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PENGARUH PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI, PENGETAHUAN, 

DAN PENGALAMAN, TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT 

MATERIALITAS 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris pengaruh: pengaruh 

profesionalisme, etika profesi, pengetahuan, dan pengalaman terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Metode pengumpulan sampel dengan 

menggunakan teknik convenience sampling. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Primer. Populasi 

dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik di Jawa tengah 

dan Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel profesionalisme dan 

pengetahuan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan 

variabel etika profesi dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. 

 

Kata Kunci: profesionalisme, etika profesi, pengetahuan, pengalaman, 

pertimbangan tingkat materialitas. 
Abstract 

 This research aims to provide empirical evidence of the influence of: the 

influence of professionalism, professional ethics, knowledge and pengalaman 

against materialitas level considerations. Sample collection method using the 

technique of convenience sampling. This research is done by using the primary 

data. The population in this research is the auditor on Public Accountant in 

Central Java and Yogyakarta. The analysis method used is multiple regression 

analysis. The results of this research prove that the variables professionalism and 

knowledge affect materialitas level considerations, while the variables 

professional ethics and experience did not influence the level of materialitas 

considerations. 

 

Key Words: professionalism, professional ethics, knowledge, experience, 

materialitas level considerations. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menghadapi perkembangan dunia usaha yang sangat pesat para pelaku 

bisnis dituntut untuk lebih transparan dalam mengolah laporan keuangan 

usahanya. Salah satunya dengan cara audit atas laporan keuangan yang dilakukan 

oleh auditor eksternal. Suatu laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 

independen maka hasil pemeriksaan akan lebih akurat. 
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Profesi akuntan 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 

Seorang auditor dalam proses audit memberikan opini tidak terlepas dari 

pertimbangan materialitas. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa besar 

salah saji yang terdapat dalam asersi yang dapat diterima oleh auditor agar 

pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut (Marinto, 

2013). Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang 

beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan 

tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Selain itu 

tingkat materialitas tergantung pada dua aspek yaitu aspek kondisional dan aspek 

situasional (Kusuma, 2012). 

Dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor diantaranya adalah profesionalisme, etika profesi, 

pengetahuan, dan pengalaman. Dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan 

auditor semakin terjamin. Berperilaku etis sesuai dengan etika profesi yang 

dianut menunjukkan bahwa seorang auditor tersebut dapat berkomitmen dengan 

baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan memiliki pengetahuan mendeteksi 

kekeliruan auditor dalam bekerja akan lebih efektif dan lebih ahli dalam 

mengungkapkan kekeliruan. Akuntan yang lebih berpengalaman akan bertambah 

pengetahuannya dalam melakukan proses audit khususnya dalam memberikan 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. 

Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erfan 

Muhamad (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan 

parsial antara pertimbangan tingkat materialitas dengan profesinalisme, etika 

profesi, dan pengetahuan. 



3 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

menentukan judul “Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengetahuan, Dan 

Pengalaman, Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas" 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode survey. Dalam hal ini peneliti melakukan survey auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik di Jawa tengah dan Yogyakarta, dengan 

memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan pada masing-

masing karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh survey auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jawa tengah dan Yogyakarta yang 

berjumlah 36 auditor. Seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. 

Sampel dalam pnelitian ini diambil dengan menggunakan teknik convenience 

sampling. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Teknik yang dipergunakan untuk 

pengumpulan data primer dilakukan dengan alat kuesioner kepada responden 

dengan memberikan panduan dan tata cara pengisian kuesioner. Kueisioner 

dibagikan kepada uditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jawa 

tengah dan Yogyakarta 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda, yaitu metode statistik yang umum digunakan untuk 

meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi linear berganda. Berikut 

adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda: 
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Tabel Hasil Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung p-value 

Konstanta 24,533 5,404 0,000 

Profesionalisme Auditor -0,298 -3,487 0,001 

Etika Profesi 0,114 1,443 0,159 

Pengetahuan Auditor 0,436 2,873 0,007 

Pengalaman Auditor 0,344 1,303 0,202 

R
2  

= 0,377  Fhitung = 4,682 

Adjusted R
2
 = 0,296  Sig =  0,005  

Sumber: Data diolah 2016 

PTM = 24,533- 0,298 PROF + 0,114 ETIK + 0,436 PA + 0,344 PGLM + 

e 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

 Nilai konstanta sebesar 24,533 menunjukkan bahwa jika variabel 

profesionalisme auditor, etika profesi, pengetahuan auditor, pengalaman auditor 

dianggap konstan atau sama dengan nol maka pertimbangan tingkat materialitas 

tetap tinggi.  

Koefisien regresi variabel profesionalisme auditor sebesar -0,298. Hasil 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor, 

maka pertimbangan tingkat materialitas semakin rendah. 

Nilai koefisien regresi variabel etika profesi sebesar 0,114. Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi etika profesi yang dimiliki oleh 

seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas semakin tinggi. 

Koefisien regresi variabel pengetahuan auditor sebesar 0,436. Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan auditor, maka 

pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tinggi. 

Koefisien regresi variabel pengalaman auditor sebesar 0,344. Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi pengalaman auditor, maka 

pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tinggi. 

Dari hasil tabel IV.16 Nilai t hitung untuk variabel profesionalisme 

auditor sebesar -3,487 > -2,039 dan nilai signifikan sebesar 0,001 < 5%, sehingga 

H1 diterima, yang artinya profesionalisme auditor berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 
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Nilai t hitung untuk variabel etika profesi sebesar 1,443 < 2,039 dan nilai 

signifikan sebesar 0,159 > 5%, sehingga H2 ditolak artinya etika profesi tidak 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan auditor sebesar 2,780 > 2,039 

dan nilai signifikan sebesar 0,007 < 5%, sehingga H3 diterima, yang artinya 

pengetahuan auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Nilai t hitung untuk variable pengalaman auditor sebesar 1,303 < 2,039 

dan nilai signifikan 0,202 > 5%, sehingga H4 ditolak, yang artinya pengalaman 

auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Hasil tersebut dibuktikan dengan  nilai t hitung untuk 

variabel profesionalisme auditor sebesar -3,487 > -2,039 dan nilai signifikan 

sebesar 0,001 < 5%, sehingga H1 diterima, yang artinya profesionalisme auditor 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hasil tersebut dibuktikan dengan  nilai t hitung untuk variabel etika 

profesi sebesar 1,443 < 2,039 dan nilai signifikan sebesar 0,159 > 5%, sehingga 

H2 ditolak artinya etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas.   

Pengetahuan auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hasil tersebut dibuktikan dengan  nilai t hitung untuk variabel 

pengetahuan auditor sebesar 2,780 > 2,039 dan nilai signifikan sebesar 0,007 < 

5%, sehingga H3 diterima, yang artinya pengetahuan auditor berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hasil tersebut dibuktikan dengan  nilai t hitung untuk variable 

pengalaman auditor sebesar 1,303 < 2,039 dan nilai signifikan 0,202 > 5%, 
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sehingga H4 ditolak, yang artinya pengalaman auditor tidak berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Dari rangkaian kesimpulan di atas dapat diperoleh usulan saran sebagai 

berikut: Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan dalam pengambilan 

sampel menggunakan metode lainnya, yang dapat menghasilkan sampel lebih 

banyak, sehingga hasil penelitian bisa lebih mewakili secara keseluruhan.  

Penelitian selanjutnya sebaiknya responden difokuskan pada auditor yang 

memiliki pengalaman yang lebih, misalkan senior auditor, supervisor, manajer 

atau mungkin partner, supaya jawaban yang diberikan dalam penelitian 

memberikan nilai yang positif. Data dikumpulkan dengan meminta keterangan 

secara langsung pada responden dengan melakukan wawancara, atau melalui 

kuesioner namun ditunggu dalam pengisiannya, supaya data yang dihasilkan 

memiliki nilai positif.  

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode 

survei dalam pengumpulan data, namun juga diikuti dengan melakukan observasi 

yang lebih mendalam, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya persepsi 

responden saja.  
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