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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan dunia usaha dapat memicu persaingan 

diantara pelaku bisnis. Dalam persaingan tersebut, para pengelola usaha 

melakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga 

dapat bertahan dalam persaingan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan 

oleh auditor eksternal yang dianggap independen yaitu Akuntan Publik. 

Akuntan Publik memiliki peran penting dalam memutuskan kewajaran 

laporan keuangan perusahaan. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan 

pemeriksaan atas laporan keuangan tidak hanya bekerja untuk kepentingan 

kleinnya, tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan auditan. Oleh sebab itu, Akuntan Publik memiliki beberapa tanggung 

jawab dalam menjalankan tugasnya, Tanggung jawab tersebut adalah 

merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan, serta melakukan 

pertimbangan tingkat materialitas untuk mengetahui apakah laporan keuangan 

disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh 

kekeliruan atau pun kecurangan. 

Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas 

mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam 
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audit atas laporan keuangan. Suatu masalah yang dianggap material adalah 

jika tidak adanya penjelasan atas kesalahan penyajian dalam suatu akun laporan 

keuangan yang dapat mengubah keputusan para pengguna laporan keuangan. 

Di dalam SA seksi 312 Resiko audit dan Materialitas Audit dalam 

Pelaksanaan Audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas. 

Pertimbangan auditor tentang tingkat materialitas merupakan suatu hal yang 

sangat penting karena seorang auditor tidak dapat memberikan jaminan yang 

mutlak bagi klien atau pemakai laporan, bahwa laporan keuangan auditan adalah 

akurat, (Mulyadi, 2010:158). 

Materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah 

saji informasi akuntansi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh 

terhadap pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan terhadap informasi 

tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Mulyadi, 

2010:158). 

Pertimbangan tingkat materialitas yang baik dihasilkan dari seorang 

auditor yang selalu bersikap independensi. Tanpa adanya independensi, auditor 

tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil audit dari auditor 

eksternal (akuntan publik) dan tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. 

Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya. 

Independensi sebagai dasar dari profesi auditing. Hal tersebut berarti 

bahwa auditor akan bersifat netral terhadap entitas, dan oleh karena itu akan 

bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap 
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tidak memihak serta mengetahui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton 

dalam Rudi, 2017). 

Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, seorang auditor juga harus 

mempunyai sikap profesionalisme di dalam melaksanakan audit atas laporan 

keuangan. Pertimbangan professional auditor menjadi sangat penting karena opini 

auditor akan berdampak terhadap keputusan para pemegang kepentingan laporan 

keuangan. Jika auditor sengaja menentukan besaran jumlah yang material tanpa 

didasari pertimbangan yang seharusnya dilakukan oleh auditor, maka hal tersebut 

dapat dinyatakan bahwa auditor tidak jujur dalam memberikan pendapat yang 

tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga dapat 

memberikan dampak yang negatif bagi para pengambil keputusan laporan 

keuangan tersebut. 

Independensi dan profesionalisme merupakan standar yang harus dipenuhi 

oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum 

tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk 

melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman dalam Puspa 

(2014), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai 

semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. 

Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk 

berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme 

yang tinggi.  

Kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah kantor akuntan publik  

mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & 
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Surja sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada 

regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan 

keuangan kliennya. 

Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Akuntan Publik AS 

(Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 

2017, waktu Washington. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa 

kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor 

akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di Negara berkembang sesuai 

kode etik. 

 “Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas 

perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas 

bukti yang tidak memadai,” demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, 

seperti dilansir Kantor Berita Reuters, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. 

Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan 

kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa 

hasil audit atas perusahaan Telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang 

akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. “Namun 

afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil dengan status wajar tanpa 

pengecualian,” demikian disampaikan PCAOB. 

PCAOB juga menyatakan tidak lama sebelum pemeriksaan atas audit 

laporan   pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit 

baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB 

selain mengenakan denda US$ 1 juta juga  memberikan sanksi kepada dua auditor 
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mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. “Dalam ketegasan mereka atas 

untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang 

cukup,” ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan 

Investigasi (www.tempo.co).  

Berkaca pada kasus yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa konsep 

materialitas sebagai dasar pelaksanaan audit memiliki dampak cukup besar. 

Selanjutnya, permasalahan timbul dikarenakan materialitas bukanlah suatu konsep 

yang dapat diterapkan secara mudah, hal tersebut terkait dengan sifat materialitas 

yang didasarkan pada pertimbangan professional (professional judgment) seorang 

auditor. Dua auditor yaitu KAP Purwantono, KAP Suherman & Surja tidak 

mampu melakukan pertimbangan tingkat meterialitas diawal melakukan audit, 

dengan tidak dapat mengumpulkan bukti yang kompeten sehingga terjadinya 

kegagalan dalam audit perusahaan telekomunikasi. 

Beberapa penelitian mengenai pertimbangan tingkat materialitas, antara 

lain: penelitian yang dilakukan Herawaty dan Susanto (2009) menyebutkan bahwa 

profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Kemudian, penelitian yang dilakukan Novanda 

(2012) menyebutkan bahwa profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Selanjutnya, penelitian 

Puspa Ayu Maretha (2014) menyebutkan bahwa profesionalsime auditor secara 

parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dan motivasi auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
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pertimbangan tingkat materialitas. Rudi (2017) menyebutkan bahwa independensi 

auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Agustianto (2013) 

menyebutkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan secara parsial 

ataupun simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh 

novanda (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya penambahan variabel Independensi dan Motivasi. Penambahan 

variabel ini merupakan saran yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu. 

Maka penelitian ini akan menguji Pengaruh Independensi, Profesionalisme 

dan Motivasi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada 

Auditor yang bekerja  di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

2. Sebelumnya penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dan pada saat 

sekarang ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Pekanbaru.   

Berdasarkan uraian dan kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme 

dan Motivasi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi 

Empiris pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru ? 

2. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru? 

3. Apakah Motivasi Auditor berpengaruh secara signifikan  terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru? 

4. Apakah Independensi, Profesionalisme, dan Motivasi Auditor berpengaruh 

secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor 

yang bekerja  di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Independensi Auditor 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Profesionalisme Auditor 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Motivasi Auditor  terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Independensi, 

Profesionalisme, dan Motivasi Auditor secara simultan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam 

memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan PENGARUH 

INDEPENDENSI, PROFESIONALISME DAN MOTIVASI AUDITOR 

TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang 

dapat diperoleh antara lain : 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat 
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menjadi bahan referesni khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti 

dengan kajian yang sama yaitu PENGARUH INDEPENDENSI, 

PROFESIONALISME DAN MOTIVASI AUDITOR TERHADAP 

PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kantor akuntan 

publik guna meningkatkan kinerja auditor.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan audit  

perusahaan yang baik.  

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharpkan dapat memberikan gambaran 

kepada para pembaca mengenai Pengaruh Independensi, 

Profesionalisme, dan Motivasi auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam 

penulisan proposal ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan Teori yang digunakan 

peneliti sebagai acuan dalam menganalisis penelitian dan telaah 

literatur yang digunakan sebagai pengembangan Hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan  

dalam penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan 

sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, model 

penelitian, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang 

di teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian. 


