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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan 

LK) menyatakan bahwa badan usaha publik wajib menyampaikan laporan 

keuangan berkala kepada BAPEPAM dan LK. Laporan keuangan tersebut wajib 

disertai dengan laporan hasil audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik 

yang terdaftar di BAPEPAM dan LK. Artinya, setiap badan usaha yang go public 

atau masuk dalam Bursa Efek Indonesia pasti akan membutuhkan audit atas 

laporan keuangannya. Dengan adanya kebutuhan atas audit laporan keuangan, 

peran profesi akuntan publik sangat diperlukan. 

 Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas 

kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan 

informasi yang menyesatkan kepada pengguna laporan keuangan. Untuk dapat 

meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan 

keuangan, hendaknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang 

memadai dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi. Para 

pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan 

mutlak mangenai hasil akhir proses audit yaitu laporan auditor.  
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Informasi mempunyai nilai apabila a) menambah pengetahuan pembuat 

keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang atau masa depan, b) 

menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu 

harapan dalam kondisi ketidakpastian, c) mengubah keputusan atau perilaku para 

pemakai (Suwardjono, 2010). Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian 

Laporan Keuangan (KDPPLK) dalam Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

menyebutkan terdapat empat karakteristik pokok yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan dapat berguna bagi pembuat keputusan, yaitu: dapat dipahami, 

relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan karakteristik 

relevan dan keandalan tersebut dibutuhkan audit oleh auditor eksternal. 

Menurut Agoes (2012) Laporan keuangan yang merupakan tanggung 

jawab manajemen perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

merupakan pihak ketiga yang independen, karena: 

1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut 

mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 

Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya 

kewajarannya oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan 

tersebut. 

2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan 

bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang 

material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). 
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3. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp.25 milyar keatas harus 

memasukan audit financial statements nya ke Departemen Perdagangan 

dan Perindustrian. 

4. Perusahaan yang sudah go public harus memasukan audited financial 

statements-nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. 

5. SPT yang didukung oleh audited financial statements lebih dipercaya oleh 

pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan 

yang belum diaudit. 

Dalam melaksanakan audit, eksternal auditor mengacu pada standar yang 

telah ditetapkan dalam Standar Auditing. Salah satu standar yang harus dipenuhi 

dalam pekerjaan audit adalah perencanaan audit. Di dalam perencanaan audit 

dikatakan bahwa auditor antara lain harus mempertimbangkan berbagai risiko 

audit dan tingkat materialitas awal untuk tujuan audit.  

The Financial Accounting Standard Board (FASB) menerbitkan pedoman 

issue yang membahas tentang materialitas. Dalam issue tersebut dijelaskan bahwa 

tidak ada standar umum untuk materialitas yang dapat diformulasikan dalam 

rekening, semua pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan karena 

pengalaman auditor (FASB,1980 : para 131). Statement on Auditing Standard 

(SAS) no 47 menyatakan tentang materialitas sebagai berikut: kebijakan 

materialitas dibuat dalam keyakinannya dengan kegiatan sekelilingnya dan 

melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif.  
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Tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama 

dengan entitas lain, tergantung pada ukuran entitas tersebut (AICPA,1983: para 

5). American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) juga menyebutkan 

bahwa risiko audit dan materialitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi prosedur audit 

(AICPA, 1983 : para 6). Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, 

tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu 

laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Mulyadi 2010). 

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah salah satu 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 terhadap pertimbangan orang meletakan kepercayaan terhadap informasi 

tersebut, karena adanya penghilangan salah saji (Mulyadi 2010)     

Kasus di dalam negeri yang pernah terjadi berkaitan dengan kesalahan 

material adalah pada KAP  juga terjadi beberapa kasus yang membuat KAP  ini 

menjadi sorotan masyarakat. Berikut beberapa kasus terjadi; 

1. AP Drs. Basyiruddin Nur yang dikenakan sanksi melalui Keputusan 

Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 

2009. AP Drs. Basyiruddin Nur, telah dikenakan sanksi pembekuan 

selama tiga bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi 
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Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT. 

Datascrip dan Anak Perusahaan tahun buku 2007, yang dinilai berpotensi 

berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. 

2. AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao yang dikenakan sanksi melalui KMK 

Nomor: 1124/KM.1/2009 tanggal 9 September 2009. Yang bersangkutan 

dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena belum sepenuhnya 

mematuhi SA - SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan 

keuangan PT. Samcon tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi 

berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. 

3. AP Drs. Dadi Muchidin melalui KMK Nomor: 1140/KM.1/2009 tanggal 4 

September 2009. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama 

tiga bulan karena KAP Drs. Dadi Muchidin telah, SE telah dibekukan 

sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri 

Keuangan bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha 

KAP dibekukan. 

4. KAP Drs. Dadi Muchidin melalui KMK Nomor: 1103/KM. 1/2009 

tanggal 4 September 2009, dengan sanksi pembekuan selama tiga bulan 

karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) 

kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir dan 

sampai saat ini, KAP Drs. Dadi Muchidin masih melakukan pelanggaran 

berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 

2008. 
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5. KAP Matias Zakaria melalui KMK Nomor: 1117/KM.1/2009 tanggal 7 

September 2009, selama tiga bulan karena KAP tersebut telah dikenakan 

sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat 

puluh delapan) bulan terakhir dan sampai saat ini, KAP Drs. Matias 

Zakaria masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak 

menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008. 

6. KAP Drs. Soejono melalui KMK Nomor: 1118/KM.1/2009 tanggal 7 

September 2009, selama tiga bulan karena KAP tersebut telah dikenakan 

sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat 

puluh delapan) bulan terakhir dan sampai saat ini, KAP Drs. Soejono 

masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan 

laporan tahunan KAP tahun takwin 2005 hingga 2008. 

7. KAP Drs. Abdul Azis B. melalui KMK Nomor: 1119/KM.1 /2009 tanggal 

7 September 2009, selama tiga bulan karena KAP tersebut telah dikenakan 

sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh 

delapan) bulan terakhir dan sampai saat ini, KAP Drs. Abdul Azis B. 

masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan 

laporan tahunan KAP tahun takwin 2005, 2007, dan 2008. 

8. KAP Drs. M. Isjwara melalui KMK Nomor: 1120/KM.1/2009 tanggal 7 

September 2009, selama tiga bulan, karena KAP tersebut telah dikenakan 

sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh 

delapan) bulan terakhir dan sampai saat ini, KAP Drs. M. Isjwara masih 
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melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan 

tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008. 

(Sumber : Artikel antaranews.com) 

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi 

lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi 

kepentingan publik. Dengan kata lain, tanggung jawab profesi akuntan publik 

tidak hanya pada klien dan pemberi kerja saja (Herawaty dan Susanto 2009).  

Akuntan publik harus dapat bertindak profesional. American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) mengemukakan bahwa: 

“Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor tercermin dalam 

enam prinsip-prinsip etis: Tanggung jawab, kepentingan umum, 

integritas,objektifitas dan kemandirian, kehati-hatian, dan ruang 

lingkup dan sifat jasa.” 

Mengacu pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan Laurent dan 

Pudjolaksono (2013) di Surabaya menemukan hasil bahwa profesionalisme 

mempengaruhi tingkat materialitas menggunakan prinsip profesionalisme auditor 

menurut AICPA dan penelitian yang dilakukan Herawaty dan Susanto (2009) 

menggunakan dimensi profesionalisme menurut Hall (1968) dan pada penelitian 

Noviyani dan Bandi (2002) variabel pengetahuan mendeteksi kekeliruan serta 

pada penelitian Herawaty dan Susanto adanya variabel etika profesi. Melalui 

penelitian ini, peneliti mencoba menggabungkan variabel penelitian 

profesionalisme yang dilakukan Laurent dan Pudjolaksono (2013) dengan variabel 

pengetahuan pemdeteksi kekeliruan yang dilakukan Noviyani dan Bandi (2002) 
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serta variabel etika profesi yang dilakukan dalam penelitian Herawaty dan 

Susanto (2009).  

Dengan demikian berdasarkan fenomena yang telah penulis jabarkan 

sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang 

dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Dan Etika 

Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik Pada 

Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Bandung ” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1 .  Apakah profesionalisme dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialitas akuntan publik 

2. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan dapat mempengaruhi 

pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. 

3. Apakah etika profesi  dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialitas akuntan publik. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Sementara tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai, pengaruh 

profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktisi 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi serta 

sebagai bahan masukan pada objek penelitian yang bersangkutan untuk 

memperhatikan profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika 

profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Sehingga 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan dapat 

berakibat pada opini yang dikeluarkan auditor. 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu 

untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung 

mengenai pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan 

dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan 

publik pada kantor akuntan publik di wilayah Bandung. 
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2. Bagi Peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran 

dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh 

profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik pada kantor 

akuntan publik di wilayah Bandung. 

3. Bagi Universitas 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh 

profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik pada kantor 

akuntan publik di wilayah Bandung. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah 

Bandung. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


