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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan Sinaga dan Isgiyarta (2012) tentang analisis pengaruh 

profesionalisme terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan bahwa penelitiannya yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas, yaitu pengabdian pada profesi, kemandirian dan hubungan dengan 

sesama profesi. Sedangkan kewajiban sosial dan keyakinan terhadap profesi tidak 

mempunyai hubungan signifikan. 

Penelitian yang dilakukan Kurniawanda (2013) tentang pengaruh profesionalisme 

auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas bahwa yang 

berpengaruh terhadap tingkat materialitas yaitu kemandirian, keyakinan terhadap 

profesi dan etika profesi. Sedangkan pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial dan 

hubungan dengan sesama profesi tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas. 

Penelitian yang dilakukan Putri (2009) tentang pengaruh profesionalisme dan 

pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan bahwa terdapat pengaruh antara masing-masing variabel 

profesionalisme yaitu (pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, 

keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi) pengalaman auditor 

terhadap pertimbangan tingkat materilaitas. 

 

 

 

8 



9 

 

 
 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

Judul Peneliti 
Rumusan 

Masalah 
Hipotesis Hasil Penelitian 

Analisis 

pengaruh 

profesionalisme 

terhadap 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan 

Sinaga dan 

Isgiyarta 

(2012) 

 Apakah 

profesionalisme 

auditor yang 

terdiri dari 

dimensi 

dedikasi 

kepada profesi 

(dedication), 

hubungan 

dengan sesama 

profesi 

(community 

affiliation). 

Kebutuhan 

untuk mandiri 

(autonomy 

demand), 

keyakinan 

terhadap 

peraturan 

sendiri atau 

profesi (belief 

self regulation), 

kewajiban 

sosial (social 

obligation), 

secarfa parsial 

maupun 

simultan akan 

mempengaruhi 

tingkat 

materialitas 

dalam 

melakukan 

pengauditan 

laporan 

keuangan. 

H1: 

Profesionalisme 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas, H1a:  

Dimensi 

pengabdian pada 

profesi 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materilaitas, H1b: 

Dimensi 

kewajiban sosial 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas, 

H1c: Dimensi 

kemandirian 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materilaitas, 

H1d: Dimensi 

keyakinan pada 

profesi 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas, 

H1e: Dimensi 

hubungan dengan 

sesama profesi 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertimbangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

penelitiannya 

yang 

berhubungan 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas, 

yaitu pengabdian 

pada profesi, 

kemandirian dan 

hubungan dengan 

sesama profesi. 

Sedangkan 

kewajiban sosial 

dan keyakinan 

terhadap profesi 

tidak mempunyai 

hubungan 

signifikan.  
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tingkat 

materialitas. 

Pengaruh 

profesionalisme 

auditor dan 

etika profesi 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas. 

Kurniawanda, 

(2013) 

Apakah 

profesionalisme 

auditor dan 

etika profesi 

secara simultan 

dan parsial 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas.  

H1: pengaruh 
pengabdian 

terhadap profesi 

terhadap tingkat 

materialitas. 
H2: Pengaruh 

kewajiban sosial 

terhadap tingkat 

materialitas. 
H3: Pengaruh 

kemandirian 

terhadap tingkat 

materialitas. 
H4: Pengaruh 

keyakinan 

terhadap profesi 

terhadap tingkat 

materialitas. 
H5: pengaruh 

hubungan sesama 

profesi terhadap 

tingkat 

materialitas 

H6: pengaruh 

etika profesi 

terhadap tingkat 

materialitas 

Hasil penelitian 

yang 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

materialitas yaitu 

kemandirian, 

keyakinan 

terhadap profesi 

dan etika profesi. 

Sedangkan 

pengabdian 

terhadap profesi, 

kewajiban sosial 

dan hubungan 

dengan sesama 

profesi tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

materialitas. 

Pengaruh 

profesionalisme 

dan 

pengalaman 

auditor proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan 

Putri (2009) 

Apakah 

profesionalisme 

berpengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan, 

apakah 

pengalaman 

auditor 

berpengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

HO1: 

profesioanlisme 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan keuangan 

Ha1: 

profesionalisme 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

Hasil penelitian 

bahwa terdapat 

pengaruh antara 

masing-masing 

variabel 

profesionalisme 

yaitu 

(pengabdian pada 

profesi, 

kewajiban sosial, 

kemandirian, 

keyakinan 

terhadap profesi, 

dan hubungan 

dengan sesama 

profesi) 

pengalaman 

auditor terhadap 

pertimbangan 

tingkat 
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materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan, 

apakah 

profesionalisme 

dan 

pengalaman 

auditor secara 

simultan 

berpengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

pengauditan 

laporan 

keuangan. 

dalam proses 

pengauditan 

laporan keuangan 

HO2: pengalaman 

auditor tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

audit laporan 

keuangan 

Ha2: pengalaman 

auditor 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

audit laporan 

keuangan 

HO3: 

profesionalisme 

dan pengalaman 

auditor secara 

simultan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

tingkat 

materialitas 

dalam proses 

audit laporan 

keuangan 

Ha3: 

profesionalisme 

dan pengalaman 

auditor secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertimbangan 

materilaitas. 
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tingkat 

materialitas 

dalam proses 

audit laporan 

keuangan. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Profesionalisme 

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “Profesi merupakan 

jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme 

merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan 

merupakan suatu profesi atau tidak” (Kalberss dan Fogarty, 1995: 72) dalam Sinaga dan 

Isgiyarta (2012). Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya 

terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk 

berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Seorang 

auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-

standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI, antara lain: a) prinsip-prinsip yang 

telah ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan 

oleh IAPI, b) peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan 

sebagai peraturan khusus yang merupakan keharusan, c) interpretasi peraturan perilaku 

tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus mematuhinya, dan d) ketetapan 

etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap memegang teguh prinsip 

kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya 

(Sinaga dan Isgiyarta, 2012). 
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2.2.2 Konsep Profesionalisme 

Konsep profesionalisme dalam melakukan suatu pekerjaan telah dikemukakan oleh Hall 

(1968) dalam Hastuti et al (2003). Terdapat lima dimensi profesionalisme sebagai 

berikut: 

1. Pengabdian terhadap profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah 

pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Totalitas ini sudah menjadi 

komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan 

adalah kepuasan rihani baru materi. 

2. Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta 

manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun professional karena adanya 

pekerjaan tersebut. 

3. Kemandirian 

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional 

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. 

4. Keyakinan terhadap 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 dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

5. Hubungan sesama profesi 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal 
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sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para auditor 

membangun kesadaran professional. 

 

2.2.3 Cara Akuntan Publik Mewujudkan Perilaku Profesional 

Untuk mewujudkan perilaku professional dalam menjalankan profesinya IAI memiliki 

kewenangan untuk membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh auditor independen. 

Standar atau persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAI. 

Terdapat empat bidang utama maupun standar yang ditetapkan oleh IAI yang dapat 

meningkatkan profesionalisme auditor, yaitu sebagai berikut (Malik, 2010): 

a) Standar auditing, Komite Standar Profesional Akuntan Publik (Komite SPAP) IAI 

bertanggung jawab untuk menerbitkan standar auditing. Standar ini disebut sebagai 

Pernyataan Standar Auditing atau PSA sebelumnya disebut Norma Pemeriksaan 

Akuntan (NPA). Di Amerika Serikat pernyataan ini disebut sebagai SAS (Statement 

on Auditing Standard) yang dikeluarkan oleh Auditing Standard Boards (ASB). 

Pada tanggal 10 November 1993 dan 1 Agustus 1994 pengurus pusat IAI telah 

mengesahkan sejumlah pernyataan standar auditing, sebelumnya disebut sebagai 

Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). Penyempurnaan ini terutama sekali bersumber 

pada SAS dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia dan standar auditing 

internasional.  

b) Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan, Komite SPAP IAI dan 

Compilation and Review Standards Committee bertanggung jawab untuk 

mengeluarkan pernyataan mengenai pertanggungjawaban akuntan publik 

sehubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang tidak diaudit. 

Pernyataan ini di Amerika Serikat disebut Statements on Standards for Accounting 
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and Review Services (SSARS) dan di Indonesia disebut Pernyataan Standard Jasa 

Akuntansi dan Review (PSAR). PSAR 1 disahkan pada 1 Agustus 1994 

menggantikan pernyataan NPA sebelumnya mengenai hal yang sama. Bidang ini 

mencakup dua jenis jasa, pertama, untuk situasi dimana akuntan membantu kliennya 

menyusun laporan keuangan tanpa memberikan jaminan mengenai isinya (jasa 

kompilasi). Kedua, untuk situasi dimana akuntan melakukan prosedur-prosedur 

pengajuan pertanyaan dan analitis tertentu, sehinggga dapat memberikan suatu 

keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan perubahan apapun terhadap laporan 

keuangan bersangkutan (jasa review).  

c) Standar atestasi lainnya. Tahun 1986, AICPA menerbitkan Statement on Standards 

for Atestation Engagements. IAI sendiri mengeluarkan beberapa pernyataan standar 

atestasi pada 1 Agustus 1994, pernyataan ini mempunyai fungsi ganda, pertama, 

sebagai kerangka yang harus diikuti oleh badan penetapan standar yang ada didalam 

IAI untuk mengembangkan standar yang terinci mengenai jenis jasa atestasi yang 

spesifik. Kedua, sebagai kerangka pedoman bagi para praktisi bila tidak terdapat 

atau belum ada standar spesifik seperti itu. Komite Kode Etik IAI di Indonesia dan 

Committee on Professional Ethics di Amerika Serikat menetapkan ketentuan 

perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik yang meliputi standar 

teknis. Standar auditing, standar atestasi, serta standar jasa akuntansi dan review 

dijadikan satu menjadi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  
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2.2.4 Materialitas 

2.2.4.1 Pengertian Materialitas 

Menurut Financial Accounting Standart Board (FASB) mendefinisikan materialitas 

sebagai besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang 

dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang 

dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi, menjadi berubah atau 

dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut (Jusup, 2001:211). Konsep 

materialitas dan konsep resiko adalah unsur penting dalam merencanakan audit dan 

merancang pendekatan yang akan digunakan dalam melaksanakan audit (Arens dan 

Locbeckee, 2003) dalam Sinaga dan Isgiyarta (2012). Konsep materialitas merupakan 

faktor yang penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk 

diterbitkan dalam keadaan tertentu. Keadaannya akan berbeda jika jumlah sedemikian 

besar sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang material dalam laporan keuangan 

secara keseluruhan. Definisi dari material dalam kaitanya dengan akuntansi dan 

pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material jika 

pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pemakai 

laporan keuangan yang rasional. 

 

2.2.4.2 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 (Kusuma, 2012). Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum 
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salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi 

pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan 

terpenting yang diambil oleh auditor, yang memerlukan pertimbangan profesional yang 

memadai. Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor 

merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah 

yang rendah maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah 

yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Seringkali audior mengubah jumlah materialitas 

dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi 

disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materilitas. Sebab-sebabnya antara lain 

perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkannya, atau auditor 

berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar (Agustianto, 

2013). 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Pengabdian Pada Profesi Terhadap Tingkat Materialitas 

Sinaga dan Isgiyarta (2012) meneliti analisis pengaruh profesionalisme terhadap tingkat 

materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, bahwa variabel pengabdian 

pada profesi berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas. Pengabdian pada 

profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan 

dan kecakapan yang dimiliki. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, 

sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, 

baru kemudian materi. Dengan totalitas yang dimiliki auditor akan lebih hati-hati dan 
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bijaksana melakukan audit,sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Berdasarkan 

pemikiran di atas,maka hipotesis sebagai berikut: 

H1: pengabdian pada profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas. 

 

2.3.2 Pengaruh Kewajiban Sosial Terhadap Tingkat Materialitas 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hastuti et al. (2003) dalam Sinaga dan 

Isgiyarta (2012) menyatakan bahwa kewajiban sosial mempunyai hubungan yang positif 

terhadap tingkat materialitas. Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang 

pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun 

professional karena adanya pekerjaan tersebut (Hall, 1968 dalam Hastuti et al, 2003). 

Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap 

mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : kewajiban sosial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. 

 

2.3.3 Pengaruh Kemandirian Terhadap Tingkat Materialitas 

Putri (2009) tentang pengaruh profesionalisme dan pengalaman auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, bahwa 

variabel kemandirian mempunyai pengaruh terhadap tingkat materialitas. Kemandirian 

dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu 

membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka 

yang bukan anggota profesi). Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat harus benar-

benar berdasarkan pada kondisi dan keadaan yang dihadapi dalam proses pengauditan. 

Semakin tinggi kemandirian diharapkan akan menghasilkan pertimbangan tingkat 
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materialitas dengan lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : kemandirian berpengaruh terhadap tingkat materialitas. 

 

2.3.4 Pengaruh Keyakinan Profesi Terhadap Tingkat Materialitas 

Muhammad (2008) meneliti tentang analisis hubungan antara profesionalisme auditor 

dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, 

bahwa varibel keyakinan profesi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

materialitas. Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar 

yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan auditor. Bila yang 

menilai pekerjaan mempunyai pengetahuan yang sama, maka kesalahan akan dapat 

diketahui. Semakin tinggi keyakinan pada profesi diharapkan akan menghasilkan 

pertimbangan tingkat materialitas dengan lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 : keyakinan profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas. 

 

2.3.5 Pengaruh Hubungan Dengan Sesama Profesi Terhadap Tingkat 

Materialitas 

Kurniawanda (2013) meneliti tentang pengaruh profesionalisme auditor dan etika 

profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas bahwa variabel hubungan dengan 

sesama profesi tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hubungan dengan 

sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya 

organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. 
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Melalui ikatan profesi ini para profesionalisme membangun kesadaran profesional. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sebagai berikut: 

H5 : hubungan dengan sesama rekan seprofesi berpengaruh terhadap tingkat 

materialitas. 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan enam variabel bebas. Penelitian ini 

diuji menggunakan uji regresi linier berganda. Sebelum diuji dengan uji regresi linier 

berganda, terlebih dahulu diuji menggunakan uji kualitas data untuk menguji masing-

masing pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan, kemudian uji asumsi klasik yang 

merupakan persyaratan dari uji regresi linier berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
 

Dari penjelasan di atas dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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