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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, seorang auditor tidak 

hanya bekerja untuk kliennya saja, melainkan juga untuk pihak lain yang 

mempunyai kepentingan atas laporan keuangan auditan. Oleh sebab itu, 

auditor 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 disajika 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 

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. 

 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). 
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 Arens (2008) menyatakan konsep materialitas menggunakan tiga 

tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, antara 

lain: 1) Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji laporan keuangan 

tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji 

tersebut dianggap tidak material, 2) Jumlahnya material, tetapi tidak 

menganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini 

terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi 

keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji 

dengan benar sehingga tetap berguna, 3) Jumlahnya sangat material atau 

pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi terjadi jika para pemakai dapat 

membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan 

secara keseluruhan.  

 Dengan demikian tujuan penetapan materialitas sangat penting untuk 

membantu auditor dalam merencanakan pengumpulan bahan bukti kompeten 

yang cukup. Langkah–langkah dalam menetapkan materialitas (Arens 2008) 

(1) tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas; (2) Alokasi 

pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen; (3) Estimasi total 

kekeliruan dalam segmen; (4) Estimasikan kekeliruan gabungan; (5) 

Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai 

materialitas. 

 Pertimbangan tingkat materialitas dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas 

auditor, Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat 
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seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan 

keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Muhyiddin,2015). Orang 

dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar 

dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan, 

sehingga dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dengan baik. 

 Selain Akuntabilitas, pengetahuan mendeteksi kekeliruan juga penting 

dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Pengetahuan akuntan 

publik bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman 

khusus, berupa kegiatan seminar, lokal karya serta pengarahan dari auditor 

senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari 

frekuensi seorang akuntan publik melakukan pekerjaan dalam proses audit 

laporan keuangan. Seseorang 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 (Herawaty dan Susanto, 2009). 

  Selain akuntabilitas dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, seorang 

auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat membuat 

keputusan dalam laporan auditan. Auditor yang mempunyai pengalaman yang 

berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi 

yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi 

kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. 

Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang 

akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, 

mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi 
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yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan 

dianggap tidak pernah ada. Tetapi jika informasi tersebut melampaui batas 

materialitas (materiality), pendapat auditor akan terpengaruh. 

  Kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia Rabu, 26/09/2018 14:12 

WIB, Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yang 

mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) 

Finance; Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar 

audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 

(PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 

sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian 

sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. 

Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang 

cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanaan 

prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons 

atas risiko kecurangan. Di samping itu, PPPK juga menyatakan sistem 

pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. 

Pasalnya, sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel 

senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk 

suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal 

tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan 

sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit 

terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 
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16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Selain terhadap dua 

akuntan publik tersebut, Kementerian Keuangan juga menghukum Deloitte 

Indonesia. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat 

kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik 

terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Deloitte Indonesia 

juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur serta 

melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019. Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan sanksi 

diberikan untuk memperbaiki mereka. "Sanksi administratif diberikan untuk 

membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan 

publik yang lebih baik," katanya di Gedung DPR, Selasa (26/9). Selain 

terhadap KAP tersebut, sanksi juga diderita oleh SNP Finance. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha mereka terhitung sejak 14 Mei 

lalu. OJK bisa mencabut izin usaha SNP Finance pada November 2018 nanti. 

Pencabutan izin dilakukan jika perusahaan melakukan kegiatan usaha 

sebelum berakhirnya sanksi pembekuan kegiatan usaha. "Jika tidak dapat 

memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU sesuai dengan 

ketentuan POJK 29 (dicabut)," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot. 

Clients and Market Leader Deloitte Indonesia Steve Aditya ketika 

dikonfirmasi CNN Indonesia sementara itu meminta waktu untuk 

menyiapkan jawaban atas sanksi tersebut. "Kami sedang menyiapkan 

tanggapan terhadap pemberitaan Anda, kami akan segera respons," kata Steve 

ketika dikonfirmasi (www.cnnindonesia.com).  
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  Dari kasus diatas dapat dipahami bahwa Akuntan Publik Marlinna, AP 

Merliyana Syamsul, dan KAP Deloitte Indonesia tidak dapat menentukan 

pertimbangan tingkat materialitas dengan baik, sehingga belum menerapkan 

pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan 

konsumen dan melaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi 

risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. 

  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. 

Bukti audit kompeten yang cukup digunakan sebagai dasar layak untuk 

menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit, seperti 

yang dinyatakan dalam standar auditing ketiga yakni standar pekerjaan 

lapangan.  

 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. 

 Beberapa penelitian mengenai pertimbangan tingkat materialitas, 

antara lain: penelitian yang dilakukan Hildayeni Aprilla (2017) menyebutkan 

bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Kemudian, Penelitian Novanda Friska Bayu Aji Kusuma  (2012) 

menyebutkan bahwa Pengalaman Auditor mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Selanjutnya, 

Penelitian Herawaty dan Susanto (2008) menyebutkan bahwa Pengetahuan 

Akuntan Publik dalam Mendeteks Kekeliruan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Agustianto (2013) 

menyebutkan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. I Made Karya Utama (2013) menyebutkan 

bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan secara parsial berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas sedangkan pengalaman secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan 

oleh I Made Karya Utama (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menambah variabel Akuntabilitas Auditor sebagai variabel 

independen. 

2. I Made Karya Utama (2013) Menggunakan KAP di wilayah Bali, 

sedangkan penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Akuntabilitas 

Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Pengalaman 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 perumusan masalah adalah: 

1. Apakah Akuntabilitas Auditor berpengaruh secara signifikan  terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor ? 

2. Apakah Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor ? 

3. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh secara signifikan  terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor ? 

4. Apakah Akuntabilitas, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan 

Pengalaman Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas pada Auditor ? 

 

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 Akuntabilitas Auditor 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan  Mendeteksi 

Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengelaman Auditor  

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan 

Mendeteksi Kekeliruan, dan Pengalaman Auditor secara simultan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan 

referensi atau rujukan mengenai pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan 

Mendeteksi Kekeliruan, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas.  

 2. Manfaat Praktisi 

   Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi 

KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil 

kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan , Pengetahuan Mendeteksi 

Kekeliruan, dan Pengalaman Auditor yang mempengaruhi Pertimbangan 

Tingkat Materialitas Auditor. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam 

penulisan proposal ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya 

sebagai berikut: 

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. 
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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. 

 

 

 


