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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori Agensi (Agency Theory) adalah teori yang menjelaskan konflik yang 

terjadi dengan pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik 

perusahaan selaku principal. Pemilik perusahaan ingin mengetahui semua 

informasi yang mengenai semua aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas 

manajemen yang terkait dengan adanya dana yang mereka investasikan dalam 

perusahaan tersebut. Melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh agen, 

principal dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat 

penilaian atas kinerja agen selama periode tertentu. Namun, yang terjadi adalah 

kecendrungan manajemen melakukan berbagai tindakan agar laporan pertanggung 

jawaban terlihat baik dan menghasilkan keuntungan bagi principal, sehingga 

kinerja agen dianggap baik. Untuk meminimalisasi hal tersebut, diperlukan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu auditor. 

Dengan demikian laporan keuangan yang dibuat oleh agen dapat lebih reliable 

(dapat dipercaya). 

Teori keagenan ini membantu auditor memahami konflik kepeningan yang 

muncul antara agen dan principal. Principal selaku investor bekerja sama dan 

menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk 

menginvestasikan keuangan mereka. Dengan adanya auditor 
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independen diharapkan tidak lagi terjadi kecurangan dalam laporan keuangan 

yang dibuat oleh manajemen. 

Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan 

pihak principal dengan pihak agent (manajer) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pihak manajer kepada pihak principal.Tugas auditor adalah 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan pihak manajer 

yang keandalannya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. 

Audit yang dilakukan oleh seorang auditor sangat diandalkan oleh 

pengguna jasa untuk mendapatkan kepercayaan itu auditor memerlukan 

independensi untuk membuktikan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa 

auditor tidak bersifat memihak atau atas tekanan pihak tertentu. Auditor 

bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapat 

keyakinan yang memada bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji 

material. 

Seorang auditor juga dituntut untuk memiliki profesionalisme. Secara 

sederhana, ini berarti bahwa seorang auditor adalah profesional yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama, serta dalam 

menentukan keputusan tidak terpengaruh dari pihak lain. 

Dengan adanya auditor untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

yang muncul antara pihak prinsipal dengan pihak  agen. Keberadaan auditor yang 

independensi dan profesionalisme yang telah ditentukan diharapkan dapat 

mempertimbangkan tingkat materialitas dalam laporan keuangan yang dibuat oleh 
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pihak manajemen  perusahaan sehingga dapat mengahasilkan audit yang 

berkualitas. 

2.1.2 Teori Motivasi Kebutuhan McClelland 

Teori Kebutuhan McClelland yang dikembangkan oleh David McClelland. 

Teori ini mengatakan bahwa tindakan manusia termotivasi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Ada tiga kebutuhan yang dijelaskan dalam Teori McClelland ini, 

yaitu: 

1. Kebutuhan untuk berprestasi, yaitu keinginan untuk berprestasi dan 

mencapai standar – standar yang ada. 

2. Kebutuhan berkuasa, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain 

berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya. 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi, keinginan untuk menjalin suatu hubungan 

Antar personal yang ramah dan akrab 

Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk memulai 

suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan manusia mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhannya, sebagai seorang auditor tentunya kebutuhanya adalah 

agar dinilai berprestasi dalam pekerjaannya. Hal ini berarti seorang auditor yang 

memiliki motivasi dalam dirinya akan bertindak untuk mencapai standar – standar 

yang ada dan akan meningkatkan prestasinya dalam melakukan audit. Dalam 

kegiatan audit, auditor harus menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan 

untuk melakuka tahapan audit selanjutnya. 
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 Seorang auditor yang memiliki motivasi dalam dirinya untuk berprestasi, 

tentunya dalam menetapkan tingkat materialitas juga akan bersungguh – sungguh. 

 

2.1.3 Pertimbangan Tingkat Materialitas 

2.1.3.1 Pengertian Tingkat Materialitas 

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji 

informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin 

dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang 

meletakan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau 

salah saji tersebut (Sukrisno dalam Yanuar, 2008:14). 

Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan 

audit menurut Arens dan Loebeccke dalam Novanda (2012) adalah suatu salah 

saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah 

saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang 

rasional. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah 

besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi dan 

pertimbangan seseorang yang meletakkan kepercayaan terhadap salah saji 

tersebut. 

Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, 

yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang 

berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus 

menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu atau 

informasi yang dikatakan material. 
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2.1.3.2 Menentukan Pertimbangan Awal Tingkat Materialitas 

Idealnya, auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah 

saji, dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal ini disebut 

pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan 

profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan 

ditemukan perkembangan yang baru. 

Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji 

dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi 

pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu 

keputusan penting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan 

profesional yang memadai. 

Tujuan penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor 

merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan 

jumlah yang rendah, maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan 

daripada jumlah yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah 

materialitas dalam pertimbangan awal ini selama diaudit. Jika ini dilakukan, 

jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas.  

Sebab-sebabnya antara lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk 

menetapkan, atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut 

terlalu kecil atau besar. 

2.1.3.3 Konsep Materialitas 

Materialitas dalam akuntansi adalah sesuatu yang relatif, nilai kuantitatif 

yang penting dari beberapa informasi keuangan, bagi para pemakai laporan 
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keuangan dalam konteks pembuatan keputusan (Frishkoff  dalam Novanda 2012). 

Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang 

berkaitan dengan bukti. 

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan 

diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam 

laporan akuntansi hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi 

yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat 

dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap 

terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material 

yang wajib diperbaiki. Material seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan 

keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun 

metode informasi yang disajikan. 

Informasi yang material dibagi menjadi dua yaitu (Mulyadi dalam 

Novanda 2012):  

a. Informasi yang kurang material  

Informasi yang kurang material adalah informasi yang penting yang 

memerlukan penjelasan dalam laporan audit yang berisi pendapat wajar 

dengan pengecualian. Informasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja. 

b. Informasi yang sangat material  

Informasi yang sangat material adalah informasi yang sangat 

penting terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. 
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Pertimbangan yang digunakan oleh auditor dalam menentukan 

apakah suatu informasi termasuk ke dalam jenis informasi yang kurang 

atau sangat material meliputi: besar dan sifat informasi, ketidakpastian 

yang melekat dalam informasi, seberapa jauh dampak informasi tersebut 

meresap, dan kemungkinan kesalahan yang diakibatkan oleh informasi 

tersebut. 

Dengan demikian pertimbangan tingkat materialitas adalah 

pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi 

akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan 

kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa 

penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, 

risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan dan urutan tingkat 

materialitas dalam rencana audit. 

 

2.1.4 Independensi Auditor 

2.1.4.1 Pengertian Independensi 

Standar Audit Seksi 220 menjelaskan bahwa independensi auditor berarti 

tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor internal). 

Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa 

pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan 

kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. 
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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 

tidak memihak serta mengetahui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton 

dalam Rudi, 2017). 

Arens (2008: 111) berpendapat bahwa independensi dalam audit berarti 

mengambil sudut pandang yang tidak bias. Menurutnya,  auditor tidak hanya 

harus independensi dalam fakta, tetapi juga dituntut independensi dalam 

penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) terjadi apabila 

auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang 

audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independence in appearance) 

merupakan hasil dari interprestasi lain atas independensi ini. 

Independensi akuntan publik adalah sebagai probabilitas gabungan untuk 

mendeteksi dan melaporkan kesalahan (Geiger and Rama dalam Idawati dan 

Eveline 2016). Selanjutnya Menurut Davis dan Hollie (2008) pengungkapan non 

audit fee dapat mengurangi keakuratan persepsi investor mengenai independensi 

akuntan publik, dan tingkat non audit fee yang sebanding dengan total audit fee 

memiliki dampak yang bervariasi terhadap persepsi investor tentang independensi 

akuntan publik dan perilaku pasar. Auditor memiliki mutlak sikap yang perlu 

dipertahankan, yaitu independensi. Sikap seperti membuat auditor dalam jalur 

yang benar dalam melakukan praktek mereka dan mempertahankan sikap sebagai 

kelompok yang mengusung kepercayaan rakyat untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan (Susanti, 2013). 
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Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan 

publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, 

namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas 

pekerjaan akuntan public (Christiawan, dalam Nike, 2011). 

Mulyadi dalam Rudi (2017) menjelaskan bahwa independensi 

menitikberatkan pada sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan 

oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Tetapi, dalam kenyataannya 

auditor sering kali menemui beberapa situasi yang dapat mengganggu sikap 

mental tersebut, situasi tersebut antara lain:  

a. sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasa terebut, 

b. sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan 

untuk memuaskan keinginan kliennya, 

c. mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat 

menyebabkan lepasnya klien. Independensi auditor dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh 

pihak lain dan dilihat dari sudut pandang bebas dalam penyusunan 

progam audit, proses verifikasi maupun dalam pelaporannya.  

 

2.1.5 Profesionalisme Auditor 

2.1.5.1 Pengertian Profesionalisme 

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika 

memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas 
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sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan 

menetapkan standard baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan 

tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan. Profesi 

dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis 

pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme adalah 

suatu atribut individul yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan 

suatu profesi atau tidak (Herawati dan Susanto, 2009:3). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 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 (Novanda 2012). 

Secara sederhana, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai 

seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan 

ketidakjujuran. Arens et al dalam Novanda (2012) mendefinisikan 

profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih 

baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. 

Profesionalisme juga merupakan elemen dari motivasi yang memberikan 

sumbangan pada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi (Guntur 

dkk dalam Novanda, 2012).  

Sebagai profesional, auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap 

masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk 

berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. 
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Seorang auditor dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan 

mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia), antara lain (Sinaga dan Isgiyarta, 2012): 

a. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari 

perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI. 

b. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang 

ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan. 

c. Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para 

praktisi harus memahaminya. 

d. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus 

tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses 

auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya. 

2.1.5.2  Konsep Profesionalisme 

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall dalam Novanda 

(2012) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari 

profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall dalam 

Herawati dan Susanto (2009:4) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu: 

a. Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme 

dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 

Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalam 

ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total 

terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya 
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alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, 

sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah 

kepuasan rohani, baru kemudian materi. 

b. Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional 

karena adanya pekerjaan tersebut. 

c. Kemandirian 

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang 

yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan 

dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada 

campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara 

profesional. 

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi 

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang 

paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama 

profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalm bidang 

ilmu dan pekerjaan mereka. 

e. Hubungan dengan sesama profesi 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan 

profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan 

kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui 

ikatan profesi ini para profesional membangunkesadaran profesional. 
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2.1.5.3  Cara Auditor Mewujudkan Perilaku Profesionalisme 

Seorang auditor dituntut untuk memiliki profesionalisme. Secara 

sederhana, ini berarti bahwa seorang auditor adalah profesional yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama, serta dalam 

menentukan keputusan tidak terpengaruh dari pihak lain. Sebagai seorang 

profesional, auditor tidak boleh ceroboh, tetapi mereka juga tidak diharapkan 

selalu sempurna.  

Untuk memiliki pencapaian kompetensi profesional auditor memerlukan 

standar pendidikan umum yang tinggi dan diikuti dengan pendidikan khusus dan 

pelatihan serta memiliki pengalaman kerja. Selain itu, auditor yang memiliki 

profesionalisme juga harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. 

Jadi, Profesionalisme Auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam 

menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai 

kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi 

pengabdian pada profesi, kewajiban social, kemandirian, keyakinan profesi dan 

hubungan dengan rekan seprofesi. 

 

2.1.6 Motivasi 

Motivasi menurut Goleman dalam Puspa (2014) berarti sesuatu yang 

membuat seseorang mengambil inisiatif dan bertindak untuk mencapai sasaran 

dengan menggunakan hasratnya yang paling dalam dan siap menghadapi segala 

resikonya. Motivasi yang paling baik adalah yang berasal dari diri sendiri. Hanya 

dengan motivasi seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk 

meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. 
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Uzer Usman dalam Muhammad Taufiq (2010: 37) motivasi adalah suatu 

proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri 

individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai 

tujuan. Menurut H. Hadari Nawawi dalam Anesia Putri Kinanti (2012), motivasi 

adalah suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan 

sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. 

Ada beberapa teori tentang motivasi, salah satunya Teori Kebutuhan 

McClelland yang dikembangkan oleh David McClelland. Teori ini mengatakan 

bahwa tindakan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Ada tiga 

kebutuhan yang dijelaskan dalam Teori McClelland ini, yaitu: 

1. Kebutuhan untuk berprestasi, yaitu keinginan untuk berprestasi dan 

mencapai standar – standar yang ada. 

2. Kebutuhan berkuasa, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain 

berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya. 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi, keinginan untuk menjalin suatu hubungan 

Antar personal yang ramah dan akrab. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian oleh Herawaty dan Susanto (2009) 

Penelitian Herawaty dan Susanto (2009) meneliti tentang 

Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteks 

Kekeliruan, Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. 
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Hasilnya Profesionalisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas, Pengetahuan Akuntan Publik dalam 

Mendeteks Kekeliruan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas, dan Etika Profesi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sam meneliti tentang pengaruh Profesionalisme terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas sedangkan perbedaannya adalah: 

a. Penelitian ini menambah variabel Independensi  dan Motivasi Auditor 

sebagai variabel independen. 

b. Penelitian Herawaty dan Susanto (2009) menggunakan KAP di wilayah 

Jakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah 

Pekanbaru. 

2. Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012) 

Penelitian Novanda Friska Bayu Aji Kusuma  (2012) meneliti 

tentang Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman 

Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasilnya 

Profesionalisme Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas, Etika Profesi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, dan 

Pengalaman Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sam meneliti tentang pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas sedangkan perbedaannya adalah: 

a. Penelitian ini menambah variabel Independensi  dan Motivasi Auditor 

sebagai variabel independen. 

b. Penelitian Novanda Friska Bayu Aji Kusuma  (2012) menggunakan 

KAP di wilayah Jogyakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan 

KAP di wilayah Pekanbaru. 

3. Puspa Ayu Maretha (2014) 

Puspa Ayu Maretha (2014) meneliti tentang Pengaruh 

Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Motivasi dan Pengalaman Auditor 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasilnya Profesionalsime 

Auditor secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas, Etika Profesi secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas ,Motivasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas, Pengalaman Auditor secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama meneliti tentang pengaruh Profesionalisme Auditor dan Motivasi 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas sedangkan perbedaannya 

adalah: 
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a. Penelitian ini menambah variabel Independensi Auditor sebagai 

variabel independen. 

b. Penelitian Puspa Ayu Maretha (2014) menggunakan KAP di wilayah 

Medan, sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah 

Pekanbaru. 

4. Rudi Prasetya Timur (2017) 

Rudi Prasetya Timur (2017) melakukan penelitian mengenai  

pengaruh Independensi Auditor, Pengalaman Auditor, Struktur Audit dan 

Kualitas Audit terhadap tingkat materialitas pada proses pengauditan 

laporan keuangan. Hasil penelitian menyebutkan independensi auditor 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, pengalaman 

auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, 

struktur audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat meterialitas dan 

kualitas audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, 

sedangkan perbedaannya adalah:  

a. Penelitian ini menambah variabel Profesionalisme  dan Motivasi 

Auditor sebagai variabel independen. 

b. Penelitian Rudi Prasetya Timur (2017) menggunakan KAP di wilayah 

Yogyakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah 

Pekanbaru. 

5. Agustianto (2013) 

Agustianto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

profesionalisme, pengalaman auditor, gender dan kualitas audit terhadap 
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pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. Hasilnya profesionalisme, pengalaman auditor, gender dan 

kualitas audit berpengaruh signifikan secara parsial ataupun simultan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan 

laporan keuangan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sam meneliti tentang pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas sedangkan perbedaannya adalah: 

a. Penelitian ini menambah variabel Independensi dan Motivasi Auditor 

sebagai variabel independen. 

b. Penelitian Agustianto (2013) Menggunakan KAP di wilayah Jakarta, 

sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Pekanbaru. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Judul 

Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

1 Herawaty dan 

Susanto 

(2009) 

 

Pengaruh 

Profesionalisme, 

Pengetahuan 

Akuntan Publik 

dalam 

Mendeteks 

Kekeliruan, 

Etika Profesi 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas. 

Profesionalisme, 

Pengetahuan 

Akuntan Publik 

dalam Mendeteks 

Kekeliruan, Etika 

Profesi sebagai 

variabel 

independen dan 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas 

sebagai variabel 

dependen 

Profesionalisme 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas, 

Pengetahuan 

Akuntan Publik 

dalam Mendeteks 

Kekeliruan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Judul 

Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

Materialitas, dan 

Etika Profesi 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas 

 

2. Novanda 

Friska Bayu 

Aji Kusuma 

(2012) 

 

Pengaruh 

Profesionalisme 

Auditor, Etika 

Profesi, dan 

Pengalaman 

Auditor 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas. 

Profesionalisme, 

Etika Profesi, dan 

Pengalaman 

Auditor sebagai 

variabel 

independen dan 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas 

sebagai variabel 

dependen 

Profesionalisme 

auditor, etika 

profesi dan 

pengalaman 

auditor 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

3. Puspa Ayu 

Maretha 

(2014) 

 

Pengaruh 

Profesionalisme 

Auditor, Etika 

Profesi, 

Motivasi dan 

Pengalaman 

Auditor 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas 

Profesionalisme 

Auditor, Etika 

Profesi, Motivasi 

dan Pengalaman 

Auditor sebagai 

variabel 

independen dan 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

sebagai variabel 

dependen 

Profesionalsime 

Auditor secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas, Etika 

Profesi secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas 

,Motivasi secara 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Judul 

Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas, 

Pengalaman 

Auditor secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat 

Materialitas. 

4. Rudi Prasetya 

Timur (2017) 

 

Pengaruh 

independensi 

auditor, 

pengalaman 

auditor, struktur   

audit dan 

kualitas audit 

terhadap tingkat 

materialitas 

pada proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan. 

independensi 

auditor, 

pengalaman 

auditor, struktur   

audit dan kualitas 

audit sebagai 

variabel 

independen dan 

tingkat 

materialitas pada 

proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan. 

sebagai variabel 

dependen. 

independensi 

auditor 

berpengaruh 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas, 

pengalaman 

auditor tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas, 

struktur audit 

berpengaruh 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

meterialitas dan 

kualitas audit 

berpengaruh 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

5. Agustianto 

(2013) 

Pengaruh 

profesionalisme, 

pengalaman 

auditor, gender 

Profesionalisme, 

pengalaman 

auditor, gender 

dan kualitas audit 

Profesionalisme, 

pengalaman 

auditor, gender 

dan kualitas audit 
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No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Judul 

Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

dan kualitas 

audit terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan. 

sebagai variabel 

independen dan 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan keuangan 

sebagai variabel 

dependen. 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial ataupun 

simultan terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas dalam 

proses 

pengauditan 

laporan keuangan. 

 

2.3 Pandangan Islam Mengenai Pertimbangan Tingkat Materialitas 

                        

           

Artinya :  Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.(Q.S. 

Al- Hujuraat: 6) 

 

Dari penjelasan surah Al-Hujuraat diatas, dijelaskan bahwa setiap orang 

dalam menyampaikan sesuatu, hendaknya diteliti terlebih dahulu agar tidak 

merugikan orang lain dan membawa penyesalan bagi diri sendiri. Sedangkan 

dikaitkan dengan pertimbangan tingkat materialitas, auditor diharapkan meneliti 

terlebih dahulu tingkat materialitas laporan keuangan sebelum melakukan audit, 

agar hasil audit yang dikeluarkan tidak merugikan pihak lain dan tidak membawa 

penyesalan bagi dirinya sendiri. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai 

skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang 
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melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan 

mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan 

menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat 

dalam gambar yang ada dibawah ini yang menjelaskan kerangka pemikiran: 

 Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

       H1 

        

                                                                                 

       H2 

 

       H3 

            

 

 

H4 

Keterangan:  

Parsial   =   

Simultan  =   

 

  

Independensi Auditor 

 (X1) 

Profesionalisme Auditor 

(X2) 

Motivasi Auditor 

(X3) 

 

 

Pertimbangan  

Tingkat  

Materialitas 

(Y) 
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2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Audit yang dilakukan oleh seorang auditor sangat diandalkan oleh 

pengguna jasa untuk mendapatkan kepercayaan itu auditor memerlukan 

independensi untuk membuktikan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa 

auditor tidak bersifat memihak atau atas tekanan pihak tertentu. Auditor 

bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapat 

keyakinan yang memada bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji 

material. Hubungan Independensi dengan pertimbangan materialitas atas laporan 

keuangan menurut Arens (2008)  : 

  “Ketiadaan Independensi akan menyebabkan penolakan pemberian 

pendapat tanpa memperdulikan tingkat materialitas salah saji.” 

 Jadi independensi sangat berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas salah saji laporan keuangan, karena jika semakin tinggi tingkat 

independensi auditor yang signifikan dapat meningkatkan pertimbangan tingkat 

materialitas, Maka hipotesis Penelitian adalah : 

H1: Diduga Independensi Auditor berpengaruh terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  

di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 
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2.5.2 Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialidtas  

 Alasan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap 

profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang 

diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan perorangan. Bagi seorang auditor, 

penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas 

auditnya. Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor, kemampuan 

para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara 

efektif akan berkurang. 

 Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus 

membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, 

termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang 

profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan 

tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. 

Jadi, semakin profesional seorang auditor, maka Pertimbangan Tingkat 

Materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat. Maka hipotesis 

penelitian adalah:  

H2:  Diduga Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  

di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 
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2.5.3 Pengaruh Motivasi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk memulai 

suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan manusia mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhannya, sebagai seorang auditor tentunya kebutuhanya adalah 

agar dinilai berprestasi dalam pekerjaannya. Hal ini berarti seorang auditor yang 

memiliki motivasi dalam dirinya akan bertindak untuk mencapai standar – standar 

yang ada dan akan meningkatkan prestasinya dalam melakukan audit. Dalam 

kegiatan audit, auditor harus menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan 

untuk melakukan tahapan audit selanjutnya. 

Seorang auditor yang memiliki motivasi dalam dirinya untuk berprestasi, 

tentunya dalam menetapkan tingkat materialitas juga akan bersungguh – sungguh. 

Karena ia ingin agar melalui perkerjaannya orang lain dapat melihat bahwa ia 

berprestasi dan memenuhi semua standar yang ada, sehingga orang lain dapat 

mengandalkan hasil auditnya. Maka hipotesis penelitian adalah: 

H3:    Diduga Motivasi Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas pada Auditor yang bekerja  di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru. 

2.5.4 Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Motivasi Auditor 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas  

 Menurut Anesia Putri Kinanti (2013), independensi harus ditafsirkan 

sebagai bebas dari bujukan, pengaruh, atau pengendalian klien atau dari siapapun 

juga yang punya kepentingan dengan audit. Jika auditor mengikuti kemauan klien 
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yang berlawanan dengan pertimbangannya sendiri, maka pendapat yang 

dikemukakan auditor itu tidak ada artinya. Jadi Independensi auditor ini sangat 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 Menurut Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012:26), untuk menjalanka 

tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelu 

melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingka 

materialitas salah saji laporan keuangan. Seorang akuntan publik yang profesional 

akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena 

hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. 

 Goleman dalam Puspa (2014) bahwa motivasi sesuatu yang membuat 

seseorang mengambil inisiatif dan bertindak untuk mencapai sasaran dengan 

menggunakan hasratnya yang paling dalam dan siap menghadapi segala 

resikonya, artinya dengan motivasi inilah seorang auditor akan mengambil 

tindakan untuk menetapkan tingakt meterialitas dengan baik, karena ia ingin 

mencapai standar – standar yang ada agar dinyatakan sebagai auditor berprestasi 

sesuai dengan tujuannya. 

 Dari uraian diatas maka hipotesis penelitian adalah: 

H4: Diduga Independensi, Profesionalisme, dan Motivasi auditor 

berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

pada Auditor yang bekerja  di Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru 

 

 


