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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban perusahaan 

mengenai pengelolaan aset perusahaan, yang dilakukan oleh manajemen 

kepada pihak-pihak pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan 

berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan, yang nantinya digunakan dalam pengambilan keputusan. FASB 

dalam Statement of Financial Accounting Concept No. 2, menyatakan bahwa 

relevansi dan reliabilitas merupakan dua kualitas utama yang membuat 

informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan (Frank dan 

Ariyanto, 2016). 

Proses pembuatan laporan keuangan tidak terlepas dari salah saji material 

maupun tidak material, baik karena adanya kecurangan (fraud) maupun 

kekeliruan (human error) (Yunitasari et al., 2014). Sedangkan saat ini 

perkembangan dunia bisnis sangat pesat, sehingga menuntut para pelaku 

bisnis untuk lebih transparan dan dapat dipercaya dalam pengelolaan laporan 

keuangan. Salah satunya adalah dengan cara mengaudit laporan keuangan 

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sifatnya netral atau independen (tidak 

berpihak), yaitu seorang akuntan publik atau auditor eksternal dari luar 

perusahaan (Lestari dan Utama, 2013). Laporan keuangan yang sudah diaudit 

dan sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, diharapkan dapat 
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memberikan keyakinan kepada para pemakai laporan keuangan bahwa 

laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah saji yang material.  

Semakin meluasnya kebutuhan jasa akuntan publik sebagai pihak yang 

independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan 

kompetensinya agar dapat dipercaya oleh klien dan para pemakai laporan 

keuangan. Akuntan publik dituntut mampu dalam meningkatkan mutu 

informasi laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya, mampu dalam 

menilai apakah sebuah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. 

Auditor harus membuat laporan disetiap melakukan audit. Namun, dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan, akuntan publik tidak dapat 

memberikan jaminan mutlak (guarantee) bahwa laporan keuangan auditan 

tersebut akurat (Mulyadi, 2002: 158). Salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya adalah 

mempertimbangkan tingkat materialitas dalam laporan keuangan, karena akan 

menentukan jenis opini auditor. 

Menurut Mulyadi (2002: 158) materialitas adalah besarnya nilai yang 

dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang 

melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau mempengaruhi terhadap 

pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan terhadap informasi. 

Informasi dipandang sebagai material apabila disajikan salah atau tidak 

disajikan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomis yang diambil 

oleh pengguna laporan yang mendasarkan keputusan-keputusannya sebagian 
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pada informasi dalam laporan keuangan (Murwanto, 2008: 150 dalam 

Yunitasari et al., 2014). Namun, sampai saat ini belum ada standar akuntansi 

maupun standar auditing yang mengatur mengenai pedoman dalam 

pengukuran materialitas secara kuantitatif. Sehingga, dalam menentukan 

tingkat materialitas setiap auditor berbeda-beda, terkesan bersifat subyektif 

karena sesuai dengan aspek situasionalnya (Yunitasari et al., 2014). 

Pertimbangan materialitas sangat penting dalam suatu laporan keuangan, 

karena berpengaruh terhadap hasil akhir audit yang akan digunakan oleh 

pemakai informasi dari laporan keuangan, sehingga harus dilaksanakan 

dengan cermat, hati-hati dan objektif. Selain itu, auditor juga harus bebas dari 

pengaruh-pengaruh pihak luar termasuk klien pada saat melaksanakan audit, 

sehingga auditor bisa menjalankan tugasnya tanpa tekanan dan bisa 

menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat. 

Pada kenyataannya materialitas dalam laporan keuangan masih sering 

diabaikan oleh auditor, sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat kepada akuntan publik. Contohnya kasus yang terjadi pada PT 

Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2006, yaitu adanya keterlibatan auditor 

dalam melakukan rekayasa keuangan BUMN tersebut. Hal itu ditemukan 

Manao (2006) selaku Komisaris PT Kereta Api yang saat itu mengatakan 

adanya manipulasi laporan keuangan, di mana seharusnya perusahaan merugi 

namun dilaporkan memperoleh keuntungan. Menurutnya, sejumlah pos yang 

seharusnya dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan tetapi masih 

dinyatakan sebagai aset perusahaan, sedangkan laporan keuangan tersebut 
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telah diperiksa oleh akuntan publik. Sehingga, seharusnya dapat terdeteksi 

apabila adanya ketidakbenaran dalam laporan keuangan BUMN tersebut. Dari 

kasus PT KAI tersebut, menunjukkan akuntan yang terlibat tidak mampu 

memegang teguh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu 

terciptanya akuntan publik yang jujur berkualitas dan dapat dipercaya 

(Pratiwi dan Widhiyani, 2017). 

 Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu para auditor 

dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam pengauditan 

keuangan historis. Standar tersebut mencakup pertimbangan kualitas 

profesional antara lain persyaratan kompetensi, independensi pelaporan dan 

bukti (Jusup, 2014: 58). 

Sikap profesionalisme sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam 

menjalankan tugasnya, agar dalam menjalankan pekerjaannya tetap mengacu 

pada nilai-nilai profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Seseorang yang 

profesional dalam profesi akuntan dicerminkan dengan lima sikap sebagai 

berikut: (1) hubungan dengan sesama profesi (use of the professional 

organization as a major reference), (2) keyakinan terhadap pelayanan kepada 

publik atau kewajiban sosial (belief in service to the publik), (3) keyakinan 

terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), (4) dedikasi profesional 

terhadap pekerjaannya atau pengabdian profesi (sense of calling to the field), 

dan (5) dapat membuat keputusan sendiri atau kemandirian (autonomy) (Hall 

R, 1968). Auditor yang menjunjung nilai-nilai profesi tersebut akan lebih 

berhati-hati dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan. 
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Keberhasilan seorang auditor dalam menjalankan tugasnya juga 

dipengaruhi oleh komitmen baik terhadap bidang yang ditekuninya maupun 

terhadap organisasi tempat menjalankan tugasnya. Komitmen organisasional 

dipandang sebagai suatu orientasi nilai terhadap organisasi yang 

menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan dan 

organisasinya. Individu tersebut akan berusaha memberikan segala 

kemampuannya dalam membantu organisasi mencapai tujuannya (Tobing, 

2009). Sehingga, dengan adanya komitmen organisasional akan menimbulkan 

rasa memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Dengan 

adanya rasa memiliki tersebut akan meningkatkan motivasi bagi auditor untuk 

menghasilkan laporan auditan yang berkualitas, salah satunya yaitu dengan 

mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat. Semakin tinggi 

komitmen organisasi seorang auditor, maka semakin tepat pula tingkat 

materialitas yang dihasilkan.  

Selain sikap profesionalisme dan komitmen terhadap organisasi, seorang 

auditor juga harus memegang teguh pada etika profesi dalam menjalankan 

tugasnya sebagai auditor. Etika profesi berisi mengenai aturan dalam 

menjalankan profesi, yang disebut dengan kode etik. Kode etik ini harus 

ditaati agar memberikan pelayanan jasa yang memuaskan sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Muhammad (2013), kode 

etik IAPI dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi 

Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pengendalian mutu auditing  merupakan 

acuan yang baik  untuk mutu auditing. Dengan memegang teguh pada etika 
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profesi, maka keputusan yang dihasilkan oleh auditor dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas akan lebih independen dan objektif. 

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan 

Widhiyani, 2017). 

Seorang auditor harus memiliki pengalaman yang banyak agar mampu 

dalam membuat keputusan laporan auditan. Auditor memiliki pengalaman 

yang berbeda satu sama lain, sehingga akan menimbulkan tanggapan, 

pertimbangan tingkat materialitas serta jenis opini yang berbeda pula terhadap 

informasi laporan keuangan yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. 

Semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka pertimbangan tingkat 

materialitasnya juga semakin tepat, karena auditor tersebut telah banyak 

melakukan tugasnya dan memeriksa laporan keuangan dengan berbagai 

kasus. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan 

Widhiyani, 2017). 

Sebagian besar informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen 

masih mengandung adanya kepentingan pribadi yang menguntungkan dirinya 

sendiri. Oleh karena itu, diperlukan jasa seorang auditor eksternal perusahaan 

untuk menilai suatu laporan keuangan. Auditor ini bertanggung jawab 

terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga dituntut untuk 

bersikap independen atau tidak berpihak kepada pihak manapun. Menurut 

Elder et al. (2011: 74), menyatakan bahwa independensi dalam audit berarti 

mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit 

evaluasi hasil audit dan penerbitan laporan audit. Dengan mempertahankan 



7 
 

 
 

independensi, auditor akan terhindar dari konflik kepentingan dalam 

melakukan pertimbangan yang objektif untuk menyatakan pendapatnya pada 

laporan hasil audit, apakah semua informasi yang ada dalam laporan 

keuangan tersebut material atau tidak (Yunitasari et al., 2014). 

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialitas adalah pengetahuan auditor. Menurut Muhammad (2013) 

pengetahuan ini dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun 

pengalaman khusus, seperti seminar, lokakarya serta pengarahan dari auditor 

senior kepada junior. Dengan adanya pengetahuan yang luas mengenai audit, 

maka seorang auditor akan dapat bekerja dengan lebih efektif dan ahli dalam 

mendeteksi adanya kekeliruan dalam laporan keuangan. Semakin luas 

pengetahuan yang dimiliki seorang auditor, maka semakin baik pula dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitasnya. 

Penelitian ini dimotivasi karena masih banyaknya kasus kecurangan yang 

dilakukan oleh akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan. Selain 

itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh 

Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Etika Profesi, Pengalaman, 

Independensi dan Pengetahuan Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta 

dan Yogyakarta. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan 

Widhiyani (2017) dengan variabel yang sama, yaitu Profesionalisme, 

Komitmen Organisasi, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor terhadap 
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Pertimbangan Tingkat Materialitas. Kemudian, penulis menambahkan 

variabel Independensi dari penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari et al. 

(2014) dan variabel Pengetahuan yang dilakukan oleh (Lestari dan Utama, 

2013). Alasan penulis menambah variabel Independensi, karena dengan sikap 

yang independen (tidak memihak) auditor dapat melaksanakan tugasnya 

tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Sehingga, auditor dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan fakta yang ada (objektif), dan dapat 

menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat. Sedangkan, 

alasan penulis menambahkan variabel Pengetahuan, karena dengan adanya 

pengetahuan yang luas maka auditor akan dapat mendeteksi adanya 

kekeliruan maupun kecurangan dalam suatu laporan keuangan. Oleh karena 

itu, dengan pengetahuan yang luas auditor dapat memberikan pertimbangan 

tingkat materialitas yang lebih tepat terhadap suatu laporan keuangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian 

kali ini penulis mengambil judul “PENGARUH PROFESIONALISME, 

KOMITMEN ORGANISASI, ETIKA PROFESI, PENGALAMAN, 

INDEPENDENSI DAN PENGETAHUAN AUDITOR TERHADAP 

PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS (Studi Emiris pada 

Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas? 

2. Apakah Komitmen Organisasi Auditor berpengaruh terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas? 

3. Apakah Etika Profesi Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas? 

4. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas? 

5. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas? 

6. Apakah Pengetahuan Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

2. Untuk menguji pengaruh Komitmen Organisasi Auditor terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. 
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3. Untuk menguji pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

4. Untuk menguji pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

5. Untuk menguji pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

6. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan 

jasa kepada klien, sesuai dengan Standar Profesional yang berlaku. 

Sehingga, dapat meningkatkan kepercayaan klien maupun publik terhadap 

Kantor Akuntan Publik (KAP). 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam membuat 

pertimbangan tingkat materialitas dengan tepat, serta meningkatkan 

tanggung jawab profesi akuntan publik di dunia bisnis. Sehingga dapat 
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memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik dan dapat meningkatkan 

kepercayaan klien maupun publik. 

3. Bagi Perusahaan Klien 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan untuk pemikiran 

dan pertimbangan dalam mengetahui kinerja auditor mengenai 

pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. 

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah 

pengetahuan terutama di bidang auditing, untuk menjadi acuan penelitian 

selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh profesionalisme, komitmen 

organisasi, etika profesi, pengalaman, independensi dan pengetahuan 

auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian bertujuan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Secara garis besar, penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi penjelasan tentang materialitas, profesionalisme, 
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komitmen organisasi, etika profesi, pengalaman, independensi, pengetahuan 

auditor, serta pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

uji kualitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis 

data dan pembahasan mengenai hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


