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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Auditing 

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menerapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. (Mulyadi: 2010) 

Menurut Arens (2012), pengertian auditing adalah sebagai berikut : 

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi 

untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi itu dan kriteria yang ditetapkan.” 

 

 Tujuan auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,2001) 

dinyatakan bahwa tujuan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen 

adalah menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material , 

posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai prinsip akuntansi berterima 

umum. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Auditing 

 Menurut Arens (2012) Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 

golongan: 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya 

untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen 

menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan 

prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan 

keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. 

Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak ditemui dalam 

pemerintahan. 

3. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan 

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan 

tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk; 1) 

Mengevaluasi kinerja, 2) Mengidentifikasi kesempatan untuk 

peningkatan, 3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan 
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lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah 

manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan 

kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 

 

2.1.3 Tipe Auditor 

 Menurut Mulyadi (2010) auditor adalah orang atau kelompok orang yang 

melaksanakan audit dapat dikelompokan menjadi tiga golongan : 

1. Auditor Independen 

Auditor Indepanden adalah auditor profesional yang menyediakan jasa 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti; 

kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi 

pemerintah (terutama instansi pajak). 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor profesional 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. 

3. Auditor Intern 

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 

(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 
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adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, maupun efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 

  

2.1.4 Laporan Audit ( Audit Report) 

 Laporan audit merupakan media yang dipakai auditor dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor 

menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. 

Pendapat auditor tersebut disajikan dalam satu laporan tertulis yang umumnya 

berupa laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf: paragraf 

pengantar (introductory paragraph), paragraf lingkup (scope paragraph), dan 

paragraf pendapat ( opinion paragraph). (Mulyadi 2010) 

 

2.1.5 Tahap-tahap Pelaksanaan Audit 

 Menurut Mulyadi (2010) tahap audit atas laporan keuangan meliputi: 

1. Penerimaan Perikatan Audit 

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pangambilan 

keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari klien. 6 

(enam) langkah yang perlu ditempuh oleh auditor didalam 

mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, 

yaitu: 
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a. Mengevaluasi integritas manajemen. 

b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. 

c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit. 

d. Menilai independensi. 

e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran 

profesionalnya dan kecermatan dan keseksamaan. 

f. Membuat surat perikatan audit 

2. Perencanaan Audit 

Setelah menerima penugasan audit dari klien, langkah berikutnya adalah 

perencanaan audit. Ada 7 (tujuh) tahap yang harus ditempuh, yaitu: 

a. Memahami bisnis dan industri klien. 

b. Melaksanakan prosedur analitik. 

c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. 

d. Mempertimbangkan risiko bawaan. 

e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh tehadap 

saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. 

f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap aserei signifikan. 

g. Memahami pengendalian intern klien. 

3. Pelaksanaan Pengujian Audit 

Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan utamanya 

adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur 

pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Secara 

garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 
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a. Pengujian analitis (analytical tests) 

b. Pengujian Pengendalian (tests of control) 

c. Pengujuan subtantive (subtantive tests)  

4. Pelaporan Audit 

Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan 

laporan audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusun laporan keuangan 

auditan (audited financial statement), penjelasan laporan keuangan (notes 

to finacian statement) dan pernyataan pendapat auditor. 

 

2.1.6 Akuntan Publik 

IAI menyebutkan dalam  SPAP (2001) pengertian akuntan publik sebagai 

berikut: 

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan 

praktik akuntan publik.” 

 

 Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi 

akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan 

dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. (Mulyadi:2010) 

 Semakin berkembangnya usaha, baik perusahaan perorangan maupun 

perusahaan berbentuk badan hukum tidak dapat menghindarkan diri dari 

penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal 

dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak 
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lagi hanya sebatas para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor 

dan kreditur sebagai calon investor dan calon kreditur. Pihak-pihak diluar 

perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan 

keputusan tentang hubungan mereka terhadap perusahaan. Umumnya, mereka 

mendasarkan pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. 

Dengan demikian terdapatnya dua kepentingan antara pemilik perusahaan dan 

pengelola perusahaan yang berlawanan akan menyebabkan tumbuh dan 

berkembangnya profesi akuntan publik (Mulyadi 2010). 

 Saat ini kebutuhan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik yang independen menjadi suatu hal yang penting. Apalagi dengan adanaya 

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

Modal (BAPEPAM), yang mengharuskan perusahaan yang ingin terdaftar 

sahamnya di pasar sekuritas tersebut untum mempublikasikan laporan keuangan 

yang telah diaudit. 

 

2.1.7 Hierarki Auditor dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik 

 Menurut Mulyadi (2010) umumnya hierarki auditor dalam perikatan audit 

di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini. 

1. Partner (rekan) 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; 

bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab 

secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani 
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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 management letter. Biasanya 

manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor 

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

kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan pada auditor senior.  

3. Auditor senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab 

untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan 

rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review auditor junior. 

Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang 

prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan 

audit terhadap satu objek 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 formal di sekolah. Dalam 

melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor 
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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. 

 

2.1.8 Jasa Profesi Akuntan Publik 

 Menurut Mulyadi (2010) Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai 

macam jasa bagi masyarakat. Yang dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok: 

jasa assurance, jasa atestasi dan jasa nonassurance. 

2.1.8.1 Jasa Assurance 

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang 

meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil 

keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis 

untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa 

assurance untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan 

sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan. 

2.1.8.2 Jasa Atestasi  

Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan 

publik adalah jasa atestasi. Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan 

suatu pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten 

tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk laporan keuangan historis, 



20 
 

asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum (generally accepted accounting 

principles). Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut 

menjadi 4 jenis: 

1. Audit 

2. Pemeriksaan (examination) 

3. Review 

4. Prosedur yang disepakati 

2.1.8.3 Jasa Nonassurance 

Jasa nonassurence adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik 

yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, 

ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance 

yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa 

perpajakan, jasa konsultasi. 

 

2.1.9 Standar Profesional Akuntan Publik 

Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan 

dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi 

tersebut. Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang merupakan wadah 

untuk menampung berbagai tipe akuntan di indonesia, memiliki empat 

kompartemen; Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Institut Akuntan 

Manajemen Indonesia (IAMI) , Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI 

KASP), dan Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd). Di dalam Institut 
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Akuntan Publik Indonesia dibentuk badan yang bertanggung jawab untuk 

menyusun berbagai standar yang digunakan akuntan publik di dalam penyediaan 

berbagai jasa bagi masyarakat. Badan penyusun standar (standard setting body) 

yang bertanggung jawab untuk menyusun standar penyediaan berbagai jasa 

akuntan publik adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. 

2.1.9.1 Tipe Standar Profesional yang Diterbitkan oleh Dewan   

Menurut Mulyadi (2010) Terdapat lima macam standar profesional 

yang diterbitkan oleh Dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan 

publik: 

1. Standar Auditing 

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan 

historis. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan rinci dalam 

bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-

ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh 

akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan 

terhadap Persyaratan Standar Auditing yang dikeluarkan Dewan 

bersifat wajib (mandatory) bagi anggota Ikatan Muda Indonesia yang 

berpraktik sebagai akuntan publik. 

2. Standar Atestasi 

Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa 

akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang 

diberikan dalam jasa audit laporan keuangan historis maupun tingkat 

keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. Standar ini terdiri 

dari sebelas standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Atestasi (PSAT). Termasuk didalamnya adalah Interpretasi Pernyataan 

Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakaninterpretasi resmi yang 

dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

diterbitkan PSAT. 

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review 

Standar ini memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa 

akuntan publik yang mencakup jasa akuntanasi dan review. Standar 

jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Termasuk didalamnya adalah 

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Jasa Akuntansi dan Review 

(IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh 

Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan 

dalam PSAR. 
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4. Standar Jasa Konsultasi 

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di 

dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi 

pada hakikatnya berbeda dengan jasa atestasi akuntan publik terhadap 

asersi pihak ketiga. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan 

temuan,simpulan,dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa 

konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dan kliennya. 

Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan 

klien. Standar jasa konsultasi dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Jasa Konsultasi (PSJK) dan didalamnya termasuk Interpretasi 

Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK). 

5. Standar Penegendalian Mutu 

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan 

publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan 

oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan 

oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen 

Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa 

profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi 

berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan 

Kompartemen Akuntan Publik. Standar pengendalian mutu dirinci 

dalam bentuk Persyaratan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) dan 

termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 

(IPSPM). 

 

 

2.1.10 Pendapat Auditor 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 

(PSA 29 SA seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion) 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified 

opinion with explanatory language) 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified opinion) 

4. Pendapat tidak wajar (Adverse opinion) 
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5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer opinion) 

2.1.10.1 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan 

bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas 

suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. 

2.1.10.2 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa 

Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan audit Bentuk Baku 

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang 

mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa 

penjealsan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. 

 Keadaan tersebut meliputi: 

1. Pendapat wajar sebagian atas dasar pendapat auditor independen 

lain. 

2. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena 

keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disjikan 

menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia. 

3. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan 

yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 
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2.1.10.3 Pendapat Wajar dengan Pengecualian 

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas 

sesuai SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan 

dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana: 

1. Ketiadaaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 

bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa 

pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak 

memberikan pendapat. 

2. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, 

dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidk wajar. 

3. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia 

harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam stu atau 

lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf 

pendapat. 

2.1.10.4 Pendapat Tidak Wajar 

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini 
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dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan 

secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai denagan 

SAK/ETAP/IFRS. 

Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus 

menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam 

laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, 

dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat 

tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, 

dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak 

tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus 

menyatakan hal itu. 

2.1.10.5 Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat 

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa 

auditor tidak menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan. 

Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak 

dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang 

kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika 

auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus 

memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan 

tersebut. 
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2.1.11 Profesionalisme 

Profesi adalah pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut diperoleh nafkah 

untuk hidup, sedangkan profesionalisme dapat diartikan bersifat profesi atau 

memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan (Badudu dan 

Sutan, 2002). 

Menurut Carmichael, Willingham, Schaller (1996): 

 “The status of profession can be determined by the extend to which the 

professional group exhibits certain atributes. Profesional occupations 

possess certain common attributes which distinguish them from those 

that are professional. All professions seem to prossess these five 

elements: (1) systematic theory, (2) professional authority, (3) comunity 

sanction, (4) regulative codes, and (5) a culture.” 

 

Sedangkan mennurut Arens (2012) pengertian profesionalisme, yaitu: 

“Professional means a responsibility for conduct that extended 

beyond statisfying individual responsibilities and beyond the 

requirement of our society law an regulation.” 

 

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa profesionalisme merupakan 

tanggung jawab perilaku yang lebih dari sekedar tanggung jawab yang 

dibebankan padanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan 

peraturan masyarakat.  

 Secara sederhana, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai 

seorang yang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. 

Profesionalisme juga merupakan elemen dari motivasi yang memberikan 

sumbangan pada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi. Sebagai  

profesional,  akuntan  publik  mengakui  tanggung jawabnya  terhadap  
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masyarakat,  terhadap  klien  dan  terhadap  rekan  seprofesi  termasuk  untuk 

berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. 

 Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan 

mematuhi standar- standar  kode  etik  yang  telah  ditetapkan  oleh Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI),  antara  lain: 

1. Prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal 

dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAPI 

2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang 

ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan keharusan 

3. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para 

praktisi harus mematuhinya 

4. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap 

memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses 

auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya. 

 2.1.11.1 Kode Perilaku Profesional 

  Suatu kode perilaku dapat terdiri dari ketentuan umum mengenai 

perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang menguraikan berbagai 

tindakan yang tidak dapat dibenarkan.  

  Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh American 

Institute of Certified Public Accountans (AICPA), yaitu; 

1. Tanggung Jawab 

Dengan mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota 

harus melaksanakan pertimbangan profesional, para anggota harus 
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melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam 

semua aktivitaas mereka. 

2. Kepentingan Publik 

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa 

agar dapat melayani kepentingan publik,menghargai kepercayaan publik, 

serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. 

3. Integritas 

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik para anggota 

harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan 

tingkat integritas tinggi.  

4. Objektivitas 

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik 

kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.  

5. Keseksamaan 

Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etika profesi, terus 

berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang 

diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai 

dengan kemampuan terbaiknya. 

6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa 

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip 

perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan 

disediakannya. 
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2.1.12 Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan 

 Kekeliruan menurut PSA No.32 Tanggung jawab auditor untuk 

mendeteksi kekeliruan dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan (SA 316. 

02 dan 03). Kekeliruan (error) berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. 

 Tanggung jawab mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan PSA 32 (SA 

316.05) menetapkan bahwa tanggungjawab auditor dalam kaitannya dengan 

kekeliruan dan ketidakberesan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan resiko bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan 

kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material. 

2. Berdasarkan penentuan ini, auditor harus merancang auditnya untuk 

memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan 

ketidakberesan. 

3. Melaksanakan audit dengan saksama dan tingkat skeptisme profesional 

yang semestinya dan temuannya. 

 Tanggung jawab untuk melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan. 

Apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan mengandung salah saji material 

karena adanya kekeliruan dan ketidakberesan, maka laporan keuangan dikatakan 

tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Oleh karena itu 

auditor harus mendesak agar laporan keuangan direvisi oleh manajemen. Apabila 

hal itu dipatuhi manajemen, maka auditor bisa menerbitkan laporan bentuk baku 

dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi jika laporan keuangan 

tidak direvisi, maka auditor hanya dapat memberikan laporan bentuk baku dengan 
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pernyataan wajar tanpa pengecualian atau pendapat tidak wajar karena laporan 

keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan 

mengungkapkan alasannya dalam laporan auditor. (Noviyani dan Bandi 2002) 

 Auditor juga berkewajiban untuk mengomunikasikan setiap 

ketidakberesan material yang ditemukan selama audit kepada komite audit. 

Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun 

dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta pengarahan 

dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengertian mengenai kekeliruan 

menurut Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  dalam  Standar Profesional Akuntan 

Publik   (SPAP) Seksi 312 paragraf  6, dinyatakan bahwa kekeliruan (error) 

berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya jumlah  atau pengungkapan  

dalam  laporan  keuangan   yang tidak  disengaja.  Kekeliruan  dapat   berupa ; 

1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi 

sumber  penyusunan laporan keuangan 

2. Estimasi   akuntansi  yang  tidak masuk akal yang timbul  dari 

kecerobohan atau salah tafsir fakta 

3. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan 

jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan. 

 Kebanyakan kesalahan dan penyelewengan (termasuk di dalamnya 

kekeliruan) hanya dapat dideteksi dengan memeriksa catatan-catatan penting 

secara detail, seperti: faktur, dokumen pengangkutan, dan dokumen lainnya. 

Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan sering digunakan sebagai salah 

satu kunci keefektifan kerja dalam audit atas laporan keuangan. Pengetahuan 



31 
 

terdahulu tenteng kekeliruan berguna untuk merencanakan probabilitas kondisi 

kekeliruan. Dalam pengauditan, pengetahuan tentang bagaimana bermacam-

macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan 

keuangan adalah penting untuk perencanaan secara efektif (Noviyani dan Bandi 

2002) 

 Seorang auditor yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan 

akan lebih ahli dalam melakukan tugas-tugas dan pemeriksaan, terutama yang 

berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan. Ia akan lebih memiliki 

pengetahuan tentang jenis-jenis kekeliruan yang berbeda, pelanggaran atas tujuan 

pengendalian, dan departemen-departemen tempat kekeliruan terjadi. 

 

2.1.13 Etika Profesi 

Etika ( ethics ) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

prinsip ataupun nilai moral. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk 

bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun 

ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan Publik, sebagai profesional, 

mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien ,serta rekan praktisi, 

termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. (Arens 

2012) 

 Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus 

memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip–prinsip moral yang 

mengatur tentang perilaku profesional (Halim, 2008). Tanpa etika, profesi akuntan 

tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk 
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proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi 

merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan 

profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya 

(Murtanto dan Marini, 2003). Akuntan publik yang menaati kode etik dalam 

pertimbangan tingkat materialitas akan baik. 

 Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Kode Etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat 

dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI 

di sisi lainnya. Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga 

bagian, yaitu: 

1. Kode Etik Umum. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan 

landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi 

Aturan Etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh 

anggota, yang meliputi: Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Umum, 

Integritas, Obyektifitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesionalnya, 

Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis. 

2. Kode Etik Akuntan Kompartemen. Kode Etik Akuntan Kompartemen 

disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat selurus anggota 

Kompartemen yang bersangkutan. 

3. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen. Interpretasi Kode Etik 

Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik 

Akuntan Kompartemen. 
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4. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai 

interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan 

Interpretasi baru untuk mengantikannya. 

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang–

kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review 

Kompartemen Akuntan Publik – IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen 

Akuntan Publik – IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan 

RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode 

Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. 

Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, 

yang berbunyi: 

“Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan 

obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan 

integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan 

mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi 

tekanan/permintaan pihak tertentu/ kepentingan pribadinya “. 

 

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi 

anggota IAI. Ada dua sasaran pokok dari kode etik ini, yaitu pertama, kode etik 

ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh 

kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. 

Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari 

perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional 

(Keraf, 1998). 
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2.1.14 Materialitas 

Pengertian materialitas dapat berarti signifikan atau esensial. Dalam 

pengertian akuntansi, materialitas tidak dapat diartikan begitu saja. Banyak 

definisi yang telah dikembangkan oleh para ahli atau badan berwenang untuk 

memberikan pengertian tepat mengenai materialitas. Menurut Standap Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 312 Materialitas merupakan besarnya informasi 

akuntansi yang apabila terjadi penghalangan atau salah saji, dilihat dari keadaan 

yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang 

yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Dalam Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 30 

materialitas dianggap sebagai ambang batas atau titik pemisah daripada suatu 

karakteristik kualitatif pokok yang dimiliki informasi agar dianggap berguna. 

Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau mencatat 

informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemakai 

laporan keuangan. 

Menurut Jum,ah (2009): 

“Materiality is a disclosure matter. Accountants are to judge all 

events or transactions and to decide whether to disclose the 

information or not. In identifying factors affecting the judgment 

process of materiality by financial executive and certified public 

accountants.” 

 

 FASB (The Financial Accounting Standard Board) menjelaskan konsep 

materialitas sebagai penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan 

keuangan adalah materiali jika, dalam keadaan tertentu, besarnya item tersebut 
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mungkin menyebabkan pertimbangan orang yang reasonable berdasarkan laporan 

keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya percantuman atau 

peniadaan informasi akuntansi tersebut. 

Arens (2012) mendefinisikan materialitas sebagai; 

“Besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang, 

dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan 

seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut 

mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah 

saji tersebut. [ kata-kata bercetak miring ditambahkan ]” 

 

Definisi Umum dari materialitas yang diterapkan dalam bidang akuntansi 

dan selanjutnya berlaku dalam pelaporan audit adalah sebagai berikut: 

“ Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika 

pengetahuan akan salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan 

para pemakai laporan tersebut ”  

 

Dalam penerapan definisi ini, ada tiga tingkatan materialitas digunakan 

untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. 

1. Jumlah yang tidak material, apabila dalam salah saji laporan keuangan 

tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal itu 

tersebut dianggap sebagai tidak material. 

2. Jumlahnya material tetapi tidak Memperburuk Laporan Keuangan secara 

Keseluruhan. Tingkat materialitas yang kedua terjadi apabila salah saji 

dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai 

laporan keuangan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap 

disajikan secara wajar dan karenanya masih berguna.  

3. Jumlahnya sangat material atau begitu Pervasif sehingga Kewajaran 

Laporan Keuangan secara Keseluruhan Diragukan. Tingkat tertinggi 
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terjadi jika para pemakai mungkin akan membuat  keputusan  yang tidak 

benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.   

Dalam konsepnya, pengaruh materialitas terhadap jenis pendapat yang 

diterbitkan bersifat langsung. Dalam aplikasinya, memutuskan materialitas aktual 

merupakan pertimbangan yang sulit dalam situasi tertentu. Tidak ada pedoman 

yang sederhana dan didefinisikan dengan jelas yang memungkinkan auditor 

memutuskan kapan suatu hal dianggap tidak material, material atau sangat 

material.  

Oleh karena itu, auditor mengikuti lima langkah yang saling terkait erat 

dalam menerapkan materialitas (Arens: 2012) : 

1. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. 

2. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke 

segmen-segmen. 

3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen 

4. Memperkirakan salah saji gabungan. 

5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan 

pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. 

Materialitas sebagai konsep dalam audit mengukur lingkup audit. 

Materialitas audit menggambarkan jumlah maksimum kemungkinan terdapat 

kekeliruan dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut masih 

dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan 

berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (Febrianty 2012). Dua alasan 

mengapa konsep materialitas penting dalam audit, yaitu: (a) sebagaian pemakai 
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informasi akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan mudah, 

maka pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data yang tidak penting 

cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan, (b) proses pemeriksaan 

akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan (guarantee) yang 

layak mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pada suatu waktu tertentu. 

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. Standar auditing terdiri dari sepuluh 

standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam Pernyataan 

Standar Auditing (PSA) no. 01, SA seksi 150 dicantumkan kesepuluh standar 

sebagai berikut : 

A. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

B. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 
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2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

C. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Standar 

auditing merupakan ukuran kualitas. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama 

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus 

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 
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dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh 

auditor. 

Materialitas terutama berhubungan dengan standar auditing pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan. SA seksi 312 mengenai Risiko dan Materialitas 

Audit Dalam Pelaksanaan Audit mengharuskan Auditor menentukan materialitas 

dalam: (1) perencanaan audit dan merancang prosedur audit, dan (2) mengevaluasi 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam perencanaan audit, 

auditor melakukan pertimbangan awal terhadap materialitas. Pertimbangan 

tersebut terdiri dari dua tingkatan, (1) pertimbangan pada tingkat laporan 

keuangan, (2) pertimbangan pada tingkat saldo akun. Pada tingkat laporan 

keuangan materialitas dihitung sebagai keseluruhan salah saji minimum yang 

dianggap penting atau material atas salah satu laporan keuangan. Hal ini 

disebabkan karena laporan keuangan pada dasarnya adalah saling terkait satu 

sama lain dan sama halnya dengan prosedur audit yang dapat berkaitan dengan 

lebih dari satu laporan keuangan.  

Pada tingkat saldo akun, materialitas merupakan salah saji terkecil yang 

mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang material. Dalam 

mempertimbangkan materialitas pada tingkat ini auditor harus juga 

mempertimbangkan dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena 

salah saji yang mungkin tidak material secara individu dapat bersifat material 

terhadap laporan keuangan bila digabungkan dengan saldo akun yang lain . 

pertimbangan materialitas pada saat perencanaan audit mungkin berbeda dengan 

pertimbangan materialitas pada saat evaluasi laporan keuangan karena (1) keadaan 
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yang melingkupi berubah, (2) adanya informasi tambahan selama proses audit 

(Mulyadi :2010 ). 

Pertimbangan materialitas (materiality judgment) bukanlah pertimbangan 

yang dibuat tanpa dasar tertentu. Pertimbangan materialitas merupakan 

pertimbangan profesional yang dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang 

yang memiliki pengetahuan memadai dan yang meletakkan kepercayaan pada 

laporan keuangan (SPAP 2001, SA Seksi 312 : para 10). 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, salah saji yang secara kuantitatif 

tidak material bisa menjadi material secara kualitatif (SPAP 2001, SA Seksi 

312:paragraf 11). 

The American Accounting Association (AAA) mengklasifikasi faktor yang 

dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut : 

1. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kuantitatif. 

a. Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan 

normal. 

b. Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relatif terhadap 

total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain). 
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2. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kualitatif. 

a. Tindakan bawaan penting, aktifitas atau kondisi yang tercerminkan 

(tidak bias, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak). 

b. Sifat bawaan penting suatu item sebagai indikator dari bagian kejadian 

dimasa mendatang yang mungkin (pikiran mengenai perubahan dalam 

praktek usaha dan lain-lain). 

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. 

Kecukupan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan 

pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit, seperti tersebut dalam 

standar pekerjaan lapangan ketiga.  

Dalam memberikan pendapatnya, auditor tidak memeriksa semua transaksi 

yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua 

transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara 

semestinya ke dalam laporan keuangan. Dengan memperhatikan faktor waktu dan 

ekonomi, auditor memusatkan perhatiannya pada item-item yang penting dan 

menghindari pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu. Pertimbangan 

materialitas berpengaruh terhadap pendapat auditor karena berhubungan dengan 

tanggung jawab auditor atas pernyataan kewajaran penyajian laporan keuangan 

yang diperiksa auditor. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Laurent dan Pudjolaksono (2013) melakukan penelitian dengan tujuan 

utamanya untuk membuktikan secara empiris pengaruh profesionalisme auditor 

terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaaan laporan keuangan 

pada kantor akuntan publik di Surabaya. Objek penelitian ini adalah auditor di 

Surabaya. Penelitian ini memperoleh data dengan menyebar kuesioner dan 

kemudian menggunakan skala pengukuran likert. Metode statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis adalah analisis linier berganda . Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. 

Noviyani dan Bandi (2002) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 

empiris tentang pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur 

pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Data diperoleh melalui kuesioner yang 

diisi oleh partner, supervisor dan asisten auditor di Kantor Akuntan Publik di 

wilayah Jawa. Data dianalisis menggunakan analisis regresi, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengalaman dan pelatihan auditor berpengaruh positif 

terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. 

Herawaty dan Susanto (2009) Tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mendapatkan  bukti  empiris  tentang  pengaruh  profesionalisme,  pengetahuan  

akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap  

pertimbangan  tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan 

laporan keuangan. Data diperoleh melalui kuisioner survei yang diisi oleh akuntan 

senior sampai partner yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta. 
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Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan etika 

profesi   berpengaruh   secara   signifikan   dan   positif   terhadap   pertimbangan   

tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. 

 

Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Laurent 

dan 

Pudjolaks

ono 

(2013) 

Pengaruh 

Profesionalisme 

auditor terhadap 

pemahaman 

tingkat 

materialitas 

dalam 

pemeriksaaan 

laporan 

keuangan pada 

kantor akuntan 

publik di 

Surabaya 

Variabel Independen: 

- Profesionalisme 

Auditor (X) 

 

Variabel Dependen: 

- Pemahaman 

Tingkat 

materialitas (Y) 

Profesionalisme 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pemahaman 

Tingkat 

Materialitas 

dalam 

pemeriksaan 

laporan 

keuangan. 

2 Noviyani 

dan Bandi 

(2002) 

Pengaruh 

Pengalaman dan 

Pelatihan 

terhadap 

Struktur 

Pengetahuan 

Auditor tentang 

Kekeliruan di 

Kantor Akuntan 

Publik di 

Wilayah Jawa  

Variabel Independen: 

- Pengalaman (X1) 

- Pelatihan (X2) 

 

Variabel Dependen: 

- Struktur 

Pengetahuan 

Auditor tentang 

Kekeliruan (Y) 

Pengalaman dan 

Pelatihan 

auditor 

berpengaruh 

positif terhadap 

struktur 

Pengetahuan 

Auditor tentang 

Kekeliruan. 
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3 Herawaty 

dan Yulius 

(2009) 

Pengaruh 

Profesionalisme,  

Pengetahuan  

Akuntan Publik 

dalam 

mendeteksi 

kekeliruan dan 

etika profesi 

terhadap  

pertimbangan  

tingkat 

materialitas 

akuntan publik 

dalam proses 

pemeriksaan 

laporan 

keuangan di 

Kantor Akuntan 

Publik Wilayah 

Jakarta.  

Variabel Independen: 

- Profesionalisme 

(X1) 

- Pengetahuan 

Akuntan Publik 

dalam 

mendeteksi 

kekeliruan (X2) 

- Etika Profesi 

(X3) 

 

Variabel Dependen: 

- Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas (Y) 

Profesionalisme, 

Pengetahuan 

dalam 

Mendeteksi 

Kekeliruan dan 

Etika Profesi   

berpengaruh   

secara   

signifikan   dan   

positif   terhadap   

Pertimbangan   

Tingkat 

Materialitas 

Akuntan Publik 

dalam proses 

pemeriksaan 

laporan 

keuangan. 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu 

Profesionalisme (X1), Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan (X2), dan Etika 

Profesi (X3) serta satu variabel dependen yaitu Pertimbangan Tingkat Materialitas 

(Y). 

 Pertimbangan auditor tentang tingkat materialitas adalah suatu kebijakan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang 

beralasan dari laporan keuangan (IAI, 2001). Pertimbangan atas materilaitas yang 

digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya danmencakup 

pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai auditor profesional, dalam 

melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor 
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wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus 

membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Di dalam perencanaan 

audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga 

secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu 

profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam mentukan tingkat 

materialitas. 

 Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal 

maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya serta 

pengarahan dari auditor senior kepada auditor yuniornya. Pengetahuan juga bisa 

diperoleh dari frekuensi seorang akuntan yang melakukan pekerjaan sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik 

daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan 

tugasnya. 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. 

 Setiap auditor juga diharapkan memegang teguh Etika Profesi yang sudah 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, agar situasi persaingan tidak 

sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat 

menarik. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi 

adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para 

pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi 



46 
 

kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat auditan 

yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. Jadi, dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut 

untuk mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan diantara para 

akuntan yang menjurus pada sikap curang. Dengan diterapkannya etika profesi 

diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi Etika 

Profesi dijunjung oleh auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas juga akan 

semakin tepat. 

Materialitas sangat penting karena auditor memberikan kepastian kepada 

pada pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji 

yang material, maka auditor harus mengembangkan pertimbangan pendahuluan 

tentang materialitas agar bisa merancang rencana audit yang akan menjadi dasar 

bagi kepastian tersebut. 

Pertimbangan Tingkat Materialitas suatu laporan keuangan akan 

mempengaruhi pendapat yang diberikan auditor karena berhubungan dengan 

tanggung jawab auditor atas pernyataan kewajaran penyajian laporan keuangan 

yang diperiksanya. Pertimbangan tingkat materilitas ini didukung oleh 

Profesionalisme Auditor dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan serta kepatuhan 

auditor terhadap Etika Profesi. 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Secara Parsial 

H01 :  Profesionalisme Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. 

Ha1 : Profesionalisme Auditor berpengaruh signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. 

H02 : Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. 

Ha2 : Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh signifikan 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

H03 : Etika Profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

Ha3 : Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. 

2. Secara Simultan 

H04 : Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan,dan 

Etika Profesi secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. 

Ha4 : Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan,dan 

Etika Profesi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. 


