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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. 

Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatkannya laporan disetiap 

kali melakukan audit. Kantor Akuntan Publik dapat menerbitkan berbagai 

laporan audit, sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan 

keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak (guarantee) bagi 

klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan 

auditan adalah akurat (Mulyadi, 2002:158).  

Auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak karena ia tidak dapat 

memeriksa setiap transaksi yng terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak 

dapat menentukan apakah semua transaksi yang telah dicatat, diringkas, 

digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. 

Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan 

laporan keuangan auditan, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena akan 

memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan.  

Di samping itu, tidaklah mungkin seseorang auditor menyatakan 

keakuratan laoporan keuangan (yang berarti ketepatan semua informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan), mengingat bahwa laporan keuangan 

sendiri berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan dalam proses 
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penyusunannya, yang sering kali pendapat, estimasi, dan pertimbangan 

tersebut tidak tepat atau akurat seratus persen. 

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk 

menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi 

keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. Audit dapat dikatakan jujur dan wajar, laporan keuangan 

tidak perlu benar-benar akurat sepanjang tidak mengandung kesalahan 

material. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan 

atas salah saji material atau kelalaian dari suatu akun dapat mengubah 

pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan. 

Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang 

tinggi akan memnerikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil 

keputusan. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pihak luar diperlukan, 

khususnya untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dikelola 

oleh manajemen profesional yang ditinjuk oleh para pemegang saham. 

Biasanya satu tahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban perusahaan dalam 

bentuk laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan tanggung 

jawab manajemen perusahaan dan perlu diaudit oleh auditor eksternal yang 

merupakan pihak ketiga yang independen, antara lain karena : 

a) Laporan keuangan ada kemungkinan mengandung salah saji baik yang 

disengaja maupun tidak. 
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b) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified 

(wajar tanpa pengecualian) diharapkan oleh pemakai laporan keuangan 

dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah 

saji yang material. Artinya, walaupun di dalam laporan keuangan tersebut 

terdapa salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh) maka salah saji 

tersebut dianggap wajar sehingga dapat disajikan sesuai dengan prinsip 

akuntansi berterima umum. 

Saham perusahaan publik tersebut dijual kepada masyarakat umum 

melalui pasar modal, dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan 

terpisah dari manajemen perusahaan. Dalam bentuk badan usaha ini, pemilik 

perusahaan menanamkan dana mereka di dalam perusahaan dan manajemen 

perusahaan berkewajiban mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan 

masyarakat kepada mereka. Laporan keuangan perusahaan ini, disamping 

digunakan untuk keperluan manajemen perusahaan, juga dimanfaatkan untuk 

menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain 

itu ada pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai  perusahaan 

untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. 

Umumnya mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan informasi 

yang disajikan oleh pihak perusaahaan. 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berlawanan, 

manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggung 

jawaban pengelolaan dana  yang berasal dari pihak luar perusaaan ingin 
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memperoleh informasi yang handal dari manajemen perusahaan mengenai 

pertanggung jawaban dana yang mereka investasikan (Mulyadi, 2002:3). 

Jasa akuntan publik terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang 

paling dikenal dibanding jasa lainnya. Jasa ini merupakan jasa yang sering 

digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, 

kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil 

keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam 

hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang dianggap 

independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya 

agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang 

membutuhkan. 

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan 

keuangan tidak semata–mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan 

juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. 

Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai 

laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi 

yang memadai. 

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept No.2, 

menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang 

membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk 

dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu 

diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai 

bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang 
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telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di 

Indonesia.  

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan 

karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap 

profesionalisme dalam profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh 

Hastuti et all. (2003) dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian 

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

hubungan dengan rekan seprofesi. 

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah 

kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan 

yang beralasan dari laporan keuangan. Materialitas itu sendiri adalah besarnya 

nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari 

keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh 

terhadap pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan terhadap informasi 

tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi, 2002: 158).  

Materialitas adalah dasar penetapan standar auditing tentang standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas 

memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas 

laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu 

entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain 

yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan 

terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari 

periode akuntansi satu ke periode akuntansi yang lain.  
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Dalam perencanaan audit, auditor eksternal antara lain harus 

mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang 

direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit. 

Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan 

memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. 

Untuk menjalankan perannya yang dituntut tanggungjawab yang semakin 

meluas, auditor eksternal harus mempunyai wawasan yang luas tentang 

kompleksitas organisasi modern. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH DIMENSI PROFESIONALISME 

AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT 

MATERIALITAS DALAM PROSES PENGAUDITAN LAPORAN 

KEUANGAN ( Studi Empiris pada Auditor di Kantor Akuntan Publik 

Kota Surakarta )”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi 

dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pengauditan laporan 

keuangan?  
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk menguji pengabdian pada profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan 

seprofesi dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam proses pengauditan 

laporan keuangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi auditor, diharapkan dapat membantu dalam membuat perencanaan 

audit atas laporan keuangan klien sehingga dengan pemahaman tentang 

materialitas laporan keuangan tersebut, auditor eksternal dapat memilki 

kualitas jasa audit yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan  

kepercayaan para pemakai jasa audit dan meningkatkan prestise profesi 

akuntan publik di dunia bisnis.  

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

ada tidaknya pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta.  

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

penelitian yang sejenis dan sebagai referensi untuk mengetahui hubungan 

antara profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang 

akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori, 

konsep profesionalisme, konsep materialitas, hubungan 

profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas,  

kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis yang mendukung 

permasalahan dalam penelitian ini dan penelitin terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, teknik 

pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang tabel-tabel yang dapat digunakan 

untuk membantu mengemukakan analisis data yang telah 

diinterpretasikan dengan menggunakan teknik analisis yang dipilih. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini menguraikan  kesimpulan dari tabel analisis datta pada bab 

IV yang dilanjutkan dengan saran-saran yang bermanfaat, selain itu 

juga terdapat keterbatasan serta implikasi dari penelitian ini. 


