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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:849) 

adalah sebagai berikut: 

“ Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang “ 

Dari definisi di atas menyatakan bahwa pengaruh adalah suatu daya yang 

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. 

2.2  Audit 

2.2.1 Pengertian Audit 

 Mulyadi (2002 : 9) mendefinisikan pengertian auditing adalah sebagai 

berikut : 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada yang 

berkepentingan.” 

 

Sedangkan menurut Arens, et al (2010:4) : 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person” 
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Dari kedua penjelasan diatas menjelaskan bahwa auditing merupakan proses 

sistematis untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti-bukti objektif dan 

mengevaluasi bukti-bukti tersebut, dan memberikan hasil infomasi dan kriteria yang 

telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.2.2  Pengertian Kantor Akuntan Publik 

  Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik SPAP (2001 : 

20000.1) disebutkan bahwa: 

“KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang 

pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.”  

Dengan kata lain KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh 

profesi akuntan publik bagi masyarakat.  

2.2.3 Tinjauan Profesi Akuntan Publik 

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Tumbuh dan berkembangnya profesi 

akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan 

berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut (Mulyadi ( 2002 : 2)). 

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik SPAP ( 2001 : 

20000.2 ) menyatakan : 
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“ Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan 

atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan 

publik.” 

Akuntan Publik merupakan pihak ketiga yang independen untuk menilai 

keandalan laporan keuangan yang disajikan manajemen untuk para pemakai. Pihak-

pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk 

pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Menurut 

Mulyadi ( 2002 : 2) umumnya mereka mendasarkan pada laporan keuangan yang 

disajikan oleh pihak manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan 

demikian, terdapatnya dua kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola 

perusahaan yang berlawanan akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya 

profesi akuntan publik. 

Saat ini kebutuhan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 

yang independen menjadi sesuatu hal yang penting. Apalagi dengan adanya 

peraturan dari pasar sekuritas, di Indonesia dikenal dengan Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM), yang mengharuskan perusahaan yang ingin terdaftar 

sahamnya di pasar sekuritas tersebut untuk mempublikasikan laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

 

2.2.4  Jenis-Jenis Auditor 

 Mulyadi  (2002:28) mengelompokkan audit berdasarkan tipe auditor sebagai 

berikut : 
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1. Auditor Independen 

Auditor Independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan 

yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

para pemakai informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditur, calon 

investor dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban 

keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau 

pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun 

banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintahan, namun umumnya yang 

disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

3. Auditor Intern 

Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara 

maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan 

baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi 

dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.   
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2.2.5 Hirarki Auditor pada Kantor Akuntan Publik 

 Menurut Mulyadi ( 2002: 33) menyatakan bahwa hirarki auditor dalam 

organisasi KAP dibagi menjadi sebagai berikut : 

1. Partner  

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit, bertanggung 

jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh 

mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan 

management letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit 

dari klien. 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu 

auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, me-

review kertas kerja, laporan audit dan managemen letter. Biasanya 

manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor 

senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di 

kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan para auditor senior. 

3. Auditor Senior 

Auditor senior bertugas melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, 

bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. 

Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepenjang prosedur 
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audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit pada satu 

obyek pada saat tertentu. 

4. Auditor Junior 

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja 

menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan 

pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara 

rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan 

audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di 

lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman 

banyak dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering 

juga disebut dengan asisten auditor. 

 

2.3  Jenis Audit 

  Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini 

dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan 

adanya pengauditan tersebut. 

   Menurut Mulyadi  (2002 : 30), jenis-jenis audit terdiri dari : 

1. Audit laporan keuangan (financial audit statement), audit yang dilakukan 

oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh 

kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

tersebut. 



13 
 

 
 

2. Audit kepatuhan (compliance audit), audit yang tujuannya untuk 

menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan 

tertentu. 

3. Audit operasional (operational audit), review secara sistematik kegiatan 

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan 

tertentu. 

 

2.4 Tipe Pendapat Auditor 

Pendapat auditor atas laporan keuangan menurut SPAP (PSA 29 SA Seksi 

508) ada 5 jenis pendapat, yaitu : 

1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion ) 

Pendapat  wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

2. Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified 

opinion with explanatory language) 

Keadaan tertentu mungkin mangharuskan auditor menambahkan suatu 

paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan 

auditnya. 

3. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
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keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal 

yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion)  

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, usaha, dan arus kas entitas 

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 

5. Tidak berpendapat (disclaimer opinion)  

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 

 

2.5 Sikap Profesionalisme Auditor 

2.5.1  Pengertian Profesionalisme 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 897) 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional” 

 

 Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah 

konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka 

yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap 

dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Menurut  Winda Fridati ( 2005 

: 7). 
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Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, 

demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang 

profesional 

 Menurut Ervita (2011 : 10) Akuntan publik merupakan profesi yang 

bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi 

keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber 

ekonomi. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi, keahlian 

tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain 

yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman, maka semakin banyak hal 

yang tersimpan dalam auditor dan membuat hasil pekerjaannya semakin akurat..  

Ada beberapa prinsip etika profesi sesuai dengan Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik (SPAP : 2001) yang harus dimiliki oleh seorang 

yang profesional untuk menunjang sikap profesionalismenya, yaitu : 

 

1. Prinsip tanggung jawab profesi 

2. Prinsip kepentingan umum (publik) 

3. Prinsip integritas 

4. Prinsip objektivitas 

5. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional 

6. Prinsip kerahasiaan 

7. Prinsip perilaku profesional 

8. Prinsip standar teknis 
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Menurut  Boyton, et al ( 2001: 84) : 

“Profesional ethics must extend beyond moral principles. They include 

standard of behavior for a professional person that are designed for both 

practical and idealistic purposes.” 

 

Dari penjelasan di atas menyimpulkan bahwa etika profesional itu harus 

melampaui prinsip moral. Karena itu merupakan standar perilaku bagi seseorang 

profesional. 

 

2.5.2 Dimensi Profesionalisme 

(Hall Richard : 1968) mengembangkan profesionalisme meliputi lima 

dimensi, yaitu : 

1. Professional community affiliation 

This involves both the formal organization and informal colleague 

groupings as the major source of ideas and judgments for the 

professional in this work 

2. Sosial Obligation 

This component includes the idea of indispensibility of the profession 

and the view that the work performed benefits both the public and the 

practitioner 

3. Belief self regulation 
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This involves the belief  that  the person best qualified to judge the 

work of a professional is a fellow professional, and the view that such 

a practice is desirable and practical. it is a belief in colleague control 

4. Dedication 

This reflects the dedication of the professional to his work and the 

feeling that he would probably want to do the work even if fewer 

extrinsic rewards were avaliable 

5. Autonomy 

This involves the feeling that the practitioner ought to be able to make 

his own decisions without external pressures from clients, those who 

are not members of his profession, or from his employing organization 

Atribut tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bisa diartikan sebagai hubungan sesama profesi yang berarti 

menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal 

dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama 

pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun 

kesadaran profesinya. 

2. Bisa diartikan sebagai kewajiban sosial yaitu suatu pandangan tentang 

pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh 

masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

3. Bisa diartikan sebagai suatu keyakinan terhadap profesi yang melibatkan 

kepercayaan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional 
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adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai 

kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

4. Bisa diartikan sebagai suatu pengabdian pada profesi yang mencerminkan 

dedikasi para profesional untuk karyanya melalui penggunaan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini bisa disimpulkan 

sebagai suatu penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. 

5. Bisa diartikan sebagai suatu sikap kemandirian yang menganggap bahwa 

seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa 

tekanan dari pihak yang lain, yaitu mereka yang bukan anggota 

profesinya, atau dari organisasinya mempekerjakan. 

 

Menurut Winda Fridati ( 2005 : 10) Seseorang yang profesional mempunyai 

tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seorang profesional 

memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak 

aktivitas yang dilakukan.  

       Seorang yang profesional juga harus memiliki standar profesi dalam setiap 

menjalankan setiap kegiatan profesionalnya. Menurut Sanyoto Gondodiyoto 

(2007 : 13) mengemukakan standar profesi adalah : 

“Batasan kemampuan (knowledge, technical skill and professional 

attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seseorang individu untuk dapat 

melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang 

aturan-aturannya dibuat oleh organisasi profesi yang bersangkutan.” 

 

Konsep profesionalisme auditor menjadi hal yang penting karena auditor 

merupakan asset penting KAP dimana auditor itu bekerja sebagai indikator 
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keberhasilan KAP. Diharapkan auditor yang mempunyai profesionalisme yang 

tinggi akan mampu memberikan konstribusi yang baik bagi KAP dan memberikan 

pelayanan yang optimal bagi kliennya. 

  

2.5.3   Standar Profesional Akuntan Publik 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah bagi para akuntan 

profesional Indonesia menerbitkan buku yang berjudul Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP), dimana didalam SPAP ini terdapat enam tipe standar 

profesional yang engatur mutu jasa yang dihasilkan akuntan publik, yaitu : 

1. Standar auditing 

2. Stadar atestasi 

3. Standar jasa akuntansi dan review 

4. Standar jasa konsultasi 

5. Standar pengendalian mutu 

6. Aturan etika kompartemen akuntan publik 

 Adanya standar profesional untuk menurut pada ketentuan profesi dan 

memberikan acuan bagi pelaksanaan pekerjaannya dari awal sampai akhir. 

 

 2.5.3.1 Standar Umum 

 Standar umum auditing bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan 

auditor dan mutu pekerjannya. Standar umum berada dari standar yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau 
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umum ini berlaku sama, baik dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan 

maupun pelaporan. 

 Standar umum pertama berbunyi : 

“Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang memadai.” (SPAP (2001 : 210.1)) 

 Menurut SPAP (2001 : 210.1) Standar umum pertama menegaskan bahwa 

betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk 

dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta 

pengalaman memadai dalam bidang auditing. 

 

 Standar kedua berbunyi : 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” (SPAP ( 2001 : 

220.1)) 

 Menurut SPAP ( 2001 : 220.1) Standar ini mengharuskan auditor 

bersikap independen, yang berarti tidak mudah dipengaruhi karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, 

ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan 

kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya.  

 



21 
 

 
 

 

 

 Standar umum ketiga berbunyi : 

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.” 

(SPAP (2001 : 230.1)) 

 Menurut SPAP (2001 : 230.1) Standar ini menuntut auditor untuk 

merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional 

dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap 

profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati 

standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Penggunaan kemahiran 

profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor 

dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. 

 

2.5.3.2 Standar Pekerjaan Lapangan 

 Standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti yang 

dilakuan auditor selama melakukan audit dan aktivitas lainnya. 

 Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi : 

“Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.” (SPAP (2001 : 310.1)) 

Menurut  SPAP ( 2001 : 310.1) Seksi ini berisi panduan bagi auditor yang 

melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI di dalam 
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mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi yang 

berangsung terus-menerus selama audit. 

 Menurut Ervita (2011 : 18) Standar ini mensyaratkan bahwa audit harus 

direncanakan secara layak untuk memastikan audit itu memadai dan para asisten 

diawasi sebagaimana mestinya. Pengawasan sangat penting dalam auditing karena 

sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh anggota staf yang kurang 

berpengalaman. 

 

 Standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi : 

“Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan.” (SPAP 2001). 

Menurut SPAP ( 2001 : 311.2 ) Dalam perencanaan auditnya, auditor 

harus mempertimbangkan sifat saat, lingkup dan saat pekerjaan yang harus 

dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap 

auditnya. 

 Menurut Ervita ( 2011 : 18 ) Untuk melakukan audit secara memadai, 

auditor harus memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman ini dapat 

membantu auditor untuk mengidentifikasi resiko bisnis yang paling signifikan 

yang dihadapi klien serta resiko adanya salah saji yang material dalam laporan 

keuangan. Selain itu, auditor harus memahami keefektifan pengendalian internal 

klien untuk mengurangi resiko bisnis klien, menjaga aktiva dan catatan, serta 

menghasilkan informasi keuangan yang andal. Jika auditor yakin bahwa klien 
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memiliki sistem pengendalian internal yang sangat baik, yang mencakup 

pengendalian internal yang memadai untuk menyediakan data yang andal, jumlah 

bukti audit yang harus dikumpulkan akan jauh lebih sedikit ketimbang bila 

pengendaliannya tidak memadai. 

 

 Standar pekerjaan lapangan yang ketiga berbunyi : 

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.”  

(SPAP ( 2001 : 323.1)) 

Menurut SPAP ( 2001 : 323.1) Tujuan dari seksi ini adalah untuk 

memberikan panduan bagi auditor berkenaan dengan saldo awal untuk 

memperoleh bukti audit yang kompeten. 

 Menurut Ervita ( 2011 : 19 ) Keputusan tentang berapa banyak dan jenis 

bukti apa saja yang harus dikumpulkan dalam keadaan tertentu membutuhkan 

pertimbangan profesional. Dalam menilai bukti audit, auditor harus 

mempertimbangkan apakah tujuan audit telah tercapai. Auditor harus secara 

mendalam mencari bukti audit dan tidak memihak dalam mengevaluasinya. 

Dalam merancang prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup, 

auditor harus memperhatikan kemungkinan laporan keuangan tidak disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang dapat 

mempengaruhi pendapat yang akan dikeluarkan oleh auditor. 
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2.5.3.3 Standar Pelaporan 

 Keempat standar pelaporan mengharuskan auditor menyiapkan laporan 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan 

informatif. Standar pelaporan juga mensyaratkan bahwa laporan auditor harus 

menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP = General Accepted Accounting 

Principles) dan juga mengidentifikasi keadaan umum dimana GAAP tidak 

diterapkan secara konsisten dalam tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Berikut ini adalah isi dari standar pelaporan menurut SPAP 2001.  

 Standar pelaporan pertama menyatakan : 

“Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”  

(SPAP (2001 : 410.1)) 

 Standar pelaporan yang kedua menyatakan : 

“Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan 

penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode 

berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam 

periode sebelumnya.” (SPAP (2001 : 420.1)) 

 Standar pelaporan ketiga menyatakan : 

“Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.” (SPAP (2001 

: 431.1)) 
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 Standar pelaporan keempat menyatakan : 

“Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan  secara keseluruhan  atau suatu asersi bahwa pernyataan  

demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam 

semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan 

audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang 

dipikul oleh auditor.” (SPAP (2001 : 504.1)) 

 

2.6 Pengalaman Auditor 

2.6.1  Pengertian Pengalaman 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (2002 : 26) 

“Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami ( dijalani, 

dirasai, ditanggung, dsb ). 

Terdapat beberapa alasan mengapa pengalaman audit mempengaruhi 

ketaatan penilaian auditor terhadap bahan bukti yang diperlukan. Menurut Puti 

Ayu Seruni ( 2011 : 10) Pengalaman menumbuhkan kemampuan auditor untuk 

mengolah informasi, membuat perbandingan-perbandingan berbagai solusi 

alternatif dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Auditor yang 

belum berpengalaman tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dengan 

pengalaman audit mereka, auditor mengembangkan struktur memori yang luas 

dan kompleks yang membentuk kumpulan informasi yang dibutuhkan dalam 

membuat keputusan-keputusan. Auditor yang kurang pengalaman belum 

memiliki struktur memori seperti ini sehingga mereka tidak mampu memberikan 
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respon yang memadai. Akibatnya penilaian-penilaian mereka kalah akurat 

dibandingkan dengan auditor-auditor yang berpengalaman. 

  Menurut Victor Tuahta ( 2010 : 30 ) Pengalaman bisa didapat melalui 

pergaulan praktis dengan dunia misalnya menekuni pekerjaannya maka 

pengalamannya semakin bertambah begitu juga interaksinya dengan banyak 

orang. Kepribadian terbentuk setiap saat, sehingga dalam hidupnya, manusia 

akan semakin bertumbuh. Oleh karena itu, seorang auditor dituntut untuk 

memiliki banyak pengalaman dalam bidang auditnya. Dengan banyaknya 

pengalaman yang dimiliki, auditor akan dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya. 

Karena memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dituntut dari 

pekerjaan tersebut. Pengalaman yang dimiliki auditor akan memberikan 

pengaruh yang tinggi bagi pengembangan tugas auditnya. 

 

 2.6.2  Standar Umum  

   Dalam melaksanakan tugas audit, auditor tidak mungkin untuk memeriksa 

semua bukti yang tersedia dan tidak mungkin memeriksa semua informasi di 

perusahaan yang diaudit, berarti auditor harus mempunyai strategi dalam 

melaksanakan tugas auditnya. Untuk melakukan proses audit maka pengalaman 

auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik pada Standar Umum 

Pertama (SA Seksi 210, para 01) yang menyatakan : 

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 
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   Dengan pernyataan Standar Auditing ini, maka dimaksudkan bahwa orang 

yang melaksanakan tugas audit adalah orang yang benar-benar memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dan bisa dikatakan keahlian dan 

pelatihan teknis tersebut diperoleh auditor dari pengalamannya yaitu lamanya ia 

bekerja sebagai auditor, frekuensi melakukan tugas audit dan pendidikan 

berkelanjutan. Menurut Victor Tuahta (2011: 31 ) dijelaskan sebagai berikut : 

 Lamanya bekerja sebagai auditor 

 Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting 

dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman 

dimasukkan kedalam satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi 

akuntan publik. 

 Pengalaman tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada 

kita, tetapi dipengaruhi pula oleh bagaimana kita menanggapinya 

termasuk juga bagaimana auditor dalam menanggapi tugas auditnya. Saat 

auditor junior melakukan penugasan audit ia belum memiliki kemampuan 

layaknya auditor berpengalaman yang bekerjanya lebih lama dan 

mempunyai daya analisis yang kuat sehingga menimbulkan hasil-hasil 

penilaian yang berkualitas. 

 Frekuensi melakukan tugas audit 

  Dengan semakin seringnya auditor melaksanakan tugas audit, 

pengalaman dan pengetahuannya akan semakin bertambah, sehingga 

kepercayaan diri auditor akan semakin bertambah besar. Artinya 
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pengalaman menghasilkan informasi yang tersimpan dalam memori. 

Dengan banyaknya informasi yang auditor miliki, maka auditor dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih percaya diri. 

 Apabila seorang auditor sering melakukan tugas auditnya maka dia 

akan terbiasa dan akan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Dengan 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor, maka ia akan mampu 

memberikan pertimbangan tingkat materialitas yang lebih efektif 

dibandingkan dengan seorang auditor yang kurang memiliki pengetahuan 

yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman. 

 Pendidikan berkelanjutan 

 Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, keterampilan 

auditor dituntut untuk berkembang. Salah satu cara utuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dan tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan 

teknologi adalah melalui program pendidikan dan pelatihan 

berkesinambungan.  

 Auditor diharuskan mengikuti pendidikan berkelanjutan dengan 

tujuan meningkatkan keahliannya. Auditor harus berusaha memperoleh 

informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, 

prosedur dan teknik-teknik audit. Diharapkan dengan mengikuti 

pendidikan berkelanjutan auditor dapat meningkatkan keahliannya, 

termasuk dalam proses audit khususnya perencanaan audit yang 

didalamnya terdapat perihal mengenai pertimbangan tingkat materialitas 

yang merupakan tahap awal dalam proses audit. 
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2.7 Materialitas 

  Konsep materialitas merupakan faktor yang penting dalam 

mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan 

tertentu. Definisi dari material dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan 

audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material jika 

pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para 

pemakai laporan keuangan. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SPAP ( 2001 : 312.3 ) : 

 

“Materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila 

terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaaan yang 

melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang 

yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.” 

 

 Sedangkan Menurut Arens, et al (2010 : 250) : 

“Materiality is a major consideration in determining the appropriate 

audit report to issue” 

 

  Menurut Rifqi Muhammad ( 2008 : 4 )Tujuan penetapan materialitas ini 

adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang 

cukup. Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti 

yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu akan 

diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut.      

  Pertimbangan materialitas (materiality judgment) bukanlah pertimbangan 

yang dibuat tanpa dasar tertentu, ini merupakan pertimbangan profesional yang 

dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan 
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memadai dan meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan (SPAP (2001 : 

312.3). Pertimbangan materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan 

sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Keadaan yang 

melingkupinya mengandung arti bahwa dalam menentukan materialitas faktor 

keadaan entitas patut diperhatikan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan 

penyebab salah saji sedangkan pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan 

hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. 

Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam 

mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang 

ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan, 

jika kemungkinan besar hal tersebut dapat menimbulkan bersyarat yang material 

atau hilangnya pendapatan yang material .(SPAP (2001 : 312.3)). 

 Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing 

yang berlaku. Standar auditing merupakan ukuran kualitas pelaksanaan auditing 

yang berarti auditor menggunakan standar auditing sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan audit dan dalam laporannya.  

  Menurut  Arens, et al (2010 : 273) : 

“Materiality and risk are fundamental concept important to audit 

planning. Both concept require significant auditor judgment and they 

directly impact the auditor’s planned audit evidence. Materiality is 

important because the auditor provides assurance to financial statement 

users that the financial statement are free of material misstatement.” 

 

 Penjelasan diatas mengemukakan bahwa materialitas dan resiko adalah 

konsep dasar yang penting untuk perencanaan audit. Materialitas dan resiko itu 
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penting karena auditor memberikan keyakinan kepada pemakai laporan 

keuangan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 

 

 Menurut ( Mulyadi : 2002 ) terdapat tingkat materialitas yang meliputi: 

pertimbangan awal tentang materialitas, materialitas pada tingkat laporan 

keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. 

 

2.7.1  Pertimbangan Awal Tentang Materialitas (Dasar Perhitungan) 

 Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang 

memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap 

laporan keuangan (SPAP (2001 : 312.3).Pada waktu mempertimbangkan 

tanggung jawab auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan bebas salah saji secara material, tidak ada perbedaan penting antara 

kekeliruan dan kecurangan. Tapi perbedaan dalam hal tanggapan auditor terhadap 

salah saji yang terdeteksi. Umumnya kekeliruan yang terisolasi tidak material 

dalam pengolahan data akuntansi atau penerapan prinsip akuntansi tidak 

signifikan terhadap audit.  

 Menurut Mulyadi ( 2002 : 159 ) Auditor melakukan pertimbangan awal 

tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas 

ini, yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat 

berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan 

kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang 
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melingkupi berubah, dan informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh 

selama berlangsungnya audit. 

 

2.7.2  Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan 

Menurut Mulyadi (2002 : 160 ) Auditor menggunakan dua cara dalam 

menerapkan materialitas. Pertama auditor menggunakan materialitas dalam 

perencanaan audit, kedua pada saat mengevaluasi bukti-bukti audit dalam 

pelaksanaan audit. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi 

materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan 

keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit 

yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. 

 

2.7.3  Materialitas pada Tingkat Saldo Akun 

Menurut Mulyadi (2002 : 162) Meskipun auditor memberikan pendapat 

atas laporan keuangan secara keseluruhan, namun dia harus melakukan audit atas 

akun-akun secara individual dalam mengumpulkan bukti audit yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. 

Oleh karena itu, taksiran materialitas yang dibuat pada tahap perencanaan audit 

harus dibagi keakun-akun laporan keuangan secara individual yang akan 

diperiksa. Bagian dari materialitas yang akan dialokasikan keakun-akun secara 

individual ini dikenal dengan sebutan salah saji dapat diterima untuk akun-akun 

tertentu. 
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 Materialitas pada tingkat saldo akun menurut Mulyadi (2002 : 162) : 

“Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang 

mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji 

material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh 

dicampur adukkan dengan saldo akun material. Karena saldo akun 

material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep 

materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi 

keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat 

umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut.” 

 

Oleh karena itu, akun saldo yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

materialitas sering kali disebut sebagai tidak material sebagai resiko lebih saji. 

Namun tidak ada batas kurang saji dalam suatu akun dengan saldo tercatat yang 

sangat kecil. Oleh karena itu harus didasari oleh audior, bahwa akun yang 

kelihatannya dalam saldo tidak material, dapat berisi kurang saji (understatement) 

yang melampaui materialitasnya. 

Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor 

harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan 

materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor tersebut 

untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemunginan tidak 

material secaa individual, namun jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo 

akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan 

(Mulyadi (2002 : 162)). 
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2.8    Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Tahun Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

dan 

Persamaan 

1. Putri Ayu 

Seruni 

2011 Pengaruh 

Pengalaman 

dan 

Pertimbangan 

Profesional 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas Bahan 

Audit Yang 

Dikumpulkan 

Dari hasil pengujian hipotesis secara 

parsial atau individual untuk hipotesis 

pengalaman auditor terhadap kualitas 

bahan bukti audit, memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas 

bahan bukti audit yang dikumpulkan, 

baik secara langsung maupun 

pengaruh tidak langsung melalui 

pertimbangan profesional auditor. 

Untuk hipotesis pertimbangan 

profesional auditor terhadap kualitas 

bahan bukti audit yang dikumpulkan, 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas bahan bukti audit, 

baik secara langsung maupun 

pengaruh tidak langsung melalui 

pengalaman auditor. 

Variabel 

2 Budi 

Susetyo 

2009 Pengaruh 

Pengalaman 

Audit Terhadap 

Pertimbangan 

Auditor 

Dengan 

Kredibilitas 

Klien Sebagai 

Variabel 

Moderating 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pengalaman audit 

tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pertimbangan auditor hal ini 

dikarenakan prosedur pada 

penyampelan tidaklah sempurna 

karena jumlah responden yang tidak 

terlalu besar, demikian pula untuk 

jabatan yang hasilkan dari responden 

tidak merata 

Variabel X2 

dan Y 

3. Rifqi 

Muhammad 

2008 Analisis 

Hubungan 

Antara 

Profesionalisme 

Auditor 

Dengan 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas 

Dalam Proses 

Pengauditas 

Laporan 

Keuangan 

Dari 5 dimensi profesionalisme 

auditor, yaitu pengabdian terhadap 

profesi, kewajiban sosial, kemandirian, 

keyakinan terhadap profesi dan 

hubungan dengan sesama profesi yang 

berhubungan signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas 

adalah hanya dimensi keyakinan 

terhadap 

profesi. Sedangkan dimensi yang lain 

tidak mempunyai hubungan signifikan. 

Terdapat korelasi yang positif antara 

dimensi keyakinan terhadap profesi 

dengan pertimbangan tingkat 

Variabel X1 

dan Y 
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materialitas. Korelasi positif tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

profesionalismen seorang auditor 

maka akan semakin tepat 

pertimbangan auditor terhadap 

materialitas dalam 

pengauditan laporan keuangan. 

4 Hendro 

Wahyudi 

dan Aida 

Ainul 

Mardiyah 

2006 Pengaruh 

Profesioalisme 

Auditor 

Terhadap 

Tingkat 

Materialitas 

Dalam 

Pemeriksaan 

Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian dari analisa regresi 

berganda menunjukkan ada 4 dimensi 

yang secara signifikan berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas yaitu:  pengabdian pada 

profesi,kemandirian, kepercayaan 

profesi, dan hubungan dengan sesama 

rekan seprofesi . Sedangkan kewajiban 

sosial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat 

materialitas.  

 

Variabel X1 

dan Y 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Profesionalisme (professionalism) menurut Messier, et al (2005 : 375) 

didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang 

membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-orang profesional.  

  Menurut Annisa Lucia Kirana ( 2010 : 2 ) Sikap profesional tercermin 

pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi 

atau seorang profesional. Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan 

profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk 

melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau 

profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, 

dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang 

ditetapkan. 
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    Konsep profesionalisme menurut Hall Richard (1968 : 93) meliputi lima 

dimensi profesionalisme eksternal auditor meiliputi : 

1. Professional community affiliation  ( hubungan dengan sesame profesi ) 

2. Sosial Obligation (kewajiban Sosial )  

3. Belief self regulation ( keyakinan terhadap profesi ) 

4. Dedication ( pengabdian pada profesi ) 

5. Autonomy ( kemandirian )  

   Menurut Victor Tuahta ( 2010 : 30) Kepribadian manusia pada saat 

tertentu merupakan hasil dari proses interaksi dari bagian-bagian yang begitu 

intensif, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menyatakan satu 

subjek dari pengalaman.Pengalaman bisa didapat melalui pergaulan praktis 

dengan dunia misalnya menekuni pekerjaannya maka pengalamannya semakin 

bertambah begitu juga interaksinya dengan banyak orang. 

 Dwi Ananing Tyas Asih (2006 :18) mengemukakan bahwa seseorang yang 

melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan 

memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak mempunyai 

pengetahuan cukup dalam menjalankan tugasnya. Kenyataannya menunjukkan 

semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

oleh para pekerja tersebut. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja berarti semakin 

sedikit pengalaman kerja yang di perolehnya. 

  Orang yang melakukan tugas audit adalah orang yang benar-benar memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Menurut Puti Ayu 
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Seruni ( 2011 : 13 ) bisa dikatakan keahlian dan pelatihan teknis tersebut diperoleh 

auditor dari pengalamannya meliputi : 

1. Lamanya dia bekerja sebagai auditor 

2. Frekuensi melakukan tugas audit 

3. Pendidikan berkelanjutan 

 

   Menurut Winda Fridati ( 2005 : 14 ) Pengertian materialitas dilihat dari 

segi harfiah dapat berarti signifikan atau  esensial. Dalam  pengertian akuntansi, 

materialitas tidak dapat diartikan begitu saja. Banyak definisi yang telah 

dikembangkan oleh para ahli atau badan yang berwenang untuk memberikan 

pengertian yang tepat mengenai materialitas. 

Menurut Ervita ( 2011 : 21 ) Konsep materialitas merupakan faktor yang 

penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam 

keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam 

laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya 

diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar 

tanpa pengecualian. Keadaannya akan berbeda jika jumlah sedemikian besar 

sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang material dalam laporan keuangan 

secara keseluruhan. Definisi dari material dalam kaitannya dengan akuntansi dan 

pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material 

jika salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan 

keuangan yang rasional.  
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Definisi tentang materialitas tersebut mengharuskan auditor 

mempertimbangkan baik keadaaan yang berkaitan dengan entitas maupun informasi 

pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan , sesuai dengan 

(SPAP 2001, SA Seksi 312 : para 10) bahwa pertimbangan auditor mengenai 

materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi 

auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan 

meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. 

 

Hubungan antara Sikap Profesionalisme Auditor dengan  Pertimbangan 

Tingkat Materialitas 

Menurut Winda Fridati ( 2005 : 23 ) Sebagai auditor profesional, dalam 

melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus 

membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. 

Saat perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat 

materialitas awal, menurut Ervita ( 2011 : 39 ) secara tidak langsung dapat 

dikatakan semakin seorang auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut 

tepat dalam menentukan tingkat materialitas, karena : 

1. Semakin profesional seorang auditor, maka akan semakin tinggi 

pengetahuan auditor tersebut dalam memeriksa laporan keuangan 

2. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh auditor, sehingga 

mempunyai pemahaman yang lebih baik dan lebih mampu memberi 
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penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan 

keuangan. 

3. Semakin profesional seorang auditor, maka akan semakin mudah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerksaan laporan keuangan. 

 

Dibawah ini dijelaskan hubungan dimensi sikap profesionalisme dengan 

pertimbangan tigkat materialitas  Ervita ( 2011: 39 ) : 

 Dalam hubungannya antara pertimbangan tingkat materialitas dengan 

dimensi profesionalisme pengabdian pada profesi dapat dilihat pada 

seorang auditor yang memandang pekerjaan sebagai auditor merupakan 

komitmen pribadi dan lebih mengutamakan kepuasan rohani dari pada 

unsur imbalan intrinsik dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya 

sehingga dengan totalitas yang dimiliki auditor semakin tinggi pengabdian 

pada profesi seorang auditor semakin baik juga dalam melakukan 

pertimbangan tingkat materialitas. 

 Auditor dalam melakukan tugasnya mempunyai tangungjawab yang besar 

pada klien, masyarakat, kolega dan pada dirinya sendiri. Dengan ini 

berarti kesadaran auditor demi kelanjutan profesi dan jasa yang diberikan 

tergantung pada tanggung jawab yang diberikan padanya, sehingga akan 

dapat menumbuhkan sikap moral yang tinggi dalam melakukan pekerjaan 

seorang auditor akan mampu untuk melakukan pertimbangan tingkat 

materialitas dengan baik. 
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 Dalam membuat keputusan seorang auditor harus bisa terlepas dari 

tekanan pihak lain, dengan ini berarti ia harus bisa menghindari intervensi 

dari luar karena bisa dianggap sebagai hambatan. Dengan timbulnya rasa 

kemandirian pada seorang auditor yang diperoleh melalui kebebasan yang 

ia dapat diharapkan akan terwujud rasa kemandirian pula dalam 

melakukan pertimbangan tingkat materialitas ataupun dalam proses 

pengauditan. Dengan kemandirian yang tinggi pada seorang auditor 

semakin baik pula dalam melakukan judgment pada tingkat materialitas. 

 Dalam hubungannya dengan keyakinan terhadap peraturan profesi dengan 

pertimbangan tingkat materialitas dapat dilihat bahwa yang paling 

berwenang dalam proses penilaian kinerja auditor adalah rekan sesama 

profesi, dan dengan keyakinan tersebut akan membuat auditor melakukan 

pekerjaan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

auditor yang memiliki keyakinan terhadap peraturan profesi yang tinggi 

akan mampu melakukan pertimbangan tingkat materialitas dengan baik 

karena auditor merasa yakin atas orang yang melakukan penilaian 

terhadap hasil auditnya.  

 Seorang auditor yang melakukan interaksi dengan sesama profesi akan 

dapat menambah pengetahuan yang dimiliki mungkin dapat melalui 

pertukaran pikiran dalam pengauditan suatu laporan keuangan atau 

mungkin melalui pertukaran pendapat sehingga dalam melakukan 

pertimbangan tingkat materialitas akan lebih baik  dan bijaksana karena 

adanya pertukaran atau interaksi antar sesama profesi. Berarti semakin 
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tinggi hubungan dengan sesama profesi seorang auditor semakin baik pula 

dalam menentukan petrtimbangan materialitas.  

 

Hubungan antara Pengalaman Auditor dengan Pertimbangan Tingkat  

Materialitas 

 Menurut Victor Tuahta ( 2010 : 41 ) di dalam melakukan tugas audit, 

seorang auditor harus memperhatikan tingkat materialitas dan resiko audit 

dikarenakan tingkat materialitas akan  mempengaruhi opini yang akan di terbitkan 

oleh auditor. Dalam menetapkan suatu tingkat materialitas auditor tidak memiliki 

standar yang baku oleh karena itu auditor dituntut untuk memiliki pertimbangan 

profesional dalam menetapkan tingkat materialitas. Pertimbangan profesional 

seorang auditor memiliki kaitan yang erat dengan pengalaman yang dimilikinya.  

 Menurut Puti Ayu Seruni (2011 : 13) pengalaman auditor dapat diperoleh 

dari lama bekerja sebagai auditor, frekuensi melakukan tugas audit, dan 

pendidikan berkelanjutan. Seorang auditor yang berpengalaman akan memiliki 

pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan 

kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan untuk membuat perencanaan 

audit yang efektif. Seorang auditor yang berpengalaman lebih akan menghasilkan 

pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas. Victor Tuahta  

( 2010 : 41)  mengemukakan bahwa pengalaman membentuk seorang akuntan 

publik menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. 

Pengalaman juga membantu auditor dalam mengambil keputusan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil 
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dalam setiap penugasan. Pengetahuan akuntan publik tentang pendeteksian 

kekeliruan semakin berkembang karena pengalaman kerja. Semakin tinggi 

pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan maka semakin baik pula 

pertimbangan tingkat materialitas. 

 

Hubungan antara Sikap Profesionalisme dan Pengalaman Auditor dengan 

Pertimbangan Tingkat  Materialitas 

 Dalam melakukan pertimbangan materialitas suatu laporan keuangan 

seorang auditor di tuntut untuk memiliki sikap profesionalisme yang tinggi di 

setiap tugas auditnya, auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme 

yang tinggi akan memberikan konstribusi yang dapat dipercaya oleh para 

pengambil keputusan. 

 Menurut Iftitah Anggraini ( 2010 : 3) Profesionalisme merupakan suatu 

keharusan agar profesi tersebut mampu  survive di masa yang akan datang, 

profesionalisme seorang profesional akan menjadi semakin baik apabila 

profesionalisme itu di sertai dengan adanya pengalaman yang dimiliki oleh auditor. 

Pengalaman juga merupakan faktor penting dalam menentukan pertimbangan 

tingkat materialitas laporan keuangan, karena dengan adanya pengalaman akan 

menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan tersebut tersimpan di memori auditor, 

sehingga memori auditor memainkan peran penting pada kualitas pertimbangan 

materialitas. 

 Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran penelitian yang 

menjelaskan pengaruh sikap profesionalisme dan pengalaman auditor terhadap 

tingkat materialitas. 
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Ket: 

 : Hubungan Parsial 

: Hubungan Simultan 

 

Gambar 2.1 

 

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

  Di dalam penelitian ini, yang dikembangkan meliputi variabel independen, 

dan variabel dependen. Variabel independen sikap profesionalisme (X1) meliputi :. 

professional community affiliation (hubungan dengan sesama profesi), sosial 

obligation (kewajiban Sosial), belief self regulation (keyakinan terhadap profesi), 

dedication (pengabdian pada profesi), autonomy (kemandirian)  

Sikap Profesionalisme 

Auditor (X1) 

1. Professional community 

affiliation (hubungan dengan 

sesama profesi) 

2. Sosial obligation (kewajiban 

Sosial)  

3. Belief self regulation 

(keyakinan terhadap profesi) 

4. Dedecation (pengabdian 

pada profesi) 

5. Autonomy (kemandirian)  

 

Tingkat materialitas (Y) 

 

(Y) 

Pengalaman Auditor (X2) 

1. Lamanya bekerja 

2. Frekuensi melakukan tugas 

audit 

3. Pendidikan berkelanjutan 
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Dan variabel independen pengalaman (X2) meliputi : lamanya bekerja, 

frekuensi melakukan tugas audit, dan pendidikan berkelanjutan.  . Sedangkan 

variabel dependen adalah  pertimbnagan tingkat materialitas (Y). 

 Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan berdasarkan pemikiran atas 

hubungan dimensi sikap profesionalisme dan pengalaman auditor dengan ingkat 

materialitas : 

H
1 

:  Ada pengaruh sikap profesionalisme auditor terhadap tingkat  

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan 

 

H
2.
 :   Ada pengaruh pengalaman auditor terhadap  tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan keuangan 

 

H
3.
 :   Ada pengaruh sikap profesionalisme dan pengalaman auditor 

terhadap  tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan 


