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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Audit

Menurut mulyadi ( 2002 ) secara umum auditing adalah suatu proses

mengenai sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan –pernyataan

tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya

kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2003) auditing

adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti tentang

informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang di lakukan

seorang yang kompeten dan idenpenden untuk dapat menentukan dan melaporkan

kesesuaian informasi yang di maksud dengan kriteria – kriteria yang telah di

tetapkan.

2.2 Pertimbangan Tingkat Materialitas

2.2.1 Pengertian Materialitas

Materialitas dilihat dari segi harfiah dapat berarti signifikan atau esensial.

Dalam pengertian akuntansi material tidak dapat diartikan begitu saja. Banyak

definisi yang telah dikembangkan oleh para ahli atau badan yang berwenang

untuk dapat memberikan pengertian yang tepat tentang materialitas.
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Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 312

materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi

penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat

mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan

terhadap informasi tersebut. Materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah

saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang

dapat empengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap

informasi tersebut (Mulyadi 2002:158). Selain itu dalam FASB Statement of

Financial Accounting Concept No.2 yang dikutip oleh Boyton, Johnson , Kell

(2003:200) materialitas adalah sejumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji

dalam kaitanya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat

pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah

terpengaruh oleh salah saji.

2.2.2 Tingkat Materialitas

Dalam menerapkan definisi diatas, menurut Arens, Alvin A, Randal J.

Elder, Mark S. Beasley 2003) digunakan tiga tingkatan materialitas dalam

mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat. Tiga tingkatan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Jumlahnya Tidak Material

Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak

mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak

material. Dalam hal ini pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan.
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2. Jumlahnya Material Tetapi Tidak Mengganggu Laporan Keuangan

Secara Keseluruhan

Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan

dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan

keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Untuk

memastikan materialitas jika terdapat kondisi yang menghendaki adanya

penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian, auditor harus

mengevaluasi segala pengaruhnya terhadap laporan keuangan,

3. Jumlah Sangat Material atau Pengaruhnya Sangat Meluas Sehingga

Kewajaran Laporan Keuangan Secara Keseluruhan Diragukan

Tingkat materialitas tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat

keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara

keseluruhan. Dalam kondisi kesalahan sangat material, auditor harus

memberikan pernyataan tidak memberi pendapat atau pendapat tidak wajar,

tergantung pada kondisi yang ada. Dalam menentukan materialitas suatu

pengecualian, harus dipertimbangkan sejauh mana pegeceualian itu

mempengaruhi bagian – bagian lain laporan keuangan. Ini disebut

kemeluasan (pervasiveness). Salah klasifikasi antara kas dan piutang hanya

akan mempengaruhi dua akun itu dan oleh karenanya tidak mempengaruhi

akun lain. Di pihak lain, kelalaian mencatat penjualan yang material sangat

akan mempengaruhi penjualan, piutang usaha, beban pajak penghasilan,

utang pajak penghasilan, dan laba ditahan yang pada gilirannya

mempengaruhi aktiva lancer, total aktiva, kewajiban lancar, total kewajiban,
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kekayaan pemilik marjin kotor dan laba operasi. Semakin meluas pengaruh

suatu salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan

lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Selain itu, tanpa

mempedulikan berapa jumlah materialitasnya, pernyataan untuk tidak

memberikan pendapat harus diberikan apabila auditor tidak independen.

Ketentuan ketat ini mencerminkan betapa pentingnya independensi yang

harus dimiliki oleh seorang auditor.

2.2.3 Pertimbangan Awal Tentang Materialitas

Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam

perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut dengan

materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang

digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi

temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah, informasi tambahan

tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan

kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubugan salah saji dengan

jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan

dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material

dapat secara kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji

tersebut.
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2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Awal

Tingkat Materialitas

Menurut Mulyadi (2002) Dalam perencanaan audit, auditor harus

menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini:

a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran

mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan.

b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai

kesimpulan yang menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.

2.2.5 Konsep Materialitas

Materialitas dalam akuntansi adalah sesuatu yang relatif, nilai kuantitatif

yang penting dari beberapa informasi keuangan, bagi para pemakai laporan

keuangan dalam konteks pembuatan keputusan (Frishkoff, 1970 dalam Hastuti

dkk, 2003: 1209). 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.
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2.3  Profesionalisme Auditor

2.3.1 Pengertian Profesionalisme Auditor

Menurut Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2003) yang

diterjemahkan oleh Tim Dejacarta menyatakan bahwa profesionalisme adalah

tanggungjawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi

undang-undang dan peraturan masyarakat”.

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi

tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar

baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya

dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme

dapat dibedakan secara konseptual seperti dikemukakan oleh Lekatompessy

(2003) dalam Herawaty dan Susanto (2009). Profesi merupakan jenis pekerjaan

yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu

atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan

suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus

memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan

seprofesi untuk berperilaku semestinya.

Dalam Mulyadi (2002:50), masyarakat akan sangat menghargai profesi

yang menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan

anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk

memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Menurut
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pendekatan fungsionalis, profesionalisme dikaitkan dengan pandangan

bahwa pekerjaan menunjukkan sejumlah karakteristik yang diperlukan

profesi (Kalbers dan Fogarty, 1995) dalam sinaga (2012).

Kalbers and Fogarty (1995) Organizational behavior and sociology have

produced a short list of central attributes of the practitioner with high

professionalism. Such individuals (1) believe that their work is socially important,

(2) are dedicated to their work, (3) demand autonomy in the performance of their

work, (4) support self-regulation for practitioners, and (5) affiliate with other

practitioners.

Kalbers dan Fogarty (1995) dalam Effendi (2012) mengutip lima

dimensi profesionalisme, yaitu:

1. Dedication to the profession

2. Social Obligation

3. Demands for autonomy

4. Belief in Self-Regulation

5. Professional community Affiliation

Seorang profesional adalah seorang yang (1) Percaya bahwa pekerjaannya

adalah penting (Dedication to the profession), (2) Memberikan jasa bagi

kepentingan publik (Social Obligation), (3) Memerlukan otonomi sebagai syarat

bagi jasa-jasa mereka (Demands for autonomy), (4) Mendukung peraturan

tersendiri yang berbeda dengan aturan profesi yang lain (Belief in Self-Regulation)

dan (5) Berafsiliasi dengan anggota-anggota lain dalam profesi mereka

(Professional community Affiliation). Kelima dimensi dideskripsikan sebagai
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dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, tuntutan otonomi personal, percaya

pada peraturan profesi sendiri dan afiliasi komunitas. Setiap dimensi pada lima

dimesi profesionalisme memiliki manfaat untuk menjelaskan profesionalisme

dalam hubungannya dengan auditor. Menurut Kalbers dan Fogarty, 1995 dalam

Effendi (2012) sebuah keyakinan akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan oleh

profesi berlaku sebagai sebuah permulaan bagi profesionalisme.

Menurut Kalbers dan Fogarty (1995) dalam Effendi (2012)

Mengembangkan konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima

dimensi, yaitu :

a. Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap

pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan

komitmen pribadi dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah

kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material.

b. Kewajiban Sosial (Social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya

paran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat atau pun

oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

c. Kemandirian (Autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa seorang

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan

dari pihak yang lain.
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d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), yaitu suatu

keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional

adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai

kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi (Professional community affiliation)

berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi

formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama

pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran

profesinya.

Sebuah profesi harus memiliki sebuah aturan standar profesional yang

memandu proses penyampaian jasa-jasa profesional. Hal tersebut dikarenakan

adanya perhatian terhadap kepentingan-kepentingan publik dan pihak-pihak di

luar lain yang menyangkut perilaku perusahaan dan ini merupakan hal penting

terutama bagi indenpendensi dari manajemen menciptakan nilai penting dari

fungsi ini. Hasil logis dari otonomi profesional adalah mendukung peraturan

profesional dari profesinya. Standar-standar kompetensi yang dikeluarkan oleh

profesi mencoba untuk menetapkan posisi bagi profesi dalam menilai prestasi

anggota. Asosiasi seperti itu, yang dapat disebut sebagai afiliasi komunitas,

menyediakan tempat lain atas identitas bagi para individu yang juga merupakan

angota-anggota organisasi suatu profesi.
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2.3.2 Ciri-ciri Profesionalisme Auditor

Agar profesi akuntan publik dapat dikatakan professional maka ia harus

memenuhi beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan pihak yang

memerlukan profesi mempercayai hasil kerjanya. Profesi tersebut memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : (1) Pelayanan yang bersifat untuk kepentingan publik (1)

Pengaturan kinerja ditentukan dan diawasi sendiri oleh profesi (3) Menguasai

suatu keahlian pada bidang tertentu (4) Mandiri dalam pembiayaan

pengembangan kinerja profesi.

2.3.3 Standar Profesional Akuntan Publik

Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan

dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi

tersebut. Dalam hal ini, menurut IAI (2001) ada Empat standar professional yang

diterbitkan yaitu :

1) Standar auditing

Merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing

terdiri dari sepuluh standar dan dirancang dalam bentuk pernyataan standar

auditing. Sepuluh standar audit dibagi atas tiga kelompok : (1) standar umum,

(2) standar pekerjaan lapangan, dan (3) standar pelaporan. Standar umum

mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur

mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi

auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit

kepada pemakai informassi keuangan.
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2) Standar atestasi

Merupakan landasan konseptual untuk berbagai tipe jasa yang dihasilkan oleh

akuntan publik bagi masyarakat. Member kerangka untuk fungsi atestasi bagi

jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tinggi yang diberikan

dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan

yang lebih rendah dalam jasa non audit.

3) Standar jasa Akuntan dan Reviuw

Memberikan kerangka untuk fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik

yang mencakup jasa akuntan dan reviuw.

4) Standar jasa konsultasi

Memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi

klienya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakekatnya

berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi piha ketiga. Dalam

jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan

rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh

perjanjian antara praktisi dengan klienya. Umumnya, pekerjaan jasa

konsultassi dilaksanakan untuk kepentingan kliennya.

2.4 Etika Profesi Auditor

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah  laku atau

aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan

tertentu atau individu (Sukamto, 1991 dalam Suraida, 2005:118). Etika profesi

merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan

profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya
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(Murtanto dan Marini 2003). Definisi etika secara umum menurut Arens &

Loebecke (2003) dalam Suraida (2005) adalah ”a set of moral principles or

values. Prinsip-prinsip etika tersebut (yang dikutip dari The Yosephine Institute

for theAdvancement of Ethics) adalah honesty, integrity, promise keeping, loyalty,

fairness, caring for others, responsible citizenship, pursuit of excellent and

accountabilit.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus

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

mengatur tentang perilaku profesional Agoes (2004). Tanpa etika, profesi akuntan

tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk

proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Etika berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis

berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan, etika ingin

menampilkan ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi

secara rasional dan kritis dan orientasi etis ini diperlukan dalam mengabil sikap

yang wajar dalam suasana pluralisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi

pelanggaran etika yaitu kebutuhan individu,  tidak ada pedoman, perilaku dan

kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi, lingkungan yang tidak

etis dan perilaku dari komunitas. Ada delapan prinsip etika yang harus dimiliki

oleh akuntan menurut IAPI yaitu :
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1. Tanggung jawab profesi

Dimana seorang akuntan harus dapat bertanggungjawab dari apa yang

menjadi hasil pekerjaannya.

2. Kepentingan publik

Seorang akuntan dalam melaksanakan profesinya harus mampu

mengutamakan kepentingan publik terutama dalam hal kepercayaan atau

keyakinan publik akan kebenaran dari hasil yang telah dikerjakan.

3. Integritas

Mempunyai kemampuan yang memadai sebagai seorang akuntan.

4. Objektivitas

Tidak memihah dan harus bersifat independen serta mengemukakan apa

adanya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional

Melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, meminimalisir kesalahan

sehingga tidak ada yang dirugikan akibat pekerjaan yang dilakukan.

6. Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan dari apa yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh

publik.

7. Prilaku professional

Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan, tidak merugikan orang lain,

dan dapat bekerja secara efektif dan efisien.
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8. Standar teknis

Seorang akuntan harus melakukan pekerjaan sesuai acuan kerja sebagai

auditor dan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang

berlaku.

2.5  Pengalaman Auditor

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non

formal atau biasa di artikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada

tingkah laku yang lebih tinggi (Taylor dan Tood, 1995) dalam Purnamasari

(2005:19). Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih

terperinci dan lengkap dibanding seseorang yang belum berpengalaman (Taylor

dan Tood, 1995) dalam Purnamasari (2005:19).

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang

pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang

untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja

seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola

berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Abriyani, 2004). Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil

melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyah ,2004).

Peningkatan pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan pelatihan

formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus dalam

rangka memenuhi persyaratan sebagai seseorang professional.
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Koroy (2005) dalam Susetyo (2009) dalam penelitiannya mengemukakan

bahwa auditor yang kurang berpengalaman mempunyai kecenderungan yang lebih

tinggi dalam menghapuskan persediaan dibandingkan auditor yang

berpengalaman. Puspa (2006) dalam Susetyo (2009) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa auditor dengan tingkat pengalaman yang hampir sama

(memiliki masa kerja dan penugasan yang hampir sama) ternyata memiliki

pertimbangan yang berbeda-beda dan sangat bervariasi.

2.6  Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan

Sularso dan Na’im (1999) dalam Herawaty dan Yulius (2009) menyatakan

akuntan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara profesional dapat

meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam

suatu siklus akuntansi. 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 publik melakukan

pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan menurut Boner dan Lewis (1990)

dalam Herawaty dan Susanto (2009). Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai

dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik

daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadaiakan

tugasnya.
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Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci

keefektifan kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang

berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting

untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Noviyani dan Bandi 2002)

Seorang akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan

akan lebih ahli dalam melakssanakan tugassnyaterutama yang berhubungan

dengan pengungkapan kekeliruan.

Pengertian mengenai kekeliruan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 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.

Kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material akan

mempengaruhi kesimpulan dari pengguna laporan keuangan. Faktor utama yang

membedakan antara kesalahan dengan kecurangan adalah tindakan yang

mendasarinya yang berakibat terjadinya salah saji (misstatement) dalam laporan

keuangan. Untuk membedakan salah saji tersebut disengaja atau tidak disengaja,

dalam praktiknya sangat sulit untuk dibuktikan, terutama yang berkaitan dengan

estimasi akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi.
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2.7 Profesi Akuntan Dalam Islam

Sehubungan dengan konsep profesionalisme, maka dewasa ini para auditor

dituntut agar merencanakan dan melaksanakan audit secara objektif tanpa

memihak, karena dengan demikian akuntan publik akan dapat disebut sebagai

pekerjaan yang profesional (Mulyadi, 2002 :158). Dalam Al-qur`an

profesionalisme auditor terdapat dalam surat Al-baqarah;42 :

. تَْلبُِسوا َوالتَْعلَُموَن َوأَْنتُْم اْلَحقَّ َوتَْكتُُموا بِاْلبَاِطِل اْلَحقَّ 

Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang

batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang

kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 42).

Kaitan ayat diatas terhadap audit adalah seorang akuntan publik yang

professional harus memberikan pelayanan jasa yang seadil-adilnya, tidak

memihak pada pihak manapun dlam pemberian jasa atau mementingkan golongan

tertentu karena dapat merusak sikap independensi seorang auditor yang

professional. Sedangkan dalam surat An-nissa`;135 yaitu:
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang

kamu kerjakan.

2.8 Model Penelitian

Gambar II.1 Model Penelitian

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

X1

X2

X3

X4

Profesionalisme
Auditor

Pengalaman
Auditor

Pertimbangan
Tingkat

Materialitas

Etika Profesi
Auditor

Pengetahuan
Auditor Dalam

Mendeteksi
Kekeliruan
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2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No Nama Penelitian Judul Penelitian Kesimpulan

1 Arleen Herawaty
dan Yulius Kurnia
Susanto (  2009)

Pengaruh
Profesionalisme,
Pengetahuan  Akuntan
Publik Dalam
Mendeteksi Kekeliruan
Dan Etika Profesi
Terhadap Pertimbangan
Tingkat Materialitas

Pengaruh
Profesionalisme,
Pengetahuan  Akuntan
Publik Dalam
Mendeteksi Kekeliruan
Dan Etika Profesi
berpengaruh Terhadap
Pertimbangan Tingkat
Materialitas.

2 Ria Pematasari
Pratiwi Putri (2009)

Pengaruh
Profesionalisme dan
pengalaman auditor
terhadap pertimbangan
tingkat materialitas
dalam proses audit
laporan keuangan.

Secara persial
profesionalisme
berpengaruh secara
signifikan terhadap
pertimbangan tingkat
materialitas dan
pengalaman auditor
tidak berpengaruh
terhadap tingkat
materialitas. Sedangkan
secara simultan
profesionalisme dan
pengalaman auditor
berpengaruh terhadap
pertimbangan tingkat
materialitas.

3 Syafina Khairiah
(2009)

Pengaruh
Profesionalisme dan
Pengalaman Auditor
BPK Perwakilan
Provinisi Sumatera
Utara Terhadap Tingkat
Materialitas dalam
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah

Profesionalisme dan
pengalaman auditor
BPK perwakilan
Sumatera Utara
berpengaruh simultan
dan parsial terhadap
tingkat materialitas
laporan keuangan
pemerintah

4 Anggi Andriadi
(2010)

Pengaruh
profesionalisme auditor
dan etika profesi

Hassil penelitian ini baik
secara persial maupun
simultan variabel
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Terhadap Pertimbangan
Tingkat Materialitas
dalam proses audit
laporan keuangan.

profesionalisme auditor
dan etika profesi
berpengaruh secara
signifikan terhadap
pertimbangan tingkat
materialitas dalam
proses audit laporan
keuangan.

5 Novanda Friska
Bayu Aji Kusuma
(2012)

Pengaruh
profesionalisme auditor,
etika profesi dan
pengalaman auditor
terhadap pertimbangan
tingkat materialitas

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1)
Profesionalisme
Auditor, Etika profesi,
pengalamanAuditor
mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap
Pertimbangan Tingkat
Materialitas, dan
Profesionalisme
Auditor, Etika Profesi
dan Pengalaman secara
bersama-sama
mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap
Pertimbangan Tingkat
Materialitas

2.10 Kerangka Pemikiran dan Hipotesa

1. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat

Materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

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
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Materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat, maka hipotesis yang

diajukan adalah:

H1: Profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat

materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

2. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

dalam proses audit laporan keuangan.

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, maka dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

H2:  Etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat

materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

3. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat

Materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

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. Semakin banyak pengalaman seorang
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auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan

perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman

seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi

yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan

tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis

industri. Dari pernyataan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pengalaman Bekerja Auditor berpengaruh secara positif terhadap

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan

4. Pengaruh Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap

Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam proses audit laporan

keuangan.

Akuntan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara profesional dapat

meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam

suatu siklus akuntansi. pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan

yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas. 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. Dari pernyataan diatas

maka maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara

positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit

laporan keuangan.


