598 0,000
Y1.9 0.424 0,000
Y1.10 0.458 0,000
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Y1.11 0.508 0,000
Y1.12 0.569 0,000

Y1.13 0.349 0,000

Berdasarkan data dari tabel 4.7 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y) mempunyai nilai lebih dari 0.3 

dan koefisien alpha menunjukkan hasil sebesar 0.715 (lebih besar dari 0.6). Dengan 

demikian, seluruh item pertanyaan untuk variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas

(Y) valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

      Terpenuhinya asumsi klasik merupakan salah satu syarat agar model 

analisis regresi linier berganda bisa digunakan. Untuk mendapatkan parameter-

parameter estimasi dari model dinamis yang dipakai, dalam penelitian ini digunakan 

metode penaksiran OLS (Ordinary Least Square). Alat yang digunakan untuk 

pengujian asumsi klasik pada penelitian ini dan hasil pengujiannya adalah sebagai 

berikut :

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2005: 

110). Normalitas menggunakan uji Kolomogorof Smirnov). Jika L hitung < L tabel 

atau Sig > 0.05 maka normalitas data terpenuhi.
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Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal pada model yang 

digunakan dapat dicermati pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

Unstandarized Residual
N 75
Kolmogorov-Smirnov Z 0.827
Asymp. Sig (2-tailed) 0.500

Berdasarkan tabel 4.9 hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan 

Kolmogrov-Smirnov Goodness of Fit Test dapat diambil kesimpulan bahwa model 

regresi memenuhi asumsi berdistribusi normal, yang ditunjukkan oleh nilai Sig > 0.05 

yaitu sebesar 0.500.

4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah residual regresi OLS 

(ordinary least squares) memiliki varians yang konstan antar sampel pengamatan 

(homokedastisitas). Regresi OLS yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heterokedastisitas diuji berdasarkan metode glejser. Uji ini meregresikan variabel 

independen terhadap nilai absolut residual. Jika hasilnya menunjukkan bahwa 

variabel independen berpengaruh tidak signfikan terhadap nilai absolut residual, 

residual regresi OLS dianggap memiliki homoskedastisitas (tidak terjadi 

heterokedastisitas). Heterokedastisitas terjadi bila nilai t hitung > t tabel dan 

sebaliknya jika t hitung < t tabel maka terjadi homokedastisitas atau sig > 0.05
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Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel bebas T hitung (Sig) Keterangan
Pengabdian pada profesi (X1) 0.526 0.600 Homoskedastisitas
Kewajiban sosial  (X2) 0.496 0.621 Homoskedastisitas
Kemandirian  (X3) -0.499 0.619 Homoskedastisitas
Keyakinan terhadap profesi  (X4) 1.075 0.286 Homoskedastisitas
Hubungan dengan rekan seprofesi (X5) -1.998 0.051 Homoskedastisitas
Kesadaran etika profesi  (X6) 1.770 0.081 Homoskedastisitas
Pengalaman auditor (X7) 0.280 0.780 Homoskedastisitas

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan hasil pengujian atas uji non 

heterokedastisitas bahwa thitung dari keseluruhan variabel < dari ttabel (ttabel = 1.996) dan 

probabilitas hasil regresi variabel independen dengan nilai absolut residual adalah 

lebih dari 0.05 (Sig > 0.05). Maka dapat diputuskan bahwa residual regresi OLS 

dianggap memiliki homokedastisitas (tidak terjadi heterokedastisitas).

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Non multikolinieritas berarti antara variabel independen dalam model regresi 

tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Jika VIF < 10 

maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil pengujian 

multikolineritas:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel VIF Keterangan

Pengabdian pada Profesi (X1) 1.253 Non Multikolinieritas

Hubungan sesama Profesi (X2) 1.245 Non Multikolinieritas

Kewajiban Sosial (X3) 1.155 Non Multikolinieritas

Kemandirian (X4) 1.226 Non Multikolinieritas

Keyakinan pada Profesi (X5) 1.317 Non Multikolinieritas
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Kesadaran Etika (X6) 1.072 Non Multikolinieritas

Pengalaman Kerja (X7) 1.059 Non Multikolinieritas

Dari tabel 4.11 di atas, diketahui bahwa semua nilai VIF < 10, sehingga dapat 

diputuskan asumsi tidak terjadinya multikolinieritas terpenuhi. Artinya antar variabel 

bebas dalam penelitian ini saling bebas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi di antara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya 

(Gujarati, 1997: 180). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik 

mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau 

gangguan. suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi non-

autokorelasi jika nilai dari uji Durbin Watson mendekati 2. Hasil pengujian Durbin 

Watson tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi

Model R R 
Square

Adj.
R 

Square

Std. Error of 
the Estimates

DW Intepretasi

1. 0.833 0.694 0.662 2.74188 1.856 Tidak ada 
autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian Durbin Watson yang tampak dalam Tabel 4.12 di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa asumsi non autokorelasi terpenuhi, karena hasil 

pengujian diperoleh hasil regresi Durbin Watson sebesar 1.856 atau mendekati 2.
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4.4 Analisis Data dan Intepretasi

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka model regresi dapat digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. Adapun variabel independen dalam regresi ini adalah Pengabdian pada 

Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi 

(X4), Hubungan dengan Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), 

Pengalaman Auditor (X7) dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y) sebagai sebagai 

variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi:

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel B Beta t Sig t Ket.
(Constant) 7.718 2.081 0.041 Signifikan
Pengabdian pada profesi(X1) 0.523 0.375 4.953 0.000 Signifikan
Kewajiban sosial (X2) 0.359 0.216 2.868 0.006 Signifikan
Kemandirian (X3) 0.454 0.168 2.316 0.024 Signifikan
Keyakinan terhadap profesi (X4) 0.264 0.165 2.201 0.031 Signifikan
Hubungan dengan rekan seprofesi 0.380 0.214 2.764 0.007 Signifikan
(X5)
Kesadaran etika profesi (X6) 0.194 0.159 2.275 0.026 Signifikan
Pengalaman auditor (X7) 1.243 0.425 2.924 0.005 Signifikan

Dari tabel 4.13 di atas didapatkan bentuk persamaan regresi berganda sebagai 

berikut :

Y = 7.718 + 0.523 X1 + 0.359 X2 + 0.454 X3 + 0.264 X4 + 0.380 X5 + 0.194 X6 

+ 1.243 X7 + e

Berikut penjelasan berdasarkan  persamaan regresi yang terbentuk:
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1. Konstanta (α) sebesar 7.718 menyatakan bahwa apabila tidak ada variabel  

Pengabdian pada Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), Kemandirian (X3), 

Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan Rekan Seprofesi (X5), 

Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman Auditor (X7), maka pertimbangan 

tingkat Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y) adalah sebesar 7.718. 

2. Koefisien regresi variabel pengabdian pada profesi (β1) sebesar 0.523 menyatakan 

bahwa setiap peningkatan variabel pengabdian pada profesi sebesar 1 kali, maka 

Pertimbangan atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 0.523 kali atau 

dengan kata lain, setiap peningkatan pertimbangan tingkat materialitas (Y) 

dibutuhkan variabel pengabdian pada profesi sebesar 0.523, dengan asumsi 

variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 = 0) atau Cateris 

Paribus.

3. Koefisien regresi kewajiban sosial (β2) sebesar 0.359 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan variabel pengabdian pada profesi sebesar 1 kali, maka Pertimbangan 

atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 0.359 kali atau dengan kata lain, 

setiap peningkatan pertimbangan tingkat materialitas (Y) dibutuhkan variabel 

kewajiban profesi sebesar 0.359, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap 

(X1, X3, X4, X5, X6, dan X7 = 0) atau Cateris Paribus.

4. Koefisien regresi kemandirian (β3) sebesar 0.454 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan variabel pengabdian pada profesi sebesar 1 kali, maka Pertimbangan 

atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 0.454 kali atau dengan kata lain, 
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setiap peningkatan pertimbangan tingkat materialitas (Y) dibutuhkan variabel 

kemandirian sebesar 0.454, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, 

X4, X5, X6, dan X7 = 0) atau Cateris Paribus.

5. Koefisien regresi variabel keyakinan terhadap profesi (β4) sebesar 0.264 

menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel keyakinan terhadap profesi sebesar 

1 kali, maka Pertimbangan atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 0.264 

kali atau dengan kata lain, setiap peningkatan pertimbangan tingkat materialitas 

(Y) dibutuhkan variabel keyakinan terhadap profesi sebesar 0.264, dengan asumsi 

variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, X3, X5, X6, dan X7 = 0) atau Cateris 

Paribus.

6. Koefisien regresi variabel hubungan dengan rekan seprofesi (β5) sebesar 0.380 

menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel hubungan dengan rekan seprofesi 

sebesar 1 kali, maka Pertimbangan atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 

0.380 kali atau dengan kata lain, setiap peningkatan pertimbangan tingkat 

materialitas (Y) dibutuhkan variabel hubungan dengan rekan seprofesi sebesar 

0.380, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, X3, X4, X6, dan    

X7 = 0) atau Cateris Paribus.

7. Koefisien regresi variabel kesadaran etika profesi (β6) sebesar 0.194 menyatakan 

bahwa setiap peningkatan variabel kesadaran etika profesi sebesar 1 kali, maka 

Pertimbangan atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 0.194 kali atau 

dengan kata lain, setiap peningkatan pertimbangan tingkat materialitas (Y) 
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dibutuhkan variabel kesadaran etika profesi sebesar 0.194, dengan asumsi variabel 

bebas yang lain tetap (X1, X2, X3, X4, X5, dan  X7 = 0) atau Cateris Paribus.

8. Koefisien regresi variabel pengalaman auditor (β7) sebesar 1.243 menyatakan 

bahwa setiap peningkatan variabel pengalaman auditor sebesar 1 kali, maka 

Pertimbangan atas Tingkat Materialitas (Y) akan naik sebesar 1.243 kali atau 

dengan kata lain, setiap peningkatan pertimbangan tingkat materialitas (Y) 

dibutuhkan variabel pengalaman auditor sebesar 1.243, dengan asumsi variabel 

bebas yang lain tetap (X1, X2, X3, X4, X5, dan  X6 = 0) atau Cateris Paribus.

4.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

apakah seluruh variabel independen, variabel Pengabdian pada Profesi (X1), 

Kewajiban Sosial (X2), Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), 

Hubungan dengan Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman 

Auditor (X7), berpengaruh baik secara serentak maupun individu terhadap variabel 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y). Pengujiannya dilakukan dengan 

menggunakan alat analisis Uji Koefisien Determinasi (R2), ANOVA (Uji F) dan 

Independent t-tes (Uji t).

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Hasil analisis korelasi seperti yang tampak dalam tabel 4.14, mengkorelasi 

variabel Pengabdian pada Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), Kemandirian (X3), 

Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan Rekan Seprofesi (X5), 
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Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman Auditor (X7), maka pertimbangan tingkat 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y), diperoleh nilai angka R square = 0.694. 

Tabel 4.14 Hasil Uji R2

Model R R 
Square

Adj.
R 

Square

Std. Error of 
the Estimates

1. 0.833 0.694 0.662 2.74188

Artinya bahwa perubahan Pertimbangan tingkat materialitas (Y) dipengaruhi 

sebesar 69.4% oleh Pengabdian pada profesi(X1), Kewajiban Sosial (X2), 

Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan Rekan 

Seprofesi(X5), Kesadaran Etika Profesi (X6) dan Pengalaman Auditor (X7) 

sedangkan sisanya 30.6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar tujuh variabel bebas 

yang diteliti.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis yang pertama dilakukan dengan menggunakan uji F, yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel Pengabdian pada Profesi (X1), 

Kewajiban Sosial (X2), Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), 

Hubungan dengan Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman 

Auditor (X7) secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y). Hipotesis pertama, jika dinyatakan dalam 

hipotesis statistik adalah sebagai berikut:
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H0 : Diduga variabel Pengabdian pada Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), 

Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan 

Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman Auditor 

(X7) secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas (Y).

H1 : Diduga variabel Pengabdian pada Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), 

Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan 

Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman Auditor 

(X7) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas (Y).

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

H0 diterima apabila probabilitas > 0.05

H0 ditolak apabila probabilitas < 0.05

Atau

H0 diterima apabila F hitung < F tabel

H0 ditolak apabila F hitung > F tabel

Hasil Uji F (ANOVA) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji ANOVA (F-test)

F hitung
Probabilitas 

(Sig)
F tabel Intepretasi

Nilai 21.681 0.000 2.149 H0 ditolak
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas didapatkan nilai Fhitung sebesar 21.681 

(signifikansi F= 0.000). Jadi Fhitung>Ftabel (21.681 > 2.149) atau Sig F < 5%         

(0.000 < 0.05). Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa secara bersama-

sama (simultan) Pengabdian pada profesi (X1), Kewajiban sosial (X2), Kemandirian 

(X3), Keyakinan terhadap profesi (X4), Hubungan dengan rekan seprofesi(X5), 

Kesadaran etika profesi (X6) dan Pengalaman auditor (X7) berpengaruh signifikan 

terhadap Pertimbangan tingkat materialitas (Y).

3. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis yang lain dilakukan dengan menggunakan uji t, dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah variabel Pengabdian pada profesi (X1), Kewajiban 

sosial (X2), Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap profesi (X4), Hubungan dengan 

rekan seprofesi(X5), Kesadaran etika profesi (X6) dan Pengalaman auditor (X7) 

secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan tingkat 

materialitas (Y). Jika dinyatakan dalam hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

H0 : Diduga variabel Pengabdian pada Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), 

Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan 

Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman Auditor 

(X7) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas (Y).

H1 : Diduga variabel Pengabdian pada Profesi (X1), Kewajiban Sosial (X2), 

Kemandirian (X3), Keyakinan terhadap Profesi (X4), Hubungan dengan 
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Rekan Seprofesi (X5), Kesadaran Etika Profesi (X6), Pengalaman Auditor 

(X7) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas (Y).

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

H0 diterima apabila probabilitas > 0.05

H0 ditolak apabila probabilitas < 0.05

Atau

H0 diterima apabila t hitung < t tabel

H0 ditolak apabila t hitung > t tabel

Tabel 4.16 Hasil Uji t

Hipotesis Nilai Intepretasi
Variabel Pengabdian pada Profesi (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

t           = 4.953 H0 ditolak

Sig t    = 0.000

t tabel = 1.996

Variabel Kewajiban Sosial (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas (Y)

t           = 2.868 H0 ditolak

Sig t    = 0.006

t tabel = 1.996

Variabel Kemandirian (X3) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas (Y)

t           = 2.316 H0 ditolak

Sig t    = 0.024

t tabel = 1.996

Variabel Keyakinan Terhadap Profesi (X4) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

t           = 2.201 H0 ditolak

Sig t    = 0.031

t tabel = 1.996
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Variabel Hubungan dengan Rekan Seprofesi 

(X5) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

t           = 2.764 H0 ditolak

Sig t    = 0.007

t tabel = 1.996

Variabel Kesadaran Etika Profesi (X6) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

t           = 2.275 H0 ditolak

Sig t    = 0.026

t tabel = 1.996

Variabel Pengalaman Auditor (X7) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

t           = 2.924 H0 ditolak

Sig t    = 0.005

t tabel = 1.996

a. Variabel Pengabdian pada Profesi (X1) 

Variabel pengabdian pada profesi (X1) mempunyai nilai thitung sebesar 4.953 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Karena thitung > ttabel (4.953 > 1.996) atau sig t < 

5% (0.000 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti secara parsial variabel Pengabdian pada Profesi berpengaruh 

signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y).

b. Variabel Kewajiban Sosial (X2) 

Variabel kewajiban sosial (X2) mempunyai nilai thitung sebesar 2.868 dengan 

probabilitas sebesar 0.006. Karena thitung > ttabel (2.868 > 1.996) atau sig t < 5% 

(0.006 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti secara parsial variabel Kewajiban Sosial berpengaruh 

signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y).
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c.   Variabel Kemandirian (X3) 

Variabel kemandirian (X3) mempunyai nilai thitung sebesar 2.316 dengan 

probabilitas sebesar 0.024. Karena thitung > ttabel (2.316 > 1.996) atau sig t < 5% 

(0.024 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti secara parsial variabel Kemandirian berpengaruh signifikan 

terhadap Pertimbangan tingkat materialitas (Y). 

d.  Variabel Keyakinan terhadap Profesi (X4) 

Variabel keyakinan terhadap rofesi (X4) mempunyai nilai thitung sebesar 2.201 

dengan probabilitas sebesar 0.031. Karena thitung > ttabel (2.201 > 1.996) atau sig t < 

5% (0.031 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti secara parsial variabel Keyakinan terhadap Profesi 

berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y).

e.   Variabel Hubungan dengan Rekan Seprofesi (X5) 

Variabel hubungan dengan rekan seprofesi (X5) mempunyai nilai thitung sebesar 

2.764 dengan probabilitas sebesar 0.007. Karena thitung > ttabel (2.764 > 1.996) atau 

sig t < 5% (0.007 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima, yang berarti secara parsial variabel Hubungan dengan Rekan 

Seprofesi berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y).

f.  Variabel Kesadaran Etika Profesi (X6) 

Variabel kesadaran etika profesi (X6) mempunyai nilai thitung sebesar 2.275 dengan 

probabilitas sebesar 0.026. Karena thitung > ttabel (2.275 > 1.996) atau sig t < 5% 
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(0.026 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti secara parsial variabel Kesadaran Etika Profesi berpengaruh 

signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y).

g. Variabel Pengalaman auditor (X7) 

Variabel pengalaman auditor (X7) mempunyai nilai thitung sebesar 2.924 dengan 

probabilitas sebesar 0.005. Karena thitung > ttabel (2.924 > 1.996) atau sig t < 5% 

(0.005 < 0,05) maka hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti secara parsial variabel Pengalaman Auditor berpengaruh 

signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y).

4.5 Pembahasan Hasil Pengujian

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel 

independen, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor yang tersusun 

atas dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan 

terhadap profesi,  dan hubungan dengan rekan seprofesi, kesadaran etika profesi dan 

pengalaman audit memiliki arah hubungan positif dan secara signifikan berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Pada pengujian pengaruh dimensi profesionalisme hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hastuti (2003) dan 

Wahyudi dkk (2006) yang menguji pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dalam laporan keuangan, kecuali untuk variabel kewajiban sosial 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Wahyudi dkk (2006) yang 
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menyatakan bahwa variabel kewajiban sosial secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan pada persamaan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 

4.13, menunjukkan bahwa variabel pengabdian pada profesi mempunyai koefisien 

regresi positif sebesar 0.523, hal ini berarti semakin tinggi dimensi profesionalisme 

tingkat pengabdian pada profesi seorang auditor maka akan semakin baik 

pertimbangan tingkat materialitasnya. Berdasarkan hasil uji signifikansi t, pada tabel 

4.15 nilai signifikansi t untuk varibel pengabdian pada profesi sebesar 4.953 yang 

nilainya lebih besar dibandingkan dengan t tabel (1.996), ini berarti bahwa variabel 

pengabdian pada profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Sesuai dengan teori yang disampaikan Hall dalam Wahyudi dkk (2006), 

bahwa seorang auditor yang memiliki dimensi profesionalisme pengabdian pada 

profesi, akan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimilki. Keteguhan 

untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. 

Totalitas seseorang terhadap pekerjaan akan muncul ketika seseorang 

mencintai profesinya dan tidak lagi menganggap pekerjaan sebagai beban sehingga 

mampu melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh kemampuannya, lebih dari hanya 

sekedar memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dengan memiliki 

kecintaan yang tinggi terhadap profesi maka seorang auditor akan melaksanakan 

setiap prosedur dengan segala kemampuannya dan secara matang akan membuat 

berbagai pertimbangan profesional dalam perencanaan audit laporan keuangan.
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Variabel kewajiban sosial memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.359 dan 

nilai signifikansi t sebesar 2.868, hasil ini menunjukkan bahwa variabel kewajiban 

sosial memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat dimensi profesionalisme 

kewajiban sosial, maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas. Sesuai dengan pendapat Hall dalam 

Wahyudi dkk (2006), kewajiban sosial mengacu pada pentingnya peranan profesi dan 

manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut.

Seorang auditor yang menyadari peran serta posisinya dalam masyarakat akan 

menyadari bahwa segala pernyataan yang dibuatnya mengenai kewajaran laporan 

keuangan sebuah perusahaan akan menjadi sumber yang diharapkan oleh masyarakat 

dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena keputusannya 

penting bagi kepentingan banyak orang, maka seorang auditor, akan lebih berhati-hati 

dan penuh dengan pertimbangan dalam membuat keputusan, termasuk di antaranya 

tidak mengabaikan keputusan atas tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 

keuangan klien.

Berdasarkan hasil penelitian, dari uji signifikansi t untuk variabel 

kemandirian, didapatkan nilai thitung sebesar 2.316 dan dari model persamaan regresi 

didapatkan nilai koefisien korelasi positif sebesar 0.454. Hasil ini menunjukkan 

bahwa variabel kemandirian, yang merupakan salah satu dimensi profesionalisme 
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berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Seperti teori yang disampaikan oleh Hall dalam Wahyudi dkk (2006), 

bahwa dimensi profesionalisme kemandirian diartikan sebagai suatu pandangan 

seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan 

dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

Pertimbangan mengenai tingkat materialitas merupakan pertimbangan 

profesional, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan kompetensi yang memadai 

dari seorang auditor. Seorang auditor dipercaya oleh klien untuk memberikan 

berbagai pertimbangan dalam pemeriksaan laporan keuangan karena auditor diyakini 

memiliki kompetensi untuk menilai secara objektif dan menggunakan pertimbangan 

tidak memihak terhadap informasi dalam laporan keuangan. Kemandirian 

diwujudkan dengan penilaian objektif, yang mengharuskan seorang auditor untuk 

membuat pertimbangan mengenai tingkat materialitas secara matang berdasarkan 

kondisi yang melingkupinya dan dengan risiko serta bukti audit yang relevan dan 

memadai, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, dari uji signifikansi t untuk variabel keyakinan 

terhadap profesi, didapatkan nilai thitung sebesar 2.201 dan dari model persamaan 

regresi didapatkan nilai koefisien korelasi positif sebesar 0.264. Hasil ini 

menunjukkan bahwa keyakinan terhadap profesi, yang merupakan salah satu dimensi 

profesionalisme berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Hall dalam Wahyudi (2006) keyakinan 
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terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai 

pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan keyakinan yang 

memadai mengenai kewajaran laporan keuangan klien seorang auditor tentu saja 

perlu untuk membuat perencanaan yang matang agar segala prosedur dapat 

dilaksanakan secara sistematis. Perencanaan yang matang harus pula disertai dengan 

supervisi yang memadai. Supervisi memadai harus dilakukan oleh rekan senior dalam 

KAP untuk memastikan kualitas audit dari jasa yang diberikan. Jika seorang auditor 

meyakini bahwa ruang geraknya dibatasi oleh peraturan dan penilaian yang telah 

ditetapkan oleh rekan sesama profesinya maka auditor akan bekerja pada koridor 

standar yang telah ditentukan, termasuk dalam membuat kebijakan tentang tingkat 

materialitas.

Variabel hubungan dengan rekan seprofesi memiliki koefisien regresi positif 

sebesar 0.380 dan nilai signifikansi t sebesar 2.764, hasil ini menunjukkan bahwa 

variabel hubungan dengan rekan seprofesi memiliki pengaruh signifikan dan 

berkorelasi positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat dimensi profesionalisme hubungan dengan rekan seprofesi, maka akan 

meningkatkan kemampuan auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas. 

Berdasarkan teori yang disampaikan Hall dalam Wahyudi (2006), dimensi 
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profesionalisme hubungan dengan rekan seprofesi adalah menggunakan ikatan 

profesi sebagai acuan untuk membangun kesadaran profesional. 

Hubungan yang baik dengan rekan sesama profesi dapat terwujud dengan 

banyaknya diskusi yang dilakukan untuk bertukar pikiran dan pendapat. Adanya 

diskusi dan pertukaran pikiran dengan orang lain yang seprofesi akan dapat 

membantu seorang auditor untuk  melaksanakan tugasnya dalam memeriksa laporan 

keuangan klien. Hubungan yang baik dengan rekan seprofesi ini tidak hanya dapat 

diwujudkan dengan komunikasi dengan rekan satu KAP saja, namun dapat tercermin 

dari adanya hubungan baik auditor satu dengan auditor dari KAP yang lain. 

Hubungan baik auditor dengan auditor dari KAP yang berbeda menunjukkan bahwa 

auditor tersebut dapat menjaga hubungan profesional dengan siapapun dan hal 

tersebut diharapkan tidak mempengaruhi kemampuannya dalam membuat keputusan

secara objektif.

Variabel kesadaran etika profesi memiliki koefisien regresi positif sebesar 

0.194 dan nilai signifikansi t sebesar 2.275, hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

kesadaran etika profesi memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran 

etika profesi, maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas. Hasil ini sesuai dengan penelitian Herawaty 

(2009) yang membuktikan bahwa semakin baik ketaatan auditor pada kode etik maka 

akan semakin baik pula pertimbangannya dalam menetapkan tingkat materialitas.
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Setiap pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat 

memiliki kode etik profesional yang mengatur perilaku dan standar kompetensinya. 

Makna menyadari etika profesi adalah memahami dan menggunakan pengetahuan 

atas standar profesi tersebut dalam melaksanakan setiap penugasan sebagai tolak ukur 

untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal dalam penugasan yang dapat 

mempengaruhi reputasi profesi. Adanya standar teknis dalam aturan etika 

mengharuskan seorang auditor untuk melaksanakan jasa profesionalnya sesuai 

dengan standar teknis dan standar profesional. Termasuk dalam prosedur pelaksanaan 

jasa profesional auditor eksternal adalah menentukan tingkat materialitas, dimana 

dalam pelaksanaannya auditor harus mengacu pada standar teknis pelaporan 

keuangan yaitu Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Dalam penelitian ini, variabel pengalaman auditor diwujudkan dalam seberapa 

lama auditor memiliki pengalaman dalam proses pengauditan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lama kerja seorang auditor memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dari uji signifikansi t untuk variabel 

pengalaman auditor, didapatkan nilai sebesar thitung sebesar 2.924 dan dari model 

persamaan regresi didapatkan nilai koefisien korelasi positif sebesar 1.243. Hasil 

penelitian ini mendukung teori Bedard (1989) dalam Mayangsari (2003) yang 

mengatakan bahwa  profesionalisme suatu bidang keahlian akan meningkat seiring 

dengan lamanya waktu bidang profesi yang ditekuni oleh seorang individu. Hasil 

penelitian ini juga konsisten dengan pernyataan Marinus Wray (1997) dalam 



89

Herliansyah (2006), secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu 

yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job).

Auditor dengan pengalaman kerja yang lebih lama telah lebih terbiasa dengan 

tahap perencanaan yang harus dilakukan selama penugasan tersebut, termasuk di 

antaranya telah terbiasa mengidentifikasi risiko dalam penugasan. Auditor yang 

menghabiskan lebih banyak waktu dalam profesinya tentu saja memiliki kemampuan 

lebih dalam melihat pola dan kecenderungan kesalahan yang mungkin muncul dalam 

laporan keuangan. Jika seorang auditor telah berpengalaman, maka auditor akan lebih 

andal dalam melihat resiko dan kelemahan dalam laporan keuangan. Keandalan 

dalam penilaian resiko ini selanjutnya akan membantu auditor berpengalaman dalam 

membuat pertimbangan tingkat materialitas secara lebih baik. 
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme (pengabdian pada 

profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan 

dengan rekan seprofesi), kesadaran etika profesi dan pengalaman auditor 

berpengaruh secara signifikan baik secara serentak (simultan) maupun secara 

individu (parsial) terhadap pertimbangan tingkat materialitas

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan yang membatasi 

kesempurnaannya. Oleh karena itu, keterbatasan-keterbatasan ini perlu lebih 

diperhatikan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan 

tersebut adalah:

1. Penelitian ini dilakukan saat beban kerja auditor tinggi (November-Desember) 

akibatnya sulit mendapatkan data, jumlah data yang dapat diolah adalah sebanyak 

75. Sehingga hasil penelitian dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan 

terhadap seluruh praktisi akuntan publik yang ada di Jawa Timur.
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2. Unsur subyektifitas dalam mengukur tingkat materialitas, karena pertimbangan 

auditor tentang materialitas adalah salah satu kebijakan professional.

3. Penelitian ini dilakukan hanya dalam lingkup Jawa Timur, yang diwakili oleh 

Malang dan Surabaya, sehingga tidak cukup data untuk menggambarkan kondisi 

auditor di Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan 

adalah:

1. Bagi Badan Penetapan Standar (IAI), agar lebih meningkatkan kualitas standar 

yang dibuat agar dapat meningkatkan kinerja auditor di Indonesia dan IAI dapat 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam kinerja auditor sehingga dapat 

memberi evaluasi untuk mendorong auditor dalam meningkatkan profesionalisme 

dan kualitas kerjanya sebagai seorang auditor.

2. Dalam menghadapi tantangan di masa depan dan guna menjaga citra akuntan 

publik bagi masyarakat maka dapat disarankan bahwa sebaiknya praktisi akuntan 

publik menambah pengetahuannya tentang etika bisnis baik melalui seminar atau 

melalui Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) sehingga dapat meningkatkan 

profesionalismenya.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik, dapat memberikan masukan mengenai 

permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam profesi akuntansi yaitu 

auditor yang berada dalam lingkup Kantor Akuntan Publik dan memberikan 



93

gambaran mengenai perilaku profesional SDM yang bekerja di dalamnya, serta 

mengetahui seberapa jauh kode etik telah melembaga dalam diri akuntan.

4. Untuk penelitian selanjutnya, pengumpulan data dari responden dapat dilakukan 

dengan teknik wawancara maupun kuisioner, sehingga kesimpulan yang diambil 

nantinya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui kuisioner tertulis dan 

wawancara secara lisan. Selain itu, penelitian mendatang hendaknya mencakup 

populasi yang lebih luas lagi, sehingga hasil yang diperoleh akan dapat mewakili 

bagaimana kinerja akuntan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA 

Arrens and Loebecke. 1996. Auditing. Terjemahan Amir Abadi Jusuf. 2003. Jakarta: 

Salemba Empat.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : 

Rineka Cipta 

Boynton, William C, Raymond N. Johnson and Waiter G. Kell. 2002. Modern 

Auditing. John Wiley & Sons, Inc. Seventh Edition.

Cooper, D.R., & Emory,C.W. 1995. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga.

Ghazali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang: Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. 1978. Basic Econometrics. Terjemahan Sumarno Zain. 1997. Jakarta: 

Erlangga.

Halim, Abdul. 1997. Auditing I (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). 

Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Hartadi, Bambang. 1987. Auditing (Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntan Tahap 

Pendahuluan). Yogyakarta: BPFE.

Hastuti, Dwi, Indarto, & Susilawati, C. 2003. Hubungan Antara Profesionalisme 

Auditor dengan Pertimbangan Materialitas dalam Proses Pengauditan 

Laporan Keuangan. Surabaya: Simposium Nasional Akutansi VI.

Herawaty, A., Yulius K.S. 2009. Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan 

Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat 



Materialitas Akuntan Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.11, No.11. 

Hal 13-20.

Herliansyah, dkk. 2006. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Penggunaan Bukti 

Tidak Relevan dalam Auditor Judgement. Padang: Simposium Nasional 

Akuntansi IX.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: 

Salemba Empat.

Indriantoro, Nur, & Bambang Supomo. 1991. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen. 

Kalbers, P. Lawrence and Timothy J. Fogarthy. 1995. Professionalism and its 

Consequences: A Study of Internal Auditor. Auditing: A Journal of Practice & 

Theory. Vol. 14 No.1 Spring 1995.

Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: 

Kanisius.

Ludigdo, Unti dan Mas’ud Machfoedz. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa 

tentang Etika Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.2, No.1, Hal. 1-19.

Mayangsari, Sekar. 2000. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap 

Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen. Simposium Nasional Akuntansi III: 

473-504.

Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 1992. Pemeriksaan Akuntan. Yogyakarta: UGM Bagian Penerbita STIE 

YKPN.



Murtanto & Marini. 2003. Persepsi Akuntan Pria dan Wanita Serta Mahasiswa dan 

Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan. 

Surabaya: Simposium Nasional Akuntan VI.

Noviyani & Bandi. 2002. Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur 

Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan. Semarang: Simposium Nasional 

Akuntansi V.

Sadewo, Dede. 2008. Aplikasi Komputer Statistika. Malang: Ar-Roudho.

Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 

New York: John Wiley & Son.

Simamora, Henry. 2002. Prosedur dan Teknik Audit. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta:

Lembaga Penelitian dan Pendidikan & Penerapan Ekonomi Sosial.

Sularso & Naim. 1999. Analisis Pengaruh Pengalaman Akuntan pada Pengetahuan 

dan Penggunaan Intuisi dalam Mendeteksi Kekeliruan. Jurnal Riset Akuntansi 

Indonesia, Vol.2, No.2: 154-172.

Sumarsono. 2004. Metode Penelitian Akuntansi, Edisi Revisi. Surabaya.

Wahyudi, Hendro, dkk. 2006. Pengaruh Profesionalisme Auditor dalam Pemeriksaan 

Laporan Keuangan. Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX. 

Yusuf, Haryono. 2001. Auditing (Pengauditan). STIE Yogyakarta.



Lampiran 1. Kuisioner

Kepada :  Yth Bapak/ Ibu/ Sdr/i Auditor
di tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian tentang “Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap 

Pertimbangan Materilitas Auditor dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”, maka peneliti 

memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i selaku auditor untuk membantu mengisi daftar 

pertanyaan yang telah disediakan. Sudilah kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi angket tersebut 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kejujuran dalam pengisian kuisioner sangat 

mempengaruhi hasil penelitian, maka kami mohon untuk mengisinya dengan lengkap dan 

sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i.

Selnjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon 

maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Sdr/i. Hasil dari 

penelitian ini semata-mata digunakan untuk kepentingan skripsi, tidak untuk dipublikasikan 

dan dijaga kerahasiaannya. 

Atas perhatian bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i, kami mengucapkan 

terimakasih.

Mengetahui,

        Dosen Pembimbing        Peneliti

Bambang Hariadi, SE., M.Ec., Ak Yuansa Florista
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BAGIAN I

Tanggal Pengisian : 

Nama KAP :

Nama Responden : (optional)

Jenis Kelamin :   Laki laki/ Perempuan

Deskripsi Umum Responden:

1. Berapa lama anda bekerja di Kantor Akuntan Publik?

Kurang dari 3 tahun

3 tahun s/d 5 tahun

Lebih dari 5 tahun

2. Apa kedudukan anda dalam Kantor Akuntan Publik

Managing Partner Auditor Junior

Partner Supervisor

Manajer KAP Magang

Auditor Senior 

3. Apakah Latar Belakang Pendidikan Anda?

D3

S1

S2

Lainnya....

4. Kursus-kursus di bidang akuntansi, keuangan dan pengauditan yang pernah Anda peroleh:

    ...............................................................................................................................................
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Bagian II

Pengisian Jawaban Kuisioner didasarkan pada Penilaian: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) 
Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju

Kuisioner Tentang Dimensi Pengabdian Pada Profesi
STS TS RR S SS

1. Saya menggunakan segenap pengetahuan, kemampuan 
dan pengalaman dalam melaksanakan proses pengauditan

1 2 3 4 5

2. Saya akan tetap teguh pada profesi sebagai auditor 
meskipun saya mendapat tawaran pekerjaan lain dengan 
imbalan yang lebih besar.

1 2 3 4 5

3. Saya mendapatkan kepuasan batin dengan berprofesi 
sebagai auditor .

1 2 3 4 5

4. Saya mau bekerja di atas normal untuk membantu KAP 
dimana saya bekerja, agar saya sukses.

1 2 3 4 5

5. Saya ikut memiliki organisasi dimana saya bekerja. 1 2 3 4 5
6. Saya berlangganan dan membaca secara rutin majalah dan 

jurnal tentang eksternal audit dan publikasi profesi lainnya
1 2 3 4 5

Kuisioner Tentang Dimensi Kewajiban Sosial
STS TS RR S SS

1. Profesi eksternal auditor adalah profesi yang penting di 
masyarakat.

1 2 3 4 5

2. Profesi eksternal auditor mampu menjaga kekayaan 
negara/masyarakat.

1 2 3 4 5

3. Profesi eksternal auditor merupakan profesi yang dapat
dijadikan dasar kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan kekayaan negara.

1 2 3 4 5

4. Profesi eksternal auditor merupakan satu-satunya profesi 
yang menciptakan transaparansi dalam masyarakat.

1 2 3 4 5

5. Jika terdapat suatu kelemahan dalam hal independensi 
eksternal auditor, maka akan merugikan masyarakat.

1 2 3 4 5

Kuisioner Tentang Dimensi Kemandirian
STS TS RR S SS

1. Saya merencanakan dan memutuskan hasil audit saya 
berdasarkan fakta yang saya temui dalam proses 
pemeriksaan.

1 2 3 4 5

2. Dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan saya 
tidak berada di bawah tekanan manajemen.

1 2 3 4 5

3. Dalam menentukan pendapat atas laporan keuangan saya 
tidak mendapat tekanan dari siapapun.

1 2 3 4 5

Kuisioner Tentang Dimensi Keyakinan terhadap Profesi
STS TS RR S SS

1. Jika orang/masyarakat memandang saya tidak independen 1 2 3 4 5



101

terhadap suatu penugasan, saya akan menarik diri dari 
penugasan tersebut

2. Pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menyatakan 
pendapat tentang kewajiban laporan keuangan hanya 
dapat dilakukan oleh eksternal auditor.

1 2 3 4 5

3. Eksternal auditor mempunyai cara yang dapat diandalkan 
untuk menilai kompetensi eksternal auditor lain.

1 2 3 4 5

4. Ikatan eksternal auditor harus mempunyai cara dan 
kekuatan untuk pelaksanaan standar untuk eksternal 
auditor.

1 2 3 4 5

5. Eksternal auditor mempunyai cara yang dapat diandalkan 
untuk menilai kompetensi auditor lain.

1 2 3 4 5

Kuisioner Tentang Dimensi Hubungan dengan Rekan Seprofesi
STS TS RR S SS

1. Saya selalu berpartisipasi dalam pertemuan para eksternal 
auditor.

1 2 3 4 5

2. Saya sering mengajak rekan-rekan seprofesi untuk 
bertukar pendapat tentang masalah yang ada baik dalam 
satu organisasi maupun tidak.

1 2 3 4 5

3. Saya mendukung adanya organisasi eksternal auditor. 1 2 3 4 5
4. Saya ikut terlibat secara emosional terhadap KAP dimana 

saya bekerja.
1 2 3 4 5

Kuisioner Tentang Kesadaran Etika Profesi
STS TS RR S SS

1. Secara diam-diam mempromosikan diri untuk 
mendapatkan klien audit/ konsultasi.

1 2 3 4 5

2. Menerima penugasan audit dengan fee di bawah standar 
yang berlaku dengan cara-cara tertentu secara tidak 
langsung meminta uang kepada klien audit ketika selesai 
mengadakan pemeriksaan.

1 2 3 4 5

3. Tidak menyusun rencana audit secara cermat ketika akan 
melaksanakan audit di suatu obyek audit.

1 2 3 4 5

4. Dalam batas tertentu dan dengan konsekuensi tertentu 
bersedia “mengatur” laporan keuangan auditan. 

1 2 3 4 5

5. Menerima hadiah/cinderamata dalam suatu transaksi 
bisnis agar mendapatkan perlakuan istimewa.

1 2 3 4 5

Kuisioner Tentang Materialitas
STS TS RR S SS

1. Materialitas adalah suatu konsep yang vital dalam proses 
pengauditan.

1 2 3 4 5

2. Materialitas berhubungan dengan karakterisitik suatu 
statement, fakta, item, yang diungkapkan atau metode 
berekspresi yang berpengaruh pada judgement seorang 
auditor. 

1 2 3 4 5
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3. Dalam menyusun rencana audit saya akan 
mempertimbangkan resiko yang akan ditemukan selama 
proses audit.

1 2 3 4 5

4. Saya akan selalu membuat perencanaan audit yang 
matang.

1 2 3 4 5

5. Materialitas menurut saya bukan sesuatu yang harus 
dipermasalahkan

1 2 3 4 5

6. Materialitas merupakan pendapat subyektif masing-
masing auditor.

1 2 3 4 5

7. Materilitas suatu rekening akuntansi salah saji menjadi 
faktor pertimbangan utama dalam menentukan 
kewajaran laporan keuangan.

1 2 3 4 5

8. Dalam menentukan suatu transaksi itu material atau tidak 
saya menggunakan dasar pengalaman dalam proses 
audit.

1 2 3 4 5

9. Dalam menentukan ketepatan tingkat materialitas saya 
menggunakan dasar pengetahuan dan kecakapan dalam 
melaksanakan pekerjaan.

1 2 3 4 5

10. Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas tidak 
dapat ditentukan oleh profesional tidaknya eksternal 
auditor.

1 2 3 4 5

11. Selalu menggunakan pertimbangan profesional dalam 
menentukan dan menerapkan pedoman materialitas.

1 2 3 4 5

12. Pertimbangan awal materialitas merupakan suatu 
keputusan penting bagi pelaksanaan penugasan audit.

1 2 3 4 5

13. Dalam membuat kebijakan tentang materialitas, saya 
selalu mempertimbangkan batas nilai ambang 
materialitas.

1 2 3 4 5
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Lampiran 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

A. Pengabdian pada profesi (X1)

- Validitas

Correlations

1

75

.475**

.000

75

.853**

.000

75

.762**

.000

75

.610**

.000

75

.702**

.000

75

.801**

.000

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pengabdian pada profesi

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

Pengabdian
pada profesi

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

- Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.801 6

Cronbach's
Alpha N of Items
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B. Kewajiban sosial (X2)

- Validitas

Correlations

1

75

.768**

.000

75

.803**

.000

75

.757**

.000

75

.803**

.000

75

.705**

.000

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Kewajiban sosial

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

Kewajiban
sosial

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

- Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.821 5

Cronbach's
Alpha N of Items
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C. Kemandirian (X3)

- Validitas

Correlations

1

75

.818**

.000

75

.863**

.000

75

.855**

.000

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Kemandirian

X3.1

X3.2

X3.3

Kemandirian

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

- Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.799 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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D. Keyakinan terhadap profesi (X4)

- Validitas

Correlations

1

75

.647**

.000

75

.747**

.000

75

.826**

.000

75

.588**

.000

75

.851**

.000

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Keyakinan
terhadap profesi

X4.1

X4.2

X4.3

X4.4

X4.5

Keyakinan
terhadap
profesi

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

- Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.788 5

Cronbach's
Alpha N of Items



107

E. Hubungan dengan rekan seprofesi (X5)

- Validitas

Correlations

1

75

.828**

.000

75

.874**

.000

75

.645**

.000

75

.790**

.000

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Hubungan dengan
rekan seprofesi

X5.1

X5.2

X5.3

X5.4

Hubungan
dengan rekan

seprofesi

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

- Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.782 4

Cronbach's
Alpha N of Items
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F. Kesadaran etika profesi (X6)

- Validitas

Correlations

1

75

.673**

.000

75

.766**

.000

75

.770**

.000

75

.780**

.000

75

.825**

.000

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Kesadaran etika profesi

X6.1

X6.2

X6.3

X6.4

X6.5

Kesadaran
etika profesi

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

- Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.821 5

Cronbach's
Alpha N of Items
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G. Pertimbangan tingkat materialitas (Y)

- Validitas - Reliabilitas

Case Processing Summary

75 100.0

0 .0

75 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.715 13

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1

75

.388**

.001

75

.361**

.001

75

.361**

.001

75

.461**

.000

75

.717**

.000

75

.527**

.000

75

.434**

.000

75

.598**

.000

75

.424**

.000

75

.458**

.000

75

.508**

.000

75

.569**

.000

75

.349**

.002

75

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pertimbangan
tingkat materialitas

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

Y1.7

Y1.8

Y1.9

Y1.10

Y1.11

Y1.12

Y1.13

Pertimbangan
tingkat

materialitas

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Regresi Linier Berganda

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75

.0000000

2.60897660

.096

.045

-.096

.827

.500

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

B. Uji Non-Heteroskedastisitas

Coefficientsa

-6.495 16.108 -.403 .688

.242 .459 .067 .526 .600

.270 .544 .063 .496 .621

-.425 .852 -.061 -.499 .619

.560 .521 .136 1.075 .286

-1.192 .597 -.261 -1.998 .051

.656 .371 .209 1.770 .081

.517 1.846 .033 .280 .780

(Constant)

Pengabdian pada profesi

Kewajiban sosial

Kemandirian

Keyakinan terhadap
profesi

Hubungan dengan rekan
seprofesi

Kesadaran etika profesi

Pengalaman auditor

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abSReS2a. 
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C. Uji Non-Multikolinieritas

Coefficientsa

.798 1.253

.803 1.245

.866 1.155

.815 1.226

.759 1.317

.933 1.072

.944 1.059

Pengabdian pada profesi

Kewajiban sosial

Kemandirian

Keyakinan terhadap
profesi

Hubungan dengan rekan
seprofesi

Kesadaran etika profesi

Pengalaman auditor

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Pertimbangan tingkat materialitasa. 

D. Uji Non-Autokorelasi

Model Summaryb

.833a .694 .662 2.74188 1.856
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pengalaman auditor, Kewajiban sosial,
Kesadaran etika profesi, Kemandirian, Pengabdian pada profesi,
Keyakinan terhadap profesi, Hubungan dengan rekan seprofesi

a. 

Dependent Variable: Pertimbangan tingkat materialitasb. 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removedb

Pengalaman auditor, Kewajiban
sosial, Kesadaran etika profesi,
Kemandirian, Pengabdian pada
profesi, Keyakinan terhadap profesi,
Hubungan dengan rekan seprofesi

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Pertimbangan tingkat materialitasb. 

Model Summaryb

.833a .694 .662 2.74188 1.856
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pengalaman auditor, Kewajiban sosial,
Kesadaran etika profesi, Kemandirian, Pengabdian pada profesi,
Keyakinan terhadap profesi, Hubungan dengan rekan seprofesi

a. 

Dependent Variable: Pertimbangan tingkat materialitasb. 

ANOVAb

1140.967 7 162.995 21.681 .000a

503.700 67 7.518

1644.667 74

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengalaman auditor, Kewajiban sosial, Kesadaran etika
profesi, Kemandirian, Pengabdian pada profesi, Keyakinan terhadap profesi,
Hubungan dengan rekan seprofesi

a. 

Dependent Variable: Pertimbangan tingkat materialitasb. 

Coefficientsa

7.718 3.709 2.081 .041

.523 .106 .375 4.953 .000

.359 .125 .216 2.868 .006

.454 .196 .168 2.316 .024

.264 .120 .165 2.201 .031

.380 .137 .214 2.764 .007

.194 .085 .159 2.275 .026

1.243 .425 .203 2.924 .005

(Constant)

Pengabdian pada profesi

Kewajiban sosial

Kemandirian

Keyakinan terhadap profesi

Hubungan dengan rekan seprofesi

Kesadaran etika profesi

Pengalaman auditor

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Pertimbangan tingkat materialitasa. 
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