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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat 

memicu  persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Berbagai 

macam  usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap bertahan dalam 

menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan. 

Salah satu kebijakan yang sering di tempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu 

akuntan publik atau auditor eksternal atau auditor independen. Laporan keuangan 

yang biasanya digunakan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangan 

perusahaan, juga dapat digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban 

pengelolaan manajemen perusahaan kepada pemilik. 

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga dalam memeriksa 

laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pihak luar dan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan yang dikelola, 

sehingga perusahaan mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi untuk tetap bekerja 

sama serta untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan 

oleh  manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. 
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Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan dan 

perlu diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga yang independen, 

menurut Winda Fridati ( 2005 : 1) antara lain karena: 

a). Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak    

luar perusahaan, menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat di percaya. 

b).  Laporan keuangan ada kemungkinan mengandung salah saji baik yang  

disengaja ataupun tidak. 

Sikap profesionalisme auditor yang baik tentunya akan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan dalam  pengambilan keputusan ekonomi. Pengambilan 

keputusan ekonomi itu haruslah mengacu terhadap laporan keuangan. 

Menurut Hendro Wahyudi dkk (2006 : 2) Profesionalisme juga menjadi 

syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab 

dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. 

Untuk  menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, 

auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas. 

Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Hall Richard 

(1968 : 93) tercermin dalam lima hal yaitu: (1)  professional community affiliation , 

 (2) sosial obligation, (3) belief self regulation, (4) dedication, (5) autonomy. 

Eksternal auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi akan 

memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. 

Untuk memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, 

eksternal auditor harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang 

memadai sebagai eksternal auditor. 
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Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan  

keahlian  sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah di peroleh auditor. 

Pengalaman auditor menurut Puti Ayu Seruni ( 2011 : 13 ) meliputi : pengalaman 

yang diperoleh dari (1) lamanya bekerja sebagai auditor, (2) frekuensi melakukan 

tugas audit, dan (3) pendidikan berkelanjutan. 

Dalam  melaksanakan audit, eksternal auditor mengacu pada standar yang 

telah di tetapkan dalam Standar Auditing. Salah satu standar yang harus dipenuhi 

dalam pekerjaan audit adalah perencanaan audit. Di dalam perencanaan audit 

dikatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan berbagai resiko audit dan 

tingkat materialitas awal untuk tujuan audit. 

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan  

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan 

dari laporan keuangan. 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 tersebut, 

karena adanya penghilangan atau salah saji  ( Mulyadi (2002 : 158) ). Tingkat 

materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran 

laporan keuangan tersebut. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti pada beberapa 

Kantor Akuntan Publik yang menjadi dasar profesionalisme adalah dengan adanya 

dedication (pengabdian pada profesi), yang mempengaruhi pengabdian pada profesi 

ini adalah karena faktor ini merupakan dasar dari eksternal auditor untuk dapat 

bekerja secara profesional dengan begitu para auditor akan menghargai 
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pekerjaannya sebagai auditor dan juga dapat bekerja lebih profesional. Selain itu 

ada faktor yang mempengaruhi pengalaman auditor yaitu dengan lamanya bekerja 

sebagai auditor dan banyaknya melaksanakan penugasan audit, dengan melakukan 

survey pendahuluan didapat bahwa faktor-faktor inilah yang menjadi pendukung 

dari pengalaman seorang auditor, dengan lamanya dia bekerja sebagai auditor dan 

juga dengan melalukan berbagai jenis tugas audit maka pengalaman seorang 

auditor akan meningkat dengan bertambahnya ilmu-ilmu yang didapat dari dia 

bekerja. Dengan adanya sikap profesionalisme dan pengalaman auditor yang baik, 

maka akan berpengaruh pada pekerjaan auditor eksternal dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan yang dapat diandalkan. 

Mengingat pentingnya sikap profesionalisme dan pengalaman auditor 

eksternal yang baik, di perlukan adanya kualitas laporan keuangan yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Maka untuk mengetahui bagaimana sikap profesionalisme dan 

pengalaman auditor eksternal berperan terhadap tingkat materialitas dalam 

pemeriksaan laporan keuangan , penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PENGARUH SIKAP PROFESIONALISME DAN PENGALAMAN 

AUDITOR TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS DALAM 

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN“ 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah sikap profesionalisme auditor mempengaruhi tingkat materialitas dalam 

pemeriksaan laporan keuangan ? 

2. Apakah pengalaman auditor mempengaruhi tingkat materialitas dalam 

pemeriksaan laporan keuangan ? 

3. Apakah sikap profesionalisme dan pengalaman auditor mempengaruhi tingkat 

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan ? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Menguji pengaruh signifikan sikap profesionalisme auditor terhadap tingkat 

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan 

2. Menguji pengaruh signifikan pengalaman auditor terhadap tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan keuangan 

3. Menguji pengaruh signifikan sikap profesionalisme dan pengalaman auditor 

terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan 

   

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai studi perbandingan antara 

teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di 

luar. 

2. Bagi auditor eksternal diharapkan bisa memberikan masukan tentang 

bagaimana meningkatkan sikap profesionalismenya, dan juga memberi bukti 

empiris mengenai profesionalisme dan pengalaman auditor eksternal terhadap 

tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan sehingga dengan 

pemahaman tingkat materialitas laporan keuangan tersebut auditor eksternal 

dapat memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik. 

3. Bagi para pembuat keputusan dan pemakai laporan keuangan dapat memiliki 

kepercayaan terhadap auditor untuk tetap memakai jasa audit. 

 

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik ( KAP ). 

Adapun waktu penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Maret 

tahun 2012 sampai dengan selesai. 

 


