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ABSTRAKSI 

 

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh 

kliennya. Tugas seorang auditor adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran 

laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang ditentukan IAI. Salah satu 

tanggung jawab auditor adalah menentukan pertimbangan tingkat materialitas laporan 

keuangan kliennya. Pertimbangan materialitas auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor,. 

Salah satu faktor internal yang sangat penting peranannya dalam menentukan pertimbangan 

materialitas auditor adalah profesionalisme auditor. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 

survey secara langsung melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah pengambilan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan metode pemilihan sampel probabilitas, yang berupa simple random 

sampling.. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji 

koefisien determinasi, uji t, dan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada hasil uji t terlihat semua variabel bebas 

yaitu Pengabdian Profesi, Kewajiban Sosial, Kebutuhan Untuk Mandirian, Keyakinan Profesi, 

Hubungan Sesama profesi sangat berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas dan pada  determinasi variabel bebas dalam mempengaruhi materialitas adalah 

sebesar 66,5 %. 

 

Kata kunci : Pengabdian pada Profesi, Kewajiban Sosial, Kebutuhan untuk Mandiri, 

Hubungan dengan Sesama Profesi, Keyakinan terhadap Peraturan Profesi, 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntansi publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran 

laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang 

menyesatkan kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan. Masyarakat dan pemakai 

laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan mutlak (absolute 

assurance) mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan auditor. Dengan demikian, 

terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi seperti yang diuraikan di atas. Di 

satu pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai 

pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di pihak lain, pihak luar 

perusahaan ingin memperoleh informasi yang handal dari manajemen perusahaan mengenai 

pertanggungjawaban terhadap dana yang mereka investasikan.  

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor 

eksternal. Terdapat lima konsep kunci audit eksternal yaitu independen, kegiatan penilaian, 

diadakan dalam organisasi, layanan jasa bagi organisasi, serta pengawasan yang menguji dan 

menilai pengawasan. Sehubungan dengan lima konsep tersebut, maka auditor internal dituntut 

untuk mengembangkan kemampuan (capability) agar menjadi individu yang profesional serta 

diwajibkan untuk meningkatkan kinerja dan komitmennya terhadap organisasi dengan 

didukung dari pengalaman selama menjadi auditor internal agar kepuasan kinerja baik bagi 

individu dan perusahaan dapat tercapai. Gambaran seseorang yang profesional dalam profesi 

eksternal auditor yang dalam Hastuti (2003) dicerminkan ke dalam lima hal yaitu : 

Pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan 

profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.  

Dalam perencanaan audit, auditor antara lain harus mempertimbangkan masalah 

penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat 

materialitas untuk tujuan audit. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu 

masalah kebijakan professional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang 

beralasan dari laporan keuangan. Auditor melakukan pertimbangan awal tingkat materialitas 

dalam perencanaan auditnya.  

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006) yaitu penelitian tentang kebijakan materialitas 

yang memberi inspirasi kepada penulis untuk mengembangkannya dan menghubungkan 

kebijakan materialitas dengan profesionalisme auditor. Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis mengambil judul “ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PROFESIONALISME 

DENGAN PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS  DALAM PROSES 

PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN DI  SURAKARTA DAN SEMARANG”. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh profesionalisme auditor yang meliputi 

pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan 

terhadap peraturan profesi, hubungan dengan sesama profesi terhadap tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan keuangan. 

2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh  kualitas audit terhadap tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan keuangan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Profesionalisme Auditor 

Profesionalisme auditor adalah sikap tindakan profesional, ketrampilan dan keahlian 

tinggi guna merupakan tuntutan di berbagai bidang profesi sebagai auditor dalam 

pengungkapan laporan keuangan, Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan 

diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. 

Profesional berarti juga adalah seseorang yang mampu mengenal lingkungan, bisnis dan 

mampu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan 

profesinya. Auditor pada KAP yang bekerjasama dengan kantor akuntan asing memiliki 

tingkat profesional yang lebih tinggi dibanding dengan auditor pada KAP yang tidak 

bekerjasama, karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dikaitkan dengan kualitas 

(Ikhsan, 2007). 

Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan suatu pekerjaan 

berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang 

karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah pelatihan pelatihan, 

pembentukan asosiasi profesional, dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap 

berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Selanjutnya aspek-aspek tersebut 

dikembangkan dalam skala sikap untuk mengukur tingkat profesional antara praktisioner pada 

beberapa profesi yaitu dokter, jururawat, akuntan, guru, pengacara, pekerja sosial, pialang dan 

masinis. Elemen-elemen profesional yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

dikembangkan oleh Kalbers dan Forgaty (1995) dalam Theresia (2003: 23): (1) menyakinkan 

bahwa pekerjaan itu sangat penting; (2) mempunyai keyakinan untuk memberikan pelayanan 

pada publik; (3) meminta otonomi dalam melakukan pekerjaan; (4) menganjurkan untuk 

mempunyai peraturan sendiri dalam pekerjaan; dan (5) berafiliasi dengan rekan sesama jenis 

pekerjaan di organisasi lain.  

Elemen-elemen profesionalisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

profesionalisme pada auditor internal. Sebelumnya, elemen-elemen ini telah digunakan oleh 

beberapa peneliti terdahulu. Kalbers dan Forgaty (1995) selanjutnya merumuskan Hall 

Taksonomi ke dalam lima elemen profesional yaitu: (1) pengabdian pada profesi; (2) 

kewajiban sosial; (3) otonomi; (4) afiliasi dengan sesama profesi, (5) keyakinan terhadap 

peraturan profesi.  

 

Konsep 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 meletakan kepercayaan terhadap 

informasi tersebut atau suatu error yang sangat sulit untuk diukur dan ditentukan tergantung 

pada pertimbangan dari auditor (Mulyadi, 2002: 158).  

Haryono (2001: 212-215) menerangkan ada empat indikator dalam menentukan 

tingkat materialitas, yaitu: (1) Pertimbangan awal materialitas, (2) Materialitas pada tingkat 

laporan keuangan, (3) Materialitas pada tingkat rekening, (4) Alokasi materialitas laporan 

keuangan ke rekening, keempat hal diatas menjadi indikator dari variabel pertimbangan 

tingkat materialitas. Pertimbangan awal materialitas dapat didasarkan atas data laporan 

keuangan yang dibuat tahunan, Sebagai alternatif, pertimbangan tersebut dapat didasarkan 
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atas hasil keuangan yang lalu satu tahun atau lebih yang telah lalu, yang disesuaikan dengan 

perubahan terkini seperti keadaan ekonomi atau trend industri (Mulyadi, 2002: 161).  
 

Hubungan Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertimbangan tingkat materialitas. 

Disini akan dibahas hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat 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 meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut atau 

suatu error yang sangat sulit untuk diukur dan ditentukan tergantung pada pertimbangan dari 

auditor (Mulyadi, 2002: 158). Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila 

laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individu atau keseluruhan 

cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara 

wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Salah 

saji dapat terjadi akibat penerapan yang keliru dari prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan 

fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan. pengalaman baik secara langsung 

maupun tidak langsung sangat penting dalam membentuk struktur proses psikologis dari 

judgment.  
 

Judgment Audit 

Dalam pelaksanaan prosedur audit yang mendetail, auditor membuat berbagai 

pertimbangan (judgment) yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat 

auditor (Taylor, 2000). Kenyataan ini membuat auditor harus mengenali resiko-resiko dan 

tingkat materialitas suatu saldo akun yang telah ditetapkan pada saat perencanaan audit. 

Persoalannya adalah bagaimana auditor mengkomunikasikan masalah tersebut dengan para 

stafnya, terlebih bila diakui subyektifitas dan pemahaman atas suatu resiko sangat tinggi. 

Judgment dari auditakan dijumpai pada setiap tahap-tahap audit. Pada tahap perencanaan 

audit, judgment digunakan untuk menetapkan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan. Hal 

ini dikarenakan judgment pada tahap awal audit ditentukan berdasarkan pertimbangan pada 

tingkat materialitas yang diramalkan. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, judgment 

yang diputuskan oleh auditor akan berpengaruh pada opini seorang auditor mengenai 

kewajaran laporan keuangan. Tetapi, opini auditor tersebut tidak semata-mata hanya 

didasarkan atas materialitas tidaknya bukti audit. Ada berbagai faktor-faktor pembentuk opini 

dari seorang auditor mengenai wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan kliennya, yaitu 

keandalan sistem pengendalian intern klien, kesesuaian pencatatan transaksi akuntansi dengan 

prinsip akuntansi berterima umum, ada tidaknya pembatasan audit yang dilakukan oleh klien, 

konsistensi pencatatan transaksi akuntansi.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun dan Effendi, 1987: 3). Penelitian ini dilakukan terhadap akuntan dari kantor 

akuntan publik di Daerah Surakarta dan Semarang. Data pokok dan data primer diperoleh 
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dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan hasil jawaban dari 

kuesioner akan diolah guna pengujian hipotesis yang disajikan. 

 

Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP yang ada di Jawa Tengah 

terdiri dari 18 KAP dan sampel penelitian ini yaitu  auditor
  

yang terdapat pada  KAP di 

Surakarta dan Semarang sebagai responden pada penelitian ini.  

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari auditor yang bekerja pada KAP sebagai responden dalam 

penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data  yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Skor masing-masing indikator variabel 

yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada auditor yang bekerja 

pada KAP sebagai responden, akan diolah dan diuji untuk mendapatkan hasil penelitian. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan angket (kuesioner). 

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1996: 

139). Prosedur pengumpulan data menggunakan kuisioner ini dibagikan secara langsung oleh 

peneliti atau disebar melalui bantuan rekan peneliti. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan yang dilakukan oleh 

seorang auditor terhadap laporan keuangan untuk menentukan seberapa besar salah saji 

yang terjadi dalam suatu laporan keuangan tersebut dengan tujuan untuk memberikan 

pendapat atas penyajian laporan keuangan. Indikator dari pertimbangan tingkat 

materialitas adalah: (1) Pertimbangan awal materialitas, (2) Materialitas pada tingkat 

laporan Keuangan, (3) Materialitas pada tingkat saldo rekening, (4) dan alokasi 

materialitas laporan keuangan ke rekening. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

pertimbangan tingkat materialitas terdiri dari 18 item pertanyaan yang pernah 

dikembangkan oleh Theresia (2003), masing-masing item pertanyaan diukur dengan skala 

1 sampai 5 dimana jawaban pada skala rendah menunjukkan Pertimbangan Tingkat 

materialitas auditor yang rendah sedangkan pada jawaban skala tinggi menunjukkan 

Pertimbangan Tingkat materialitas auditor yang tinggi.  

2. Pengabdian pada Profesi 

Pengabdian terhadap profesi adalah dedikasi profesional dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta tetap melaksanakan tugasnya meskipun 

imbalan intrinsiknya berkurang, sikap ini berkaitan dengan ekspresi dan pencurahan diri 

secara keseluruhan terhadap pekerjaan dan sudah merupakan komitmen pribadi. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengabdian pada profesi terdiri dari 8 item 
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pertanyaan, masing-masing item pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana 

jawaban pada skala rendah menunjukkan pengabdian pada profesi auditor yang rendah 

sedangkan pada jawaban skala tinggi menunjukkan pengabdian pada profesi auditor yang 

tinggi.  

3. Kewajiban Sosial 

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta 

manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor demi kelanjutan profesi dan jasa yang diberikan, 

akuntansi profesional memikul tanggung jawab pada klien, masyarakat, kolega dan pada 

dirinya sendiri akan menumbuhkan sikap moral untuk melakukan pekerjaan sebaik 

mungkin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur Kewajiban Sosial terdiri dari 5 item 

pertanyaan, masing-masing item pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana 

jawaban pada skala rendah menunjukkan kewajiban sosial auditor yang rendah sedangkan 

pada jawaban skala tinggi menunjukkan kewajiban sosial auditor yang tinggi.  

4. Kebutuhan Untuk Mandiri 

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan seorang profesional yang 

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Adanya intervensi 

yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang dapat mengganggu otonomi 

profesional. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk mandiri terdiri 

dari 4 item pertanyaan, masing-masing item pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 

dimana jawaban pada skala rendah menunjukkan kebutuhan untuk mandiri auditor yang 

rendah sedangkan pada jawaban skala tinggi menunjukkan kebutuhan untuk mandiri 

auditor yang tinggi.  

5. Hubungan Dengan Sesama Profesi 

Hubungan dengan sesama profesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, 

termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai 

sumber ide utama pekerjaan. Dengan melakukan interaksi dengan sesama profesi sehingga 

dapat menambah pengetahuan auditor dan semakin bijaksana dalam membuat 

perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur Hubungan dengan Sesama profesi terdiri dari 4 item pertanyaan, masing-

masing item pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana jawaban pada skala 

rendah menunjukkan Hubungan dengan Sesama profesi auditor yang rendah sedangkan 

pada jawaban skala tinggi menunjukkan Hubungan dengan Sesama profesi auditor yang 

tinggi.  

6. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi 

Keyakinan terhadap peraturan profesi, adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang 

luar yang tidak mempunyai kompeten dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Karena 

keyakinan tersebut akan menjadi motor bagi auditor untuk memberikan hasil pekerjaan 

serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena kesalahan pertimbangan 

yang dibuat akan memberikan hasil yang berbeda. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur Keyakinan terhadap peraturan profesi terdiri dari 4 item pertanyaan, masing-

masing item pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana jawaban pada skala 

rendah menunjukkan keyakinan terhadap peraturan profesi auditor yang rendah sedangkan 
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pada jawaban skala tinggi menunjukkan keyakinan terhadap peraturan profesi auditor 

yang tinggi.  

 

Analisis Data 

1. Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif prosentase. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel penelitian (Pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kebutuhan untuk mandiri, Hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap 

peraturan profesi dan pertimbangan tingkat materialitas). 

Untuk mengetahui tingkat prosentase skor jawaban digunakan rumus: 

% =
𝑛

𝑁
 X 100% 

n = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai 

Persentase skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada. 

Kriteria ditentukan berdasarkan skor ideal, karena setiap item diberi skor dengan rentang 

1-5, maka dapat ditentukan: 

Persentase maksimal  = (5X 5) X 100% = 100% 

Persentase minimal  = (1 X 5) X 100% =   20% 

Rentang   = 80% 

Panjang kelas interval  = 80% : 5 = 16.00% 

2. Metode Analisis Regresi Berganda 

Metode regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa 

variabel independent dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh profesionalisme (5 dimensi) terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam persamaan 

sebagai berikut: 

PTM = α + β1PTP + β2HSP + β 3KS+ β 4KM + β 5KPP + Σ 

Keterangan : 

PTM  : Pertimbangan tingkat materialitas 

PTP  : Pengabdian terhadap profesi 

HSP  : Hubungan dengan sesama profesi 

KS  : Kewajiban sosial 

KM  : Kebutuhan  untuk Mandiri 

KPP  : Keyakinan terhadap peraturan profesi 

β1 β2 β3 β4 β5 : Koefisien regresi 

α   : Konstanta 

Σ   : Tingkat kesalahan pengguna 

 

2.1 Pengujian Validitas dan Reabilitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner 

dalam mengukur suatu konstruk, dan apakah dimensi-dimensi yang diukur secara 

sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran (Ghozali, 2002). 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan 
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suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Validitas setiap pertanyaan diukur dengan 

menggunakan Factor Analysis, setiap pertanyaan dikatakan valid jika memiliki faktor 

loadingnya di atas 0.4 (rule of thumb).  

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur 

suatu konstruk yang sama dan jika dilakukan pengukuran kembali dari waktu ke waktu 

oleh orang lain (Ghozali, 2002). Dalam penelitian ini Reliabilitas instrumen diukur dengan 

Construct Reliability. Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika Construct 

Reliabilitasnya di atas 0,7 (Ferdinand, Agusty). 

 

2.2 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini juga menguji asumsi klasik yang melekat pada persamaan model 

regresi, sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi 

klasik (Ghozali, 2002). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah: 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolonieritas  

c. Uji Heterokedastisitas 

d. Uji Autokorelasi 

2.3 Uji Hipotesis 

a. Uji F (F Statistik) 

b. Uji t (t – test) 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

 

HASIL PENELITIAN  

1. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Dari hasil uji validitas, menunjukkan bahwa semua pernyataan responden mengenai 

variabel pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kebutuhan untuk mandiri, 

keyakinan terhadap peraturan profesi, hubungan dengan sesama profesi dan 

pertimbangan tingkat materialitas dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Dari hasil uji reliabilits, menunjukkan bahwa semua pernyataan responden mengenai 

variabel pengabdian profesi, kewajiban sosial, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan 

profesi, hubungan sesama profesi dan pertimbangan tingkat materialitas dinyatakan 

reliabel.  

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Dari hasil uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test menunjukkan bahwa 

semua variabel penelitian nilai p-value nilai p-value ternyata lebih besar dari  (p > 

0,05), maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa nilai VIF < 10, serta diperkuat 

dengan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa nilai R
2
 adalah 0,665, 
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maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat  

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat pada grafik bahwa terdapat sebaran yang rata 

sehingga variable dan butir kuesioner yang dipergunakan terbebas dari unsur 

heterokedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Dari hasil uji autokorelasi, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW-test) adalah 

sebesar 1,163. Hal ini berarti bahwa Durbin Watson berada di atas batas atas dU dan 

berada di bawah 4 - dU maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang diteliti telah 

terbebas dari masalah autokorelasi. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Linier Regression Analysis) 

Dari hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa pengabdian profesi, Kewajiban 

Sosial, Kebutuhan untuk mandiri berpengaruh positif terhadap materialitas property, 

yang dibuktikan dari keseluruhan koefisien variabel dalam persamaan bertanda positif. 

b. Uji Ketepatan Parameter (Uji t /t test) 

Dari hasil uji ketepatan parameter (uji t/t test) menunjukkan bahwa seluruh nilai thitung 

> dari ttabel. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel pengabdian profesi, , Kemandirian, 

dan Keyakinan terhadap Profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

pertimbangan materialitas. Namun pada dimensi kewajinan sosial tidak menunjukkan 

adanya signifikan. 

Dari hasil uji ketepatan parameter (uji t/t test) tersebut juga  menunjukkan bahwa 

variabel Keyakinan akan Pengabdian Profesi ternyata memiliki pengaruh paling 

signifikan terhadap materialitas. 

c. Uji Ketepatan Model (Uji F/Overall Test) 

Dari hasil uji ketepatan model (uji F/overall test), menunjukkan bahwa nilai Fhitung > 

Ftabel. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas yaitu pengabdian terhadap profesi, 

hubungan sesama profesi,  Kewajiban Sosial, Kemandirian, keyakinan terhadap 

peraturan profesi  secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat pertimbangan tingkat materialitas. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )  

Dari hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan bahwa nilai R Square (R
2 

)  

0,665 dan nilai Adjusted R Square (Adjusted R
2 

) 0,642. Hal ini berarti bahwa 

determinasi variabel bebas dalam mempengaruhi materialitas adalah sebesar 66,5 %. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Profesionalisme Auditor 

mempunyai yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Pengaruh yang 

ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor, akan 

semakin tinggi pula tingkat pertimbangan tingkat materialitasnya.  

Untuk variabel pengabdian pada profesi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,886 

yang berarti bahwa jika pengabdian pada profesi bertambah 1 satuan, maka akan 

meningkatkan pertimbangan materialitas seorang auditor sebesar 0,886 satuan. Atau dapat 

diartikan jika pada populasi tersebut terdapat perubahan pada Pengabdian Profesi sebesar 1%, 

maka akan terjadi perubahan pada pertimbangan tingkat materialitas sebesar 0,886%. Hasil ini 
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sejalan dengan teori Kalbers dan Forgaty (1995) Dalam Theresia (2003), yang menyatakan 

bahwa seseorang yang mempunyai pengabdian pada profesi yang dicerminkan melalui 

dedikasi profesional dengan menggunakan kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki, tetap 

melaksanakan pekerjaanya walaupun imbalan berkurang akan mampu melakukan 

petimbangan dengan baik karena memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaanya. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis pada H1 yang menyatakan bahwa dimensi 

profesionalisme pengabdian pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

maternitas. 

Variabel kewajiban sosial mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,366 yang berarti bahwa seriap 

kenaikan 1 satuan variabel Kewajiban Sosial maka akan meningkatkan pertimbangan tingkat 

materialitas sebesar 0,366 satuan. Maka pada variabel kewajiban sosial  ini sesuai dengan 

hipotesis. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pada H2 yang menyatakan bahwa 

dimensi profesionalisme kewajiban sosial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

maternitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dari variabel kebutuhan untuk mandiri berpengaruh 

sangat signifikan terhadap kinerja auditor dengan nilai koeffisien regresi sebesar 0,307 yang 

berarti jika kebutuhan untuk mandiri auditor bertambah 1 satuan maka akan meningkatkan 

pertimbangan materialitasnya sebesar 0,307 satuan, Seseorang dengan Kebutuhan untuk 

mandiri yang tinggi akan memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaanya tanpa ada 

tekanan dari pihak lain, dan memandang tekanan dari luar adalah hambatan untuk melakukan 

pekerjaanya. Sehingga akan mendorong rasa kemandirian untuk melaksanakan pekerjaanya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pada H3 yang menyatakan bahwa dimensi 

profesionalisme kebutuhan untuk mandiri berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

maternitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dari variabel keyakinan terhadap peraturan profesi 

berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,290 yang berarti jika keyakinan terhadap peraturan profesi auditor 

bertambah 1 satuan maka akan meningkatkan pertimbangan tingkat materialitasnya sebesar 

0,290 satuan. Dengan keyakinan terhadap peraturan profesi yang tinggi auditor yakin bahwa 

yang paling berhak dalam menilai pekerjaanya adalah rekan sesama profesi, dan dengan 

keyakinanya itu auditor akan mampu melaksanakan pekerjaanya dengan baik. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan hipotesis pada H4 yang menyatakan bahwa dimensi profesionalisme 

keyakinan terhadap peraturan profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat maternitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dari variabel hubungan dengan sesama Profesi 

berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Materialitas auditor dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,504 yang berarti jika hubungan dengan sesama profesi bertambah 1 satuan 

maka akan meningkatkan Pertimbangan materialitasnya sebesar 0,504 satuan. Seseorang yang 

mempunyai hubungan yang baik dengan sesama profesinya ia akan selalu bertukar pendapat 

dan pikiran dengan rekan sesama profesinya, sehingga akan menambah pengetahuan dan akan 

lebih bijaksana lagi dalam membuat keputusan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 

pada H5 yang menyatakan bahwa dimensi profesionalisme hubungan dengan sesama profesi 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat maternitas. 
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Apabila Pengabdian Terhadap Profesi (PTP), Kewajiban Sosial (KS), Kebutuhan 

untuk mandiri (KM), Keyakinan terhadap peraturan Profesi  dan Hubungan Sesama Profesi 

tidak ada perubahan, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas (PTM) akan mengalami 

perubahan sebesar 20,914 butir. Dengan kata lain jika pada populasi tersebut tidak terdapat 

perubahan (0 point) pada variable bebas yang mendukung, maka akan terjadi penurunan 

materialitas pada populasi tersebut sebesar 20,914 point. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis pada H6 yang menyatakan bahwa dimensi profesionalisme pengabdian pada profesi, 

kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap profesi, hubungan sesama profesi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor eksternal. 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa profesioanlisme auditor berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas auditor. Hal tersebut mengungkapkan bahwa kemampuan 

seorang auditor dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan 

kliennya dapat dicapai dengan optimal jika seorang auditor tersebut memiliki profesionalisme 

yang tinggi. Profesionalisme auditor menjadi penting karena Profesionalisme auditor turut 

menentukan seberapa profesional seseorang auditor menggunakan keterampilan, pengetahuan 

dan kecakapannya yang dimiliki dalam melakukan pekerjaanya. Dan apabila seseorang 

mampu menggunakan keterampilan pengetahuan dan kecakapanya yang ia miliki secara 

maksimal, maka otomatis kemampuan melakukan pertimbangan materialitasnya akan 

semakin meningkat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Pengabdian pada profesi, Kewajiban sosial, kebutuhan untuk mandiri, hubungan dengan 

sesama profesi, dan keyakinan terhadap peraturan profesi secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor. 

2. Pengabdian pada profesi, Kewajiban sosial, kebutuhan untuk mandiri, hubungan dengan 

sesama profesi, dan keyakinan terhadap peraturan profesi secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor. 

  

Saran 

1. Penelitian lain sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian, meliputi wilayah 

penelitian maupun objek penelitian sehingga hasil penelitian ini dapat lebih representatif 

atau digeneralisasi untuk penelitian lain. 

2. Penelitian lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau observasi 

langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat dikontrol sehingga tidak 

terjadi bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrumen penelitian yang 

digunakan. 
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