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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Topik dari penelitian ini saya ambil berdasarkan penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan oleh banyak peneliti. Beberapa di antaranya adalah: 

1. Reni Yendrawati (2008). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti 

empiris tentang hubungan profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat 

materialitas untuk tujuan audit laporan keuangan.  

Persamaan antara penelitian Reni Yendrawati (2008) dengan peneliti sekarang 

adalah: 

a. Metode pengumpulan data dikumpulkan melalui kuesioner yang kemudian 

dikirim secara langsung maupun dengan menitipkan kuesioner tersebut 

melalui contact person. 

b. Kedua penelitian ini menggunakan teknik sampling yang sama yaitu 

sampel berdasarkan kemudahan (convenience sampling) dengan alasan 

karena keterbatasan jumlah auditor yang dapat ditemui untuk dijadikan 

responden. 

Perbedaan antara penelitian Reni Yendrawati (2008) dengan penelitian sekarang 

adalah: 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh auditor dengan 

jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3; pengalaman kerja kurang dari 3 

tahun, 3-5 tahun dan lebih dari 5 tahun; serta kedudukan di Kantor 
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Akuntan Publik tersebut (auditor yunior, auditor senior, Supervisor, 

Partner dan  Manajer KAP). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sekarang jenjang pendidikan D3, Sarjana Ekonomi lainnya, 

Sarjana akuntansi, S2 dan S3; untuk pengalaman kerja dari auditor 

berkisar kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 8 

sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. 

b. Variabel yang digunakan pada penelitian Reni Yendrawati (2008) hanya 

profesionalisme auditor sebagai variabel dependen dan pertimbangan 

tingkat materilaitas sebagai variabel independen dalam penelitiannya, 

sedangkan pada penelitian sekarang variabel pengalaman (X1), 

pendidikan (X2) dan pelatihan (X3) terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas (Y) dengan profesionalisme auditor sebagai variabel 

intervening. 

c. Pada penelitian Reni Yendrawati (2008), responden yang diteliti adalah 

seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan di Yogyakarta dari 10 

Kantor Akuntan Publik hanya 8 Kantor Akuntan Publik yang dapat 

dikirim kuesioner pertanyaan, sedangkan untuk penelitian yang saat ini 

dilakukan adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) sebanyak 46 Kantor Akuntan Publik. 

d. Teknik analisis data yang digunakan oleh Reni Yendrawati (2008) adalah 

regresi linier sederhana dengan metode kendall- tau untuk menguji 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan 
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pada penelitian saat ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). 

2. Winda Fridati (2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara profesionalisme auditor sebagai variabel independen dengan variabel 

dependen yaitu pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan 

laporan keuangan.  

Persamaan antara penelitian Winda Fridati (2005) dengan peneliti sekarang 

adalah: 

a. Metode pengumpulan data dikumpulkan melalui kuesioner yang 

kemudian dikirim secara langsung maupun dengan menitipkan 

kuesioner tersebut melalui contact person. 

Perbedaan antara penelitian Winda Fridati (2005) dengan peneliti sekarang 

adalah: 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh auditor 

dengan jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3; pengalaman kerja 

kurang dari 3 tahun, 3-5 tahun dan lebih dari 5 tahun; serta kedudukan 

di Kantor Akuntan Publik tersebut (auditor yunior, auditor senior, 

Supervisor, Partner dan  Manajer KAP). untuk pengalaman kerja dari 

auditor berkisar kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 

tahun, 8 sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. 

b. Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah 

profesionalisme auditor sebagai variabel dependen dan pertimbangan 

tingkat materilaitas sebagai variabel independen dalam penelitiannya, 
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sedangkan pada penelitian sekarang variabel pengalaman (X1), 

pendidikan (X2), pelatihan (X3) terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas (Y) dengan profesionalisme auditor sebagai variabel 

intervening. 

c. Pada penelitian Winda Fridati (2005), responden yang diteliti adalah 

seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan di Yogyakarta dari 8 

Kantor Akuntan Publik hanya 7 Kantor Akuntan Publik yang 

digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan untuk penelitian yang 

saat ini dilakukan adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surabaya yang terdaftar pada Direktori Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebanyak 46 Kantor Akuntan Publik. 

d. Pada penelitian terdahulu ini, tekni sampling yang digunakan adalah 

nonprobabilitas sampling, sedangkan pada penelitian saat ini dengan 

menggunakan metode berdasarkan kemudahan (convenience sampling) 

dengan alasan karena keterbatasan jumlah auditor yang dapat ditemui 

untuk dijadikan responden. 

e. Teknik analisis data yang digunakan oleh Winda Fridati (2005) adalah 

menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan pada 

penelitian saat ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan analisis jalur (Path Analysis). 

3. Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006). Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengabdian pada profesi, kewajiban 
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sosial, kemandirian, kepercayaan dan hubungan dengan rekan seprofesi dapat 

mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.  

Persamaan antara penelitian Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) 

dengan peneliti sekarang adalah: 

a. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang kemudian dikirim 

secara langsung maupun dengan menitipkan kuesioner tersebut melalui 

contact person. 

Perbedaan antara penelitian Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006)  

dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh auditor 

dengan jenjang pendidikan DIII, S1, S2 dan S3; pengalaman kerja kurang 

dari 3 tahun, 3-5 tahun dan lebih dari 5 tahun; serta kedudukan di Kantor 

Akuntan Publik tersebut (auditor yunior, auditor senior, Supervisor, 

Partner dan  Manajer KAP). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sekarang jenjang pendidikan D3, Sarjana Ekonomi lainnya, 

Sarjana akuntansi, S2 dan S3; untuk pengalaman kerja dari auditor 

berkisar kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 8 

sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. 

b. Pada penelitian terdahulu ini variabel profesionalisme yang 

tercermin dalam lima dimensi sebagai variabel dependen dan tingkat 

materialitas sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian 

sekarang variabel pengalaman (X1), pendidikan (X2), pelatihan (X3) 
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terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y) dengan profesionalisme 

auditor sebagai variabel intervening. 

c. Responden penelitian. Pada penelitian Hendro Wahyudi dan Aida 

Ainul Mardiyah (2006), responden yang diteliti adalah seluruh karyawan 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Suprihadi dan Rekan di Malang 

dengan 30 orang karyawan sebagai sampelnya, sedangkan untuk 

penelitian yang saat ini dilakukan adalah seluruh auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya yang terdaftar pada Direktori 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebanyak 46 Kantor Akuntan 

Publik. 

d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) menggunakan metoda 

pengambilan sampel secara random sistematik (systematic random 

sampling), sedangkan pada penelitian saat ini metoda berdasarkan 

kemudahan (convenience sampling) dengan alasan karena keterbatasan 

jumlah auditor yang dapat ditemui untuk dijadikan responden. 

e. Teknik analisis data yang digunakan oleh Hendro Wahyudi dan 

Aida Ainul Mardiyah (2006) adalah menggunakan metode regresi 

berganda, sedangkan pada penelitian saat ini teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). 

4. Adi Kurniawan Dwi Widiyanto dan Indrawati Yuhertiana (2004). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengalaman dan 
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pelatihan terhadap profesionalisme auditor pemerintah yang  bekerja pada Badan 

pengawas Kota Surabaya.  

Persamaan antara penelitian Adi Kurniawan Dwi Widiyanto dan Indrawati 

Yuhertiana (2004) dengan peneliti sekarang adalah: 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebelumnya 

dan peneliti sekarang adalah sama yaitu sama-sama melalui kuesioner 

yang diberikan kepada responden. 

Perbedaan antara penelitian Adi Kurniawan Dwi Widiyanto dan Indrawati 

Yuhertiana (2004) dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh auditor 

dengan jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3; pengalaman kerja kurang 

dari 3 tahun, 3-5 tahun dan lebih dari 5 tahun; serta kedudukan di Kantor 

Akuntan Publik tersebut (auditor yunior, auditor senior, Supervisor, 

Partner dan  Manajer KAP). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sekarang jenjang pendidikan D3, Sarjana Ekonomi lainnya, 

Sarjana akuntansi, S2 dan S3; untuk pengalaman kerja dari auditor 

berkisar kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 8 sampai 

10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. 

b. Variabel penelitian. Pada penelitian adi Kurniawan Dwi Widiyanto 

dan Indrawati Yuhertiana (2004) variabel yang digunakan adalah 

pengalaman (X1), pendidikan (X2) dan pelatihan (X4) terhadap 

profesionalisme auditor (Y). Sedangkan pada penelitian sekarang variabel 

yang digunakan adalah pengalaman (X1), pendidikan (X2), dan pelatihan 
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(X3) terhadap pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan (Y) 

dengan profesionalisme auditor sebagai variabel intervening. 

c. Responden penelitian dari penelitian Adi Kurniawan Dwi 

Widiyanto dan Indrawati Yuhertiana (2004) adalah 25 auditor pemerintah 

yang bekerja pada Badan Pengawas Kota (Bawasko) Surabaya. Sedangkan 

responden pada penelitian sekarang adalah seluruh auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya yang terdaftar pada Direktori 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebanyak 46 Kantor Akuntan 

Publik.. 

d. Pada penelitian Adi Kurniawan Dwi Widiyanto dan Indrawati 

Yuhertiana (2004), teknik penentuan sampel menggunakan metode sensus 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2001:78). Sedangkan pada penelitian saat ini 

metoda yang digunakan adalah metode berdasarkan kemudahan 

(convenience sampling) dengan alasan karena keterbatasan jumlah auditor 

yang dapat ditemui untuk dijadikan responden.. 

e. Teknik analisis data yang digunakan oleh Adi Kurniawan Dwi 

Widiyanto dan Indrawati Yuhertiana (2004) adalah menggunakan metode 

regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian saat ini teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). 

5. Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009). Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, 

pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi 
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terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses 

pemeriksaan laporan keuangan.  

Persamaan antara penelitian Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009) 

dengan peneliti sekarang adalah: 

a. Metode pengumpulan data Pada penelitian Arleen Herawaty dan 

Yulius Kurnia Susanto (2009) ini sama dengan metode pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu melalui kuesioner yang diisi 

oleh akuntan publik. 

b. Pada penelitian Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto 

(2009) teknik sampling yang digunakan adalah sama dengan teknik 

smapling yang digunakan oleh peneliti sekarang, yaitu sampel berdasarkan 

kemudahan (convenience sampling). 

Perbedaan antara penelitian Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009) 

dengan penelitian sekarang adalah: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian Arleen Herawaty dan 

Yulius Kurnia Susanto (2009) adalah profesionalisme (X1), pengetahuan 

akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan (X2), dan etika professional 

(X3) dengan pertimbangan tingkat materialitas (Y). sedangkan pada 

peneliti yang sekarang variabel pengalaman (X1), pendidikan (X2), 

pelatihan (X3) terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y) dengan 

profesionalisme auditor sebagai variabel intervening. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntan publik 

yang bekerja minimal dua tahun, minimal pendidikan S1 dan posisi 
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minimal sebagai akuntan publik senior. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sekarang jenjang pendidikan D3, Sarjana Ekonomi 

lainnya, Sarjana akuntansi, S2 dan S3; untuk pengalaman kerja dari 

auditor berkisar kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 8 

sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. 

c. Responden pada penelitian tetrdahulu adalah Kantor Akuntan 

Publik yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) 2008 di wilayah Jakarta dengan akuntan publik yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik tersebut. Sedangkan pada penelitian sekarang 

respondennya adalah seluruh Kantor Akuntan Publik yang ada di Surabaya 

yang tercatat pada Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

sebanyak 46 Kantor Akuntan Publik.. 

d. Teknik analisis yang digunakan oleh Yulius Kurnia Susanto (2009) 

adalah menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan pada 

penelitian saat ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur 

(Path Analysis).  

6. Guntur, et al (2002). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 

empiris tentang pengaruh profesionalisme terhadap kinerja kepuasan kerja dan 

komitmen terhadap organisasi serta pengaruh factor pengalaman terhadap 

profesionalisme, kinerja serta komitmen terhadap organisasi auditor internal. 

Persamaan penelitian dari Guntur, et al (2002) dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti saat ini adalah : 
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a. Pada kedua penelitian ini sama- sama bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh factor pengalaman terhadap profesionalisme. 

Perbedaan dari penelitian Guntur, et al (2002) dengan penelitian saat ini adalah: 

a. Populasi yang digunakan pada penelitian Guntur, et al (2002) 

menggunakan unit analisis auditor internal yang diambil dari perusahaan 

manufaktur seluruh Indonesia, sedangkan pada penelitian saat ini 

populasi yang digunakan adalah seluruh Auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di Surabaya. 

b. Teknik Pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian 

Guntur, et al (2002) dengan cara Acidental sampling yaitu teknik 

sampling yang memiliki sampel dari individu atau unit yang paling 

mudah dijumpai atau diakses. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengalaman Kerja 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan 

pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai 

suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku 

yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang 

relative tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman 

dan prektek. (knoers & Haditono, 1990) dalam Dwi Ananing Tyas 

(2006). 
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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 terampil 

melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Abriyani Puspaningsih, 2004) dalam  Dwi Ananing Tyas A. (2006). 

Variabel ini dapat diukur melalui lamanya auditor tersebut bekerja 

dalam hitungan tahunan. 

 

2.2.2 Pendidikan Auditor 

Pendidikan merupakan syarat yang harus di miliki oleh 

seorang auditor, karena dengan latar belakang pendidikan yang baik 

maka dapat menunjang apresiasi masyarakat tentang jasa yang 

diberikan oleh seorang auditor. Boner dan Walker (1994) dalam Dwi 

Ananing Tyas A. (2006) mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan 

yang muncul dari penambahan pendidikan  formal sama bagusnya 

dengan yang didapat dari pengalaman khusus dalam rangka memenuhi 

persyaratan sebagai seorang professional. Seorang auditor harus 

menjalani pendidikan yang cukup agar dapat menunjang pekerjaan 

yang dijalaninya. Variabel pendidikan ini dapat diukur melalui 

pendidikan akhir yang ditempuh oleh seorang auditor atau melalui 

ujian untuk menjadi seorang akuntan. 
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2.2.3 Pelatihan Auditor 

Pelatihan bagi seorang auditor sangat perlu bagi penunjang 

profesioanlisme auditor tersebut melaksanakan tanggung jawabnya 

dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Definisi dari 

pelatihan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang auditor dalam 

memperbaiki penguasaannya untuk berbagai keterampilan dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin (Handoko, 1992:104 

dalam Adi Kurniawan dan Indrawati, 2004). Variabel pelatihan ini 

diukur melalui frekuensi dan efisien dan efektif dalam mengikuti 

pelatihan, maksudnya adalah bahwa pelatihan ini dapat dilihat dari 

berbagai kegiatan baik itu dari seminar atau dari kegiatan lainnya 

diluar pendidikan yang diterima auditor tersebut. 

 

2.2.4 Profesionalisme Auditor 

Lekatompessy (2003) dalam Arleen Herawaty dan Yulius 

Kurnia Susanto (2009) mengemukakan bahwa profesi dan 

profesionalisme dapat dibedakan secara konsep. Profesi merupakan 

jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan 

professional merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. 

Menurut Hall (1968) dalam Hendro Wahyudi dan Aida Ainul 

Mardiyah (2006) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu: 
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a) Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi prefesionalisme 

dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 

Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan 

ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang 

total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, 

bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

b) Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun 

professional karena adanya pekerjaan tersebut. 

c) Kemandirian 

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang 

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada 

tekanan dari pihak manapun. 

d) Keyakinan terhadap peraturan profesi 

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang 

paling berwenang dalam menilai pekerjaan professional adalah rekan 

seprofesi dan bukan orang luar yang tidak memiliki kompetensi 

dalam ilmu dan bidang yang sama. 

e) Hubungan dengan sesama profesi 
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Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok 

kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. 

 

2.2.5 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 meletakkan kepercayaan atas informasi 

tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut 

(Sukrisno, 1996:1000) dalam Hendro Wahyudi dan Aida Ainul 

Mardiyah (2006). 

Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah (2006) 

menyatakan bahwa bahwa 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 merupakan salah satu 

keputusan terpenting yang diambil oleh seorang auditor, yang 

memerlukan pertimbangan professional yang memadai. 
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2.2.6 Pengalaman Terhadap    Profesionalisme Auditor 

Pengalaman audit merupakan seberapa lama seorang akuntan 

public menjalankan profesinya sebagai seorang akuntan dalam pelaksanaan 

penugasan audit menurut keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. 

Penelitian Ruti Desiarma (2008) mengatakan bahwa pengalaman 

seorang auditor memberikan pengaruh yang negatif terhadap profesionalisme 

auditor. Hal ini konsisten dengan penelitian Adi Kurniawan Dwi Widiyanto 

dan Indrawati Yuhertina (2004) yang menyimpulkan bahwa variabel 

pengalaman berpengaruh negatif terhadap profesionalisme auditor. Semakin 

tinggi pengalaman akan mempunyai tingkat profesionalisme afiliasi 

komunitas yang tinggi. 

 

2.2.7 Pendidikan Terhadap    Profesionalisme Auditor 

Pendidikan merupakan syarat yang harus di miliki oleh seorang 

auditor, karena dengan latar belakang pendidikan yang baik maka dapat 

menunjang apresiasi masyarakat tentang jasa yang diberikan oleh seorang 

auditor. Penelitian Adi Kuriawan dan Indawati Yuhertiana (2004) 

menyimpukan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap 

profesonalisme auditor. 

 

2.2.8 Pelatihan Terhadap    Profesionalisme Auditor 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurniawan dan 

Indrawati Yuhertiana (2004) pelatihan bagi seorang auditor sangat perlu 
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bagi penunjang profesioanlisme auditor tersebut melaksanakan tanggung 

jawabnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan variabel 

pelatihan berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor. 

Banyaknya pelatihan yang diikuti oleh seorang auditor tidak menutup 

kemungkinan pengetahuan yang diperoleh akan bertambah. 

 

2.2.9 Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Sebagai seorang auditor, dalam melaksanakan proses audit dan 

penyusunana laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat 

melkasanakan pekerjaan secara professional maka auditor harus membuat 

perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Didalam perencanaan 

audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, 

sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang 

auditor itu professional maka semakin auditor tersebut tepat dalam 

menentukan tingkat materialitas. 

 

2.2.10 Pengalaman terhadap pertimbangan tingkat materialitas   

Pengukuran pengalaman auditor dilihat dari lamanya waktu 

seseorang bekerja sebagai auditor. Menurut Ida Suraida (2005), 

pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya 

penugasan yang pernah ditangani. 
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2.2.11 Pendidikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas  

Pendidikan adalaha suatu proses pengembangan kemampuan ke 

arah yang diinginkan. Pendidikan seorang auditor dilihat dari pendidikan 

yang diterima oleh seorang auditor. Dengan pendidikan yang diperoleh 

oleh seorang auditor akan dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialitas dalam mengaudit laporan keuangan.  

Boner dan Walker (1994) dalam Dwi Ananing Tyas A. (2006) 

mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari 

penambahan pendidikan  formal sama bagusnya dengan yang didapat dari 

pengalaman khusus dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang 

professional. Seorang auditor harus menjalani pendidikan yang cukup agar 

dapat menunjang pekerjaan yang dijalaninya sehingga akan 

mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan. 

 

2.2.12 Pelatihan terhadap pertimbangan tingkat materialitas  

Definisi dari pelatihan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang 

auditor dalam memperbaiki penguasaannya untuk berbagai keterampilan 

dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin (Handoko, 

1992:104 dalam Adi Kurniawan dan Indrawati, 2004). 

Profesionalisme dan pengetahuan yang tinggi akan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang 

akan berpengaruh terhadap kualitas audit laporan keuangan dan dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan memiliki tingkat 
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profesionalisme yang tinggi, maka akan lebih tepat dalam menentukan 

pertimbangan tingkat materialitas. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah penelitian  di 

atas, maka akan dapat diperoleh beberapa hipotesis. Untuk lebih 

memahami, dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini: 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada kegiatan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian terdahulu 

dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam 

penelitian saat ini adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh langsung antara variabel pengalaman terhadap 

profesionalisme auditor 

H2  : Terdapat pengaruh langsung antara variabel pendidikan terhadap 

profesionalisme auditor 

H3  : Terdapat pengaruh langsung antara variabel pelatihan terhadap 

profesionalisme auditor 

H4  : Terdapat pengaruh langsung antara variabel profesionalisme auditor 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

H5 :  Terdapat pengaruh langsung antara variabel pengalaman terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas 

H6 : Terdapat pengaruh langsung antara variabel pendidikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas 

H7 : Terdapat pengaruh langsung antara variabel pelatihan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas 

H8 : Terdapat pengaruh tidak langsung variabel pengalaman terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dengan profesionalisme auditor 

sebagai variabel intervening 
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H9 : Terdapat pengaruh tidak langsung variabel pendidikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dengan profesionalisme auditor 

sebagai variabel intervening 

H10 : Terdapat pengaruh tidak langsung variabel pelatihan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dengan profesionalisme auditor 

sebagai variabel intervening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




