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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini mengangkat isu bahwa auditor eksternal yang memiliki 

pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan 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 ditunjuk 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. Manajemen Perusahaan memerlukan pihak ketiga dalam hal ini 

yaitu Auditor Eksternal agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 

kepada pihak luar dapat dipercaya. 

Keadaan ini memicu timbulnya kebutuhan jasa profesi akuntan publik. 

auditing merupakan profesi yang kompleks dimana hanya terdapat jumlah 

yang relatif sedikit dari profesi ini mempunyai derajat keahlian pada suatu 

spesialisasi bidang tertentu. Profesi Auditor diakui sebagai suatu keahlian 

bagi perusahaan dan ikatan profesinya.  

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 
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auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para 

pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang memadai (Herawaty, 2009:13). 

FASB dalam Statement of Financial Accounting Conccept No 2 dalam 

Herawaty (2009) 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 telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang berlaku di Indonesia.  

Wahyudi (2006) mengemukakan bahwa profesionalisme mengambil 

syarat utama bagi seorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. 

Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin 

tercermin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang 

semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang 

kompleksitas organisasi modern. Gambaran tentang profesionalisme seorang 

auditor menurut Hall (1968) dalam Wahyudi (2006) tercermin dalam lima 

dimensi yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, 

keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama rekan 

seprofesi. 
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Dalam perencanaan audit, auditor antara lain harus mempertimbangkan 

masalah penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan dan 

pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit. 

Triatmoko (2007) mengemukakan bahwa pertimbangan auditor 

mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi 

oleh persepsi dari auditor sendiri. Saat auditor menetapkan bahwa materialitas 

yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, maka terdapat kecenderungan 

bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian ini 

dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah saji dari 

pelaksanaan suatu prosedur audit, nilainya tidaklah material sehingga tidak 

berpengaruh apapun pada opini audit. 

 Definisi materialitas itu sendiri 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 (Mulyadi, 2002: 158). 

Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk 

mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan 

kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan 

keuangan pengauditan. 

Penelitian mengenai  profesionalisme auditor dengan  menggunakan 

lima dimensi profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan sesama 
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rekan seprofesi dan pertimbangan tingkat materialitas sebelumnya telah 

diteliti secara luas,  namun kebanyakan bukti-bukti empiris memberikan hasil 

yang bervariasi dan tidak konsisten. 

Yendrawati (2008) menemukan bahwa dari kelima dimensi 

profesionalisme auditor yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan sesama rekan 

seprofesi yang berhubungan signifikan terhadap terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas hanya dimensi kepercayaan terhadap profesi sedangkan 

yang lain tidak mempunyai hubungan signifikan. Terdapat korelasi yang 

positif antara dimensi kepercayaan terhadap profesi dengan pertimbangan 

tingkat materialitas. Korelasi positif tersebut  menunjukkan bahwa semakin 

tinggi profesionalisme seorang auditor maka semakin tepat pertimbangan 

auditor terhadap materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.  

Wahyudi (2006) mengemukakan bahwa dari analisis berganda 

menunjukkan ada empat variabel yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu variabel pengabdian pada 

profesi, kemandirian, kepercayaan terhadap  profesi, hubungan dengan 

sesama rekan seprofesi sedangkan variabel kewajiban sosial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Herawaty (2009) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor 

berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat  materialitas. 

Semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor maka  akan semakin baik pula  
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pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan 

keuangan. 

 Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan replikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Yendrawati (2008) dengan mengganti  pengujiannya dan 

obyeknya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati (2008) 

menguji  tentang  hubungan antara profesionalisme auditor dengan 

pertimbangan tingkat materialitas dan penelitian dilakukan di wilayah 

Yogyakarta, Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menguji  tentang  

pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

dan peneliti  melakukan penelitian diwilayah Surakarta dan Yogyakarta. 

Penelitian ini menjadi penting dengan alasan mengetahui pengaruh 

profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dapat 

membantu auditor untuk meningkatkan kualitas kinerja auditor dalam 

membuat keputusan mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan 

oleh klien, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan 

oleh auditor semakin meningkat. 

Berdasarkan Uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP 

PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM 

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN” 

(Survey Pada Auditor di KAP Wilayah Surakarta dan Yogyakarta). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengabdian pada profesi berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 

keuangan? 

2. Apakah kewajiban sosial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan? 

3. Apakah kemandirian  berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan? 

4. Apakah keyakinan terhadap profesi berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 

keuangan? 

5. Apakah hubungan dengan sesama rekan seprofesi berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan 

laporan keuangan?  

 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada 

sejauhmana pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan  pada Kantor Akuntan 

Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh pengabdian pada profesi 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan 

laporan keuangan. 

2. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh  kewajiban sosial terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 

keuangan. 

3. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh kemandirian terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 

keuangan. 

4. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh keyakinan terhadap 

profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam 

pemeriksaan laporan keuangan. 

5. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh hubungan dengan sesama  

rekan seprofesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam 

pemeriksaan laporan keuangan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi auditor  hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris 

mengenai profesionalisme auditor dalam mempertimbangkan tingkat 

materialitas yang melingkupi laporan keuangan klien yang dapat 

membantu auditor dalam membuat perencanaan audit atas laporan 

keuangan klien sehingga dengan pemahaman tingkat materialitas 

laporan keuangan tersebut, auditor  dapat memiliki kualitas jasa 

audit yang lebih baik. 

2. Bagi para membuat keputusan dan pemakai laporan keuangan dapat 

memiliki kepercayaan terhadap auditor untuk tetap memakai jasa 

audit. 

3. Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh 

profesionalisme auditor  terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan keuangan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan ini, peneliti mengacu pada prinsip dasar metode 

penulisan ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu 

mengenai Pengaruh profesionalisme auditor  terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 

keuangan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi variabel dan pengukurannya,  

metode analisis data. 

BAB IV  ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk pengembangan bagi peneliti 

selanjutnya. 


