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“THE EFFECT OF AUDITOR’S PROFESSIONALISM AND AUDITOR’S 
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JUDGMENT IN AUDITING PROCESS” 
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ABTRACT 

This research aims to examine the influence of  auditor’s professionalism 
and auditor’s professional ethics toward materiality level judgment in auditing 
process of financial statements. This research uses primary data in distributing 
questionnaires, which is conducted in Jakarta with auditor respondents who 
worked in the Office of Public Accountant. Determination of sample is done with 
using purposive sampling. There are seventy questionnaires distributed, but only 
fifty questionnairs return. Analyzing the data for hypothesis testing is done by 
multiple regressions tests. 

The results of this research show that both partial and simultaneous 
auditor’s professionalism and auditor’s professional ethics significantly effect 
materiality level judgment. The research also shows that auditor’s professional 
ethics variable is the most dominant variable effect materiality level judgment. 

 
 

Key words: Professionalism, Auditor’s professional Ethics, Materiality auditing 
process of financial statements 
 

 

 

 

 

 

 

v 
 



“PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN ETIKA PROFESI 
TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM 

PROSES PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN” 
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta) 

 

Oleh: 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor 
dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Pada penelitian ini 
digunakan data primer dalam penyebaran kuesioner yang dilakukan di Jakarta 
dengan responden auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Penentuan 
sample dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Kuesioner yang 
disebarkan berjumlah tujuh puluh akan tetapi hanya lima puluh yang kembali. 
Penganalisisan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi 
berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun 
simultan profesionalisme auditor dan etika profesional auditor berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini juga 
menunjukan bahwa variabel etika profesional auditor merupakan variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Kata Kunci: profesionalisme, etika profesi, dan pertimbangan tingkat materialitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor 

eksternal. Gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan ke dalam 

lima dimensi profesionalisme, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kemandirian, kepercayaan terhadap pengaturan profesi dan hubungan dengan rekan 

seprofesi Hastuti et al (2003). 

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional, akuntan publik sebagai pihak 

yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan 

kinerjanya agar dapat memberikan hasil audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang 

membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya akuntan publik juga memiliki 

pemahaman yang memadai mengenai kode etik profesi  yang telah ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntansi Indonesia agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat di hindari, 

Herawaty dan Susanto (2008). 

Masalah profesionalisme dalam melakukan suatu profesi telah dikemukakan 

pada beberapa dekade yang lalu, dan sampai sekarang masih sangat diperlukan, 

apalagi berkaitan dengan era globalisasi. Hall (1968) mengemukakan konsep 

profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan. Hall (1968) berpendapat 

bahwa profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting yaitu aspek struktural dan 
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aspek sikap. Aspek struktural berkaitan dengan bagian pekerjaan seperti 

pembentukan sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan kode etik. 

Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. 

Profesionalisme dalam konteks akuntansi berbeda dengan bidang medis dan 

hukum karena mempunyai sifat yang berlainan dari sisi kewajiban profesionalnya. 

Satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari praktek akuntansi yaitu melibatkan 

pengungkapan kepada publik (masyarakat). Profesionalisme dalam akuntansi, harus 

dipandang sebagai tiga serangkai yang terdiri dari profesional, klien dan masyarakat. 

Lindblom dan Ruland (1997). Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk 

profesi akuntan. Pada tahun-tahun terakhir ini, perhatian semakin meningkat terhadap 

praktek yang etis dan profesional Mautz (1988) Banber dan Venkataraman (2002). 

Lebih jauh lagi, dengan banyaknya kasus yang mempertanyakan integritas auditor 

dan efektifitas proses self regulatory profesi seperti kasus Enron, Worldcom, Xerox 

dan sebagainya, dimana telah terjadi pelanggaran kode etik profesional. Hal ini dapat 

dimungkinkan karena adanya konflik organisasional profesional yaitu perbedaan 

nilai-nilai yang dianut oleh profesional dengan nilai-nilai organisasi. Baker (1977) 

berpendapat bahwa profesi akuntan telah dikarakteristikan sebagai profesi yang 

memiliki potensi terjadinya konflik. 

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan 

dari laporan keuangan. Definisi materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang 

dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang 
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melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap 

pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, 

karena adanya penghilang atau salah saji Mulyadi (2002). 

Jasa audit merupakan suatu jasa profesi yang dilakukan oleh kantor akuntan  

publik dan dilaksanakan oleh seorang auditor. Sifatnya sebagai jasa layanan, menurut 

seorang auditor untuk bertindak efisien melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya 

auditor cenderung untuk melaksanakan pekerjaan audit seminimal mungkin dengan 

tetap memperhatikan bukti-bukti yang mendukung keabsahan pendapatnya. Standar 

profesional akuntan publik (SPAP) mengharuskan dibuatnya laporan setiap kali 

kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan keuangan. Keterikatan ini tidak 

selalu berupa audit laporan keuangan, tetapi dapat pula hanya berupa bantuan untuk 

menyusun laporan keuangan.  

Kantor akuntan publik dapat menerbitkan berbagai variasi laporan audit atau 

atestasi yang lain sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit seorang audit   

jarang sekali memeriksa setiap transaksi dalam periode yang diaudit. Dalam keadaan 

seperti itu, sangat mungkin terdapat suatu resiko dalam audit (Taylor dalam seminar 

auditing UNDIP, 2000). Menurut Arens dan Lobeecke (1996) menyatakan tujuan 

audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan 

pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Standar 
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Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan disetiap kali melakukan 

audit. Kantor Akuntan publik dapat menerbitkan berbagai laporan audit, sesuai 

dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat 

memberikan jaminan mutlak (guarantee) bagi klien atau pemakai laporan keuangan 

lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat Mulyadi (2002). Auditor 

tidak dapat memberikan jaminan mutlak karena ia tidak dapat memeriksa semua 

transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasikan secara 

semestinya ke dalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan 

jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak mungkin 

dilakukan karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat 

yang dihasilkan. Disamping itu, tidaklah mungkin seorang menyatakan keakuratan 

laporan keuangan, mengingat laporan keuangan itu sendiri berisi pendapat, estimasi, 

dan pertimbangan tersebut tidak akurat seratus persen Mulyadi (2002).  

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan 

pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha 

dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Audit dapat 

dikatakan jujur dan wajar, laporan keuangan tidak perlu benar-benar akurat sepanjang 

tidak mengandung kesalahan material. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak 

adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu account dapat 

mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan. Materialitas 

berhubungan dengan judgment, ketika dikaitkan dengan evaluasi resiko pertimbangan 

inilah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, ruang lingkup dan 
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arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan kelalaian. Dalam perencanaan 

audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor eksternal adalah masalah penetapan 

tingkat resiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat 

materialitas untuk tujuan audit.  

Materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji 

informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat 

mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang 

meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau 

salah saji itu Mulyadi (2002). Materialitas adalah dasar penetapan standar auditing 

tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, 

materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas 

laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas 

tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki 

ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan 

materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari periode akuntansi satu ke 

periode akuntansi yang lain. 

Mengapa auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas 

pada tahap perencanaan audit, karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa 

jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Jika auditor dalam 

menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi 

waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan 

masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan Publik 
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tempat dimana dia bekerja, dikarenakan tidak efisiennya waktu dan usaha yang 

digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan 

keuangan kliennya. Sebaliknya jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas 

terlalu tinggi, auditor akan  mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia 

memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang 

sebenarnya berisi salah saji material, yang akan dapat menimbulkan masalah yang 

dapat berupa rasa tidak percaya masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik dimana 

auditor tersebut bekerja akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh 

terhadap laporan keuangan yang berisi salah saji yang material Mulyadi (2002). 

Auditor menemui kesulitan dalam menetapkan jumlah tingkat materialitas 

laporan keuangan kliennya. Hal ini disebabkan karena auditor kurang dalam 

mempertimbangkan masalah lebih saji dan kurang saji, selain itu auditor juga sering 

menganggap perkiraan tertentu lebih banyak kekeliruannya dari pada perkiraan 

lainnya sehingga membuat seorang auditor kesulitan dalam menentukan jumlah 

tingkat materialitas. Disini dibutuhkan seorang auditor yang memiliki sikap 

profesionalisme yang tinggi untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas 

yang akan ditetapkan baik dengan menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan 

dengan jumlah yang rendah atau tinggi, sehingga diharapkan dengan profesionalisme 

auditor yang semakin tinggi akan mampu untuk mempertimbangkan tingkat 

materialitas semakin baik pula. Ristyo (2007).  

Pertimbangan auditor tentang materialitas berupa masalah kebijakan profesional 

dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan 
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keuangan. Tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama 

dengan entitas lain tergantung pada ukuran entitas tersebut. Tanggung jawab auditor 

adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. 

Jika auditor menemukan kesalahan yang material, dia akan meminta perhatian klien 

supaya melakukan tindakan perbaikan. Jika klien menolak untuk memperbaiki 

laporan keuangan, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan 

dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan 

penyajian Mulyadi (2002) 

Tanggung jawab inilah yang menuntut auditor harus bisa memeriksa dengan 

teliti laporan keuangan kliennya, tentunya berdasarkan prinsip akuntansi berterima 

umum. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa Bank Lippo, Kasus 

yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Lippo terhadap Laporan 

keuangan yang dikeluarkan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank Lippo 

yang dianggap menyesatkan tenyata berisi banyak sekali kesalahan material. Disini 

peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Hal 

tersebut dapat muncul karena adanya omission atau penghilangan informasi fakta 

material, atau adanya pernyataan fakta material yang salah. Rahmawaty (1997). 

Selain fenomena diatas, muncul issue yang sangat menarik yaitu pelanggaran 

etika oleh akuntan baik ditingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia issue 

ini berkembang seiring dengan adanya pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh 

akuntan pubik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Contoh kasus ini adalah 

pelanggaran yang melanda perbankkan Indonesia sekitar tahun 2002. Banyak bank 
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yang dinyatakan sehat oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasarkan 

Standar Akuntansi Perbankan Indonesia. Ternyata sebagian bank tersebut kondisinya 

tidak sehat, hal ini dapat terjadi karena auditor memberikan pendapat yang wajar 

terhadap laporan keungan yang sebenarnya berisi salah saji material dan ini adalah 

tanggung jawab auditor. Kasus lainnya adalah rekayasa atas laporan keuangan yang 

dilakukan oleh auditor intern yang banyak dilakukan sejumlah perusahaan Go Public. 

Winarna dan retnowati (2004). 

Penelitian mengenai Profesionalisme auditor sebelumnya telah dilakukan oleh 

Theresia (2003). Penelitian tersebut mengkaji pengaruh profesionalisme auditor 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian itu menemukan ada satu 

variabel profesionalisme auditor yang hasilnya tidak signifikan. Hal tersebut tidak 

kontradiktif dengan teori yang dikembangkan Kalbers dan Forgaty (1995).  

Dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan 

tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang, selain itu dengan 

profesionalisme seorang akan mampu untuk membuat keputusan tanpa tekanan pihak 

lain, Akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu 

beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaanya adalah rekan 

sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik 

pula. 

Audit dapat dikatakan jujur dan wajar, laporan-laporan keuangan tidak perlu 

benar-benar akurat. Taylor dalam Seminar Auditing, UNDIP (2000), bahkan 
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sepanjang tidak mengandung kesalahan material laporan-laporan keuangan tersebut 

dapat diterima dan dinyatakan wajar (Unqualified atau Qualified) tergantung 

beberapa kondisi lain yang ditemui dalam audit. Persoalannya adalah, materialitas 

suatu errors sangat sulit diukur dan ditentukan dan tergantung pada pertimbangan 

(Judgment) dari auditor, keadaan tersebut mengidentifikasikan bahwa dalam suatu 

audit dibutuhkan akurasi prosedur-prosedur audit yang tinggi untuk mengetahui atau 

bila mungkin, meminimalkan unsur resiko dalam audit. Resiko audit menunjukkan 

tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan 

yang sebenarnya berisi salah saji material. Karena itu, resiko audit berhubungan 

dengan materialitas, dan keduanya merupakan dasar bagi pertimbangan (Judgment) 

auditor dalam mengambil keputusan. Dengan demikian resiko, materialitas dan 

judgment auditor merupakan faktor-faktor penting dalam pelaksanaan audit. 

Tujuan dari penerapan materialitas adalah untuk membantu auditor 

merencanakan pengumpulan bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah 

yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bahan bukti Arifuddin et al. (2002). 

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

profesionalisme auditor dan etika profesi dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat 

materialitas  di dalam proses pengauditan laporan keuangan. Audit atas laporan 

keuangan oleh pihak luar itu sangat diperlukan, khususnya untuk perusahaan yang 

berbentuk perseroan terbuka (PT) yang dikelola oleh manajemen profesional yang 

ditunjuk oleh pemegang saham.  
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Yendrawati (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada (1) objek penelitian pada Yendrawati (2008) adalah kantor kuntan publik (KAP) 

yang ada di Yogyakarta sedangkan objek penelitian pada penelitian ini adalah kantor 

akuntan publik (KAP) yang berada di Jakarta; (2) Penambahan variabel independen, 

yaitu etika profesi yang diambil dari penelitian Murtanto dan Marini (2003); (3) 

Penelitian yang dilakukan Yendrawati (2008) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh 

profesionalisme auditor eksternal dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan”. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan? 

2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

dalam proses pengauditan laporan keuangan? 

3. Apakah profesionalisme dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan? 
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C.   Tujuan dan Manfaat penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profesionalisme auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh profesionalisme dan etika profesi 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan? 

D. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti: 

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai profesional eksternal auditor 

dalam mempertimbangkan tingkat materialitas yang melingkupi laporan 

keuangan klien sehingga dapat menciptakan kualitas jasa audit yang lebih 

baik dan dapat meningkatkan prestasi profesi akuntan publik di dunia bisnis. 

2. Untuk lebih memahami dan menerapkan profesionalisme auditor dalam 

melakukan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan 

laporan keuangan. 

3. Untuk tambahan sebagai informasi penelitian selanjutnya agar mahasiswa 

lulusan akuntansi yang ingin berprofesi sebagai akuntan publik menyadari 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

A. PROFESIONALISME 

Dalam pengertian umum, seorang dikatakan professional jika memenuhi tiga 

kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk 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 

Herawaty dan Susanto (2008). 

Menurut Kalbes dan Fogarty (1995) dalam penelitian Wahyudi et al, (2006) 

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 apakah suatu 

pekerjaan merupakan suatu bentuk profesi atau tidak.” Sebagai profesional, akuntan 

publik mengakui dan memiliki tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap 

klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, 

sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi bagi akuntan publik. 

Secara sederhana profesionalisme berarti kemampuan untuk melaksanakan 

berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan profesi, kemampuan profesionalisme ini 

dilandasi oleh adanya latar belakang spesialisasi dan profesi yang digeluti seseorang. 

Namun sebagai dasar untuk memahami tentang kemampuan profesionalisme maka 

pemahaman terhadap konsep kemampuan atau kompetensi ini perlu diperhatikan, 
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karena dengan kompetisi inilah muncul rasa percaya diri. Dengan memiliki rasa 

percaya diri orang akan merasa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya Martadiredja (2003). 

Profesionalisme bagi akuntan publik adalah perilaku bertanggung jawab 

terhadap profesi, peraturan, undang-undang, klien dan masyarakat, termasuk para 

pemakai laporan keuangan. Fakta membuktikan bahwa perilaku profesional 

diperhatikan bagi semua profesi agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

Menurut Arens dan Locbbecke (1996) perilaku profesional bagi akuntan publik 

meliputi : 

(1) Prinsip-prinsip yang meliputi tanggungjawab, bertindak untuk kepentingan 

masyarakat, bertindak jujur, integritas, objektivitas, independensi, bekerja 

cermat, serta mengevaluasi kelayakan lingkup dan sifat jasa;  

(2)  Peraturan perilaku yang harus ditaati oleh profesi akuntan publik;  

(3)  Interprestasi; dan  

(4)  Kelengkapan etika Sihwahjoeni (2005) 

Sebagai profesional, auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan 

perilaku yang spesifik yang menggambarkan suatu sikap yang ideal. Kewajiban 

tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat fundamental bagi profesi untuk 

memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang yang profesional mempunyai 

tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seseorang profesional 

memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak 

aktifitas yang dilakukan. 
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Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan 

mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia, antara lain: 

(1)  Prinsip-prinsip yang ditetapkan IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis 

yang telah ditetapkan IAI seperti dalam terminologi filosofi;  

(2)  Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan 

sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan;  

(3)  Interprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para 

praktisi harus memahaminya;  dan  

(4)  ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap 

memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, 

walaupun auditor dibayar oleh kliennya Wahyudi et, all (2006) . 

Sebagai profesional auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan 

perilaku dalam berbagai hal yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, 

dan harus tetap memegang teguh prinsip independensi dalam proses audit. 

Konsep profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan telah 

ditemukan oleh Hall (1968) dalam Lekatompesy (2003), bahwa menurutnya 

profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting yaitu aspek struktural dan aspek 

sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan 

sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan pembentukan kode etik. 

Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. 
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Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan. Pada    

tahun-tahun terakhir ini, perhatian semakin meningkat terhadap praktek yang etis dan 

profesional (Mautz 1998; Bamber dan Venkataraman 2002). Lebih jauh lagi, dengan 

banyaknya kasus yang mempertanyakan intregritas auditor dan efektivitas proses self 

regulatory profesi seperti kasus Enron, Worldcom, Xerox dan sebagainya, dimana 

telah terjadi pelanggaran kode etik profesional yaitu perbedaan nilai-nilai yang dianut 

oleh profesional dengan nilai-nilai organisasi. Baker (1997) berpendapat bahwa 

profesi akuntan telah dikarakteristikan sebagai profesi yang memiliki potensi 

terjadinya konflik Setianingsih et, all (2004). 

Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan 

memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambilan keputusan. 

Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggungjawab yang semakin meluas 

auditor eksternal harus mempunyai wawasan luas tentang  materi-materi yang harus 

dipertimbangkan sehubungan dengan kompleksitas organisasi dan transaksi yang 

akan diauditnya, agar mampu mendapat gambaran yang selengkapnya tentang kondisi 

dan keadaan klien yang akan diauditnya Hastuti et, all (2003). 

Dalam penelitian Sihwahjoeni (2005) dikatakan sebagai penjual jasa, profesi 

akuntan publik diwajibkan mempunyai kepedulian yang tinggi, secara teknis 

menguasai dan mampu melaksanakan standar (Standar Akuntansi Keuangan, Standar 

Profesional Akuntan Publik, dan Kode Etik) yang dikeluarkan asosiasi profesi. Dalam 

mencari calon klien atau membina klien yang sudah ada, misalnya, akuntan publik 
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profesional dapat menunjukkan kepedulian yang tinggi dengan melakukan hal-hal 

berikut: 

1. Pemberian konsultasi secara tulus tanpa pretensi macam-macam pada saat 

bisnis klien merangkak tumbuh berkembang. Pada kondisi pertumbuhan 

bisnisnya. 

2. Perduli dengan informasi bulanan perusahaan, yaitu terus berusaha 

memantau perkembangan dan lingkungan bisnis yang termasuk klien. 

3. Sering menghadiri seminar dan atau forum ilmiah yang terkait dengan bisnis 

klien atau memberikan seminar-seminar sekitar bisnis yang menyangkut 

klien. 

Auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan 

kecermatan, atau kepedulian profesional. Misalnya, kecermatan dan keseksamaan 

profesional meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja, 

mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai dan menyusun laporan audit yang 

lengkap. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan 

ketidakjujuran, tetapi tentu saja dia tidak dapat diharapkan untuk bertindak sempurna 

dalam setiap situasi. 

       Hall (1968) dan Yendrawati (2008) mengembangkan konsep profesionalisme 

dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme auditor, meliputi lima 

dimensi yaitu : 
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1. Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional melalui 

penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap 

melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah 

ekspresi dari pencurahan hati yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan 

didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Penyerahaan diri secara total merupakan komitmen pribadi, sehingga 

kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru 

material.  

2. Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta 

manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. 

3. Kemandirian 

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional 

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain 

(pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). 

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. 
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5. Hubungan sesama profesi 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal 

sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional 

membangun kesadaran profesinya.  

 Di Indonesia penelitian tentang profesionalisme telah banyak dilakukan. 

Penelitian tersebut umumnya menggunakan dimensi-dimensi profesionalisme dari 

Hall (1968). Penelitian yang sejenis telah dilakukan oleh Hastuti et, al. (2003), 

Yendrawati (2008), Herawati dan Susanto (2008) yang memuji profesionalisme 

dikalangan eksternal auditor. Sumardi dan Hardiningsih (2002) yang menguji 

profesionalisme dikalangan BPKP, dan Lekatompesy (2003) yang menguji 

profesionalisme dikalangan akuntan publik. 

B. ETIKA PROFESI 

       Etika adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik 

dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi 

dengan masyarakat Herawaty dan Susanto (2008). 

       Secara umum etika di definisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-

aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau 

individu Sukamto (1991). Menurut Suseno Magnis (1989) dan Sony Keraf (1991) 

bahwa untuk memahami etika perlu dibedakan dengan moralitas. Moralitas adalah 

suatu system nilai tentang bagaimana seseorang harus hidup sebagai manusia Suraida 

(2005). 
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Dimensi etika yang sering digunakan dalam penelitian adalah 1) Kepribadian, 2) 

Kesadaran etis dan 3) Keperdulian pada etika profesi yaitu kepedulian pada kode etik 

IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek 

sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan usaha pada instansi pemerintah 

maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab 

professionalnya Suraida (2005). 

Seorang akuntan professional harus menaati peraturan kode etiknya dalam setiap 

perilakunya, karena hal tersebut berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan. 

Kode etik merupakan pedoman bagi para akuntan dalam pelaksanaan tugasnya, maka 

dituntut adanya pemahaman yang baik mengenai kode etik dalam memberikan jasa 

akuntansi tersebut Agoes (2003). 

C. MATERIALITAS 

Materialitas merupakan suatu konsep yang penting dalam akuntansi dan 

auditing. Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan Standar Auditing, 

terutama Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan Yendrawati (2008). 

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi 

akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat 

mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakan 

kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilang atau salah saji tersebut 

Sukrisno (1996). Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan 

masalah yang berkaitan dalam konsep materialitas. Pedoman materialitas yang 

beralasan, yang diyakini oleh sebagian anggota profesi akuntan adalah standar yang 

20 
 



  

berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus  

menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya suatu informasi yang 

dikatakan material Wahyudi et, al. (2008).  

Tujuan dari penerapan materialitas adalah untuk membantu auditor 

merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan 

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

jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bahan bukti Ariffudin et  al. (2002). 

Dalam penelitian Hastuti et al. (2003) materialitas dalam akuntansi adalah suatu 

yang relatif, nilai kuantitatif yang penting dari beberapa informasi keuangan, dalam 

konteks pembuatan keputusan. Peran konsep materialitas mempengaruhi kuantitas 

dan kualitas informasi akuntansi yang diperlukan auditor dalam membuat keputusan 

yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua 

informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi keuangan seharusnya 

dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi material yang seharusnya 

disajikan. Informasi yang tidak material seharusnya 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 Hastuti et al. (2003). 

Materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor 

bentuk baku. Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara 

individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan 
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keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 

sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting (Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2001). 

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang 

harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu diperoleh dan kriteria 

yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut. Kecukupan bukti audit digunakan 

sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat untuk auditor atas laporan 

keuangan yang diaudit Yendrawaty (2008). 

Konsep materialitas adalah faktor yang penting dalam mempertimbangkan jenis 

laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh,  jika 

ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan 

pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka 

dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian Arifuddin et al (2002). 

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut 

mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup 

signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara 

wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau 

kecurangan Ikatan Akuntansi Indonesia (2001). 

Menurut FASB No. 2 mendefinisikan materialitas sebagai jumlah atau besarnya 

kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang kaitannya dengan kondisi 

yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak 
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yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji berikut. Dari definisi di 

atas konsep materialitas dapat menggunakan tiga tingkatan dalam 

mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara lain Arifuddin et al. 

(2002): 

1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan 

tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan, 

salah saji tersebut dianggap tidak material. 

2. Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu 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. 

Sebagai contoh, salah satu saji di dalam aktiva tetap dapat mempengaruhi 

kesediaan pihak yang berkepentingan untuk memberikan pinjaman pada 

perusahaan jika aktiva tetap tersebut dijadikan sebagai agunan, tetapi secara 

keseluruhan tidak mempengaruhi pemakai laporan keuangan. 

3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi jika terjadi 

para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka 

mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. 

Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor 

merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan 
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jumlah yang rendah, lebih banyak bukti yang dikumpulkan dari pada jumlah yang 

tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti.  

D. PENELITIAN TERDAHULU 

       Berdasarkan penelitian Yendrawati (2008) materialitas dan risiko audit 

dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas 

laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi 

Indonesia sebagai berikut: 

Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal ini perlu dipertimbangkan 

dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil 

prosedur audit. Resiko audit dan materialitas timbul karena sistem pengendalian 

internal kurang baik, untuk meminimalisasi tingkat resiko audit dan materialitas, 

maka diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. 

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan 

tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, 

cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan yang keliru prinsip 

akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkan informasi yang diperlukan. 

Dalam mengambil kesimpulan mengenai materialitas dampak suatu salah saji, 

secara individual atau keseluruhan, auditor umumnya harus mempertimbangkan sifat 

dan jumlahnya dalam hubungan dengan sifat dan nilai pos laporan keuangan yang 

sedang di audit. Sebagai contoh, suatu jumlah yang dianggap material atau laporan 
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keuangan suatu satuan usaha mungkin tidak cukup material bagi satuan usaha lainnya 

yang mempunyai ukuran dan sifat berbeda. Begitu juga apa yang dipandang material 

untuk laporan keuangan suatu satuan usaha dapat pula berubah dari suatu periode ke 

periode lain. 

       Pertimbangan auditor mengenai merupakan pertimbangan profesional dan 

dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan 

memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. 

Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan 

keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. 

E. KETERKAITAN ANTAR VARIABEL 

1. Profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winda Fridati (2005) mengenai 

pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas, 

hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor 

maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam 

pemeriksaan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengabdian pada 

profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan, hubungan sesama profesi 

maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam 

pengauditan laporan keuangan. 

Michael Gibbins (1984) dalam Winda Fridati (2005) berusaha meneliti 

mengenai bagaimana cara kerja pertimbangan profesional akuntan publik 

secara psikologis, dan menemukan bahwa PJPA (Professional Judgement 
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Accountant Publi) adalah proses yang pragmatik. Suatu proses melalui 

faktor-faktor yang berupa; pengalaman sehari-hari, terutama yang 

berhubungan dengan menghadapi lingkungan yang penuh tuntutan, 

menjalani hidup hari demi hari, menghasilkan uang, pembenaran terhadap 

tindakan, merespon terhadap motivasi dari kantor tempat bekerja dan belajar 

dari feedback atau tidak belajar dari kesalahan.  

Hastuti dkk. (2003) dalam Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto 

(2008) meneliti tentang hubungan profesionalisme dengan pertimbangan 

tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan dengan 

menggunakan lima dimensi profesional yang sebelumnya dikembangkan 

oleh Hall (1968). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan 

tingkat materialitas, semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, 

semakin baik pertimbangan tingkat materialitasnya. 

Ha1: Terdapat pengaruh signifikan profesionalisme auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

2. Etika profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas 

Setiap profesi memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus 

memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat 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 pembuat keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. 
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Menurut Murtanto dan Marini (2003) dalam penelitian Herawaty et al. 

(2008) etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan 

suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah 

laku para anggotanya. 

Hasil penelitian dari Herawaty dan Susanto (2008) mengenai etika 

profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas adalah bahwa etika profesi 

berhubungan secara signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas 

adalah bahwa etika profesi berhubungan secara signifikan dengan 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. Koefisien korelasinya bersifat positif. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka 

semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penulis merumuskan 

hipotesa sebagai berikut: 

Ha2: Terdapat pengaruh signifikan etika profesi auditor terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

3. Profesionalisme dan Etika profesi dengan pertimbangan tingkat 

materialitas 

Hasil penelitian dari Ristyo (2010) dan Sari (2008) mengenai 

profesionalisme dan etika profesi berhubungan secar signifikan dengan 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. Koefisien korelasi bersifat positif, hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntan publik mempunyai sikap 

profesionalisme dan menaati kode etik maka semakin baik pula 

pertimbangan tingkat materialitasnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut: 

Ha3: Terdapat pengaruh signifikan profesionalisme dan etika profesi 

auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 

F. MODEL PENELITIAN 

       Pada penelitian Yendrawati (2008) dikemukakan bahwa auditor eksternal yang 

memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang 

dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Dengan demikian model penelitian 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan 

tingkat materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan 
Keuangan 

 

 

  

  

 

 

Profesionalisme 
(X1) 

Etika profesi 
 (X2) 

Pertimbangan tingkat 
Materialitas 

(Y) 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Hubungan Antara 

Judgment Audit Dengan 

Resiko dan Materialitas. 

Arifuddin (2002) 

Materialitas Profesionalis

me Auditor 

dan Etika 

Profesi 

Hasil Pengalaman audit  

berkorelasi signifikan negatif 

dengan tingkat kesulitan dan 

berkorelasi signifikan positif 

dengan tingkat keyakinan akan 

tetapi pengalaman audit  tidak 

berkorelasi signifikan dengan 

ketepatan penilaian 

Hubungan Profesionalisme 

Dengan Konsekuensinya: 

Komitmen Organisasional, 

Kepuasan Kerja, Prestasi 

Kerja, dan Keinginan 

Berpindah. 

Lekatompessy (2003) 

Profesionalisme 

Auditor 

Tingkat 

Materialitas 

Hasil penelitian menunjukan  

bahwa pengaruh profesionalisme 

mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan dalam sebuah komitmen 

organisasi, kepuasan kerja, prestasi 

kerja dan keinginan berpindah dan 

pengaruh negatif dengan keinginan 

berpindah 

Hubungan 

Profesionalisme, Konflik 

Organisasional – 

Profesional dan Work 

Outcome. 

Profesionalisme 

Auditor 

Tingkat 

Materialitas 

Hasil penelitian menunjukan  

bahwa dimensi profesionalisme 

berhubungan positif dengan 

konflik organisasi-profesional.  

konflik organisasi-profesional 
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Nina Setianingsih (2004) berhubungan positif dengan 

keinginan berpindah melalui 

penurunan komitmen 

organisasional, peningkatan 

komitmen profesional, penurunan 

kepuasan kerja 

Pengaruh Pengalaman 

terhadap profesionalisme 

Serta Pengaruh 

Profesionalisme terhadap 

Kinerja dan Kepuasan 

Kerja. 

Sumardi (2002) 

Profesionalisme 

Auditor 

 

Tingkat 

Materialitas 

Hasilnya penelitian menunjukkan 

bahwa pengalaman auditor BPKP 

mempunyai profesionalisme yang 

tinggi. Hubungan korelasi antara 

profesi dan kinerja kerja 

menunjukan bahwa keduanya 

mempunyai korelasi signifikan   
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1. Populasi 

       Populasi penelitian ini adalah para akuntan yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik yang berada di Pulau Jawa. 

2. Sample 

       Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

Purposive sampling yaitu prosedur sampling yang memilih sampel dari 

elemen populasi berdasarkan tujuan atau target tertentu dari peneliti. Para 

responden adalah Auditor yang bekerja di KAP kawasan DKI Jakarta. 

B. METODA PENGUMPULAN DATA  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli atau tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 Pengumpulan data dilakukan melalui metode survey dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner tersebut ditujukan kepada para auditor yang bekerja pada 

KAP di kawasan DKI Jakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan 

kuesioner melalui perantara (contact person) atau dengan mendatangi secara 

langsung KAP-KAP di wilyah DKI Jakarta. 

31 
 



  

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data opini yang dikumpulkan 

dengan cara mengirimkan kuisioner kepada responden baik secara langsung maupun 

contact person. 

D. METODE ANALISIS DATA 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian 

untuk permasalahan mengenai cakupan pertimbangan tingkat materialitas dalam 

proses pengauditan laporan keuangan. Peneliti akan memberikan pemeringkatan dan 

penggolongan terhadap jawaban yang diberikan responden. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji reliabilitas 

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. “suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu” (Ghozali, 2005). 

Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah One Shot atau pengukuran sekali 

saja, yang mana pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur konstruk tertentu menunjukan tingkat 

reliabilitas yang digunakan adalah teknik Cronbach Alpha yaitu pengujian yang 

paling umum digunakan. “suatu variabel dikatakan reliabel jika menunjukan nilai 
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Cronbach Alpha lebih besar dari pada 0,60’ menurut pendapat Nunnally (1967) 

dalam Ghozali (2005). 

b. Uji Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur 

benar-benar menguji apa yang perlu diukur. Dalam penelitian ini uji validitas 

digunakan untuk mengukur berapa sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Uji validitas ini diukur dengan menggunakan pearson correlation dengan cara 

menghitung korelasi antara nilai masing – masing butir pertanyaan dengan total nilai, 

dinyatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2005). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah modal regresi yang ditemukan terdapat korelasi 

antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas), uji multikolinieritas dilihat 

dari nilai tolerance dan variance inlfation factor (VIF). Dari suatu model regresi yang 

bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan 

mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 (Ghozali, 2005). 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005) uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada grafik scatterplot, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Jika titik pada grafik membentuk pola dengan teratur (bergelombang),   melebar, 

menyempit), maka terdapat heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar  di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu y maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk megetahui apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat  normal probability plot  

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan 

menngikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal yang 

mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data (titik) 

menyebar menjauh dari garis diagonal, maka tidak menunjukkan pola distribusi 
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normal yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas (Ghozali, 2005:10). 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model persamaan analisis. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan analisis regresi linear 

berganda (mulitple regresion) dengan model persamaan sebagai berikut:    

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

 Keterangan: 

 Y   : pertimbangan tingkat materialitas 

 a  : konstanta 

  b1 b2   : koefisien regresi 

  X1   : profesionalisme 

  X2   : etika profesi 

  e  : error 

a. Uji Koefisien Determinasi 

       Menurut Santoso (2002), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 
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determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R2 pasti meningkat 

tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menggunakan nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2005). 

b. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)  

       Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh variabel penjelas atau 

independen yang dimasukan dalam model regresi secara individual terhadap variabel 

dependen. Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji 

hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang 

menunjukkan probabilitas kesalahan sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut, jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima ; jika 

signifikansi > 0,05 maka nilai Ha ditolak (Ghozali, 2005). 

c. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi. Kriteria 

yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah 

berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang menunjukan probabilitas 

kesalahan sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut, jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak: jika nilai signifikansi > 0.05 maka nilai H0 

tidak dapat ditolak (Ghozali 2005). 
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E. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURANNYA 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang 

diajukan, maka perlu diadakan pengukuran atas variabel yang diteliti. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel profesionalisme sebagai variabel 

dependen. Metode yang digunakan dalam pengukuran pernyataan pendapat dari 

responden atas pertanyaan yang diberikan dari responden adalah skala likert lima 

point. 

1. Variabel Independen 

a. Profesionalisme Auditor 

Profesionalisme merupakan sikap seseorang dalam menjalankan suatu 

profesi dan suatu profesi dan sebagai aspirasi dalam kemajuan berkarir untuk 

jangka waktu yang lama. 

Profesionalisme diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan, skala yang 

digunakan adalah likert lima point yang terdiri dari: 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 2 = Tidak Setuju (TS) 

 3 = Ragu-ragu (R) 

 4 = Setuju (S) 

 5 = Sangat Setuju (SS) 
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b. Etika Profesi Auditor 

Kode etik Akuntan adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara 

akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi 

dengan masyarakat. Etika profesi merupakan kode etik, yang merupakan 

seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. 

Dalam etika akuntan terdapat 4 prinsip penting yaitu: 

1) Prinsip Bertanggungjawab 

2) Prinsip Keadilan  

3) Prinsip Otonomi 

4) Prinsip Intergritas moral 

Etika profesi diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan. Skala yang 

digunakan adalah Likert lima poin terdiri dari: 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 2 = Tidak Setuju (TS) 

 3 = Ragu-ragu (R) 

 4 = Setuju (S) 

 5 = Sangat Setuju (SS) 

2. Variabel  Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah materialitas. Materialitas 

merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, 

dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan 

perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakan 
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kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji 

tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan 13 item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Hall (1968) dalam Yendrawati (2008). Skala yang digunakan 

adalah skala likert lima point yang terdiri dari: 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 2 = Tidak Setuju (TS) 

 3 = Ragu-ragu (R) 

 4 = Setuju (S) 

 5 = Sangat Setuju (SS) 
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Tabel 3.1 
Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel  Sub Variabel Indikator Skala 

Variabel Independen 

1. Profesionalisme 
(Wahyudi, 2006; 
Yendrawati, 
2008) 

1. Pengabdian pada   
profesi 

 
 
 
2. Kewajiban sosial 
 
 
 
 
 
3. Kemandirian 
 
 
 
4. Keyakinan 
 
 
 
5. Hubungan   

sesama profesi 

1.1. menggunakan pengetahuan, 
kemampuan dan pengalaman 
dalam proses pengauditan 

1.2  teguh pada profesi sebagai 
auditor 

2.1. Profesi eksternal auditor adalah 
profesi yang penting di 
masyarakat 

2.2. Auditor tidak mementingkan 
keuntungan pribadi3.1. Mampu 
mengetahui kekeliruan 

3.1. pendapat atas laporan keuangan 
tidak berada dibawah tekanan 

3.2. auditor merupakan profesi yang 
menciptakan transparansi 

4.1. memutuskan hasil audit 
berdasarkan fakta yang temukan 

4.2. auditor mempunyai cara untuk 
menilai kompetensi auditor lain 

5.1. ikatan profesi membangunan 
kesadaran profesional 

Likert 

2. Etika Profesi 
(Soekrisno 2003; 
Susanto 2008) 

1. Prinsip 
Bertanggung 
jawab 

 
2. Prinsip Keadilan 
 
 
 
  
3. Prinsip Otonomi 
 
 
4. Prinsip 

Intergritas moral 
 

1.1. menjunjung tinggi etika profesi 
serta hukum yang berlaku 

1.2. mempertahankan tingkat 
integritas dan objektivitas 

2.1. akuntan berpedoman kepada 
kode etik 

2.2. akuntan mengamalkan semua bab 
dan pasal yang terkandung dalam 
kode etik 

3.1. menjunjung tinggi etika 
profesi serta hukum yang 
berlaku di Indonesia 

4.1. memberikan manfaat yang 
optimal bagi masyarakat, 
pemerintah dan dunia usaha 

4.2. memberikan pernyataan 
pendapat akuntan 

4.3. menjunjung tinggi 

Likert 
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tanggungjawab moral, sosial dan 
professional 

5.1. mutu hasil pekerjaan dapat 
dipertanggungjawabkan 

6.1. menggunakan pengetahuan atau 
informasi yang diperoleh dari 
pelaksanaan tugas 

 
  

Variabel Dependen 
3. Tingkat 

Materialitas 
(Hastuti, 2003; 
Fatmawati, 2008; 
Herawaty, 2008) 

1. Pengalaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ketepatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pengetahuan dan   

kecakapan 

1.1  menggunakan pengalaman 
audit 

1.2  materialitas adalah konsep 
vital 

1.3  materialitas berhubungan 
dengan karakteristik suatu 
statement 

1.4  kesulitan dalam menentukan 
tingkat materialitas suatu 
transaksi 

1.5  menyusun rencana audit 
1.6  membuat perencanaan audit 

yang matang 
2.1  menentukan kewajaran 

laporan keuangan 
2.2  pengalaman dalam proses 

audit 
2.3  ketepatan tingkat meterialitas 

menggunakan dasar 
pengetahuan dan kecakapan 

3.1  ketepatan tingkat materialitas 
ditentukan oleh komitmen 

3.2  proses audit 
3.3  menggunakan dasar 

pengetahuan dan kecakapan 
3.4  ketepatan dalam menentukan 

tingkat materialitas 
 

Likert 

 



BAB  IV 

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik yang berwilayah di Jakarta dengan kriteria yang mempunyai jabatan 

dari junior auditor sampai manajer. Pada dasarnya peneliti melakukan 

pemilihan beberapa Kantor Akuntan Publik untuk menjadi sasaran 

penyebaran kuesioner. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung Kantor 

Akuntan Publik yang terdapat di wilayah Jakarta 

Daftar nama KAP dan wilayah penyebaran kuesioner dapat 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Wilayah dan Nama KAP 

 
No  Nama Kantor Akuntan Publik Wilayah  

1 Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Jakarta Selatan 

2 Rasin, Ichwan dan Rekan Jakarta Selatan 

3 Tasnim Ali Widjanarko & Rekan Jakarta Selatan 

4 Hasnil, M. Yasin & Rekan Jakarta Pusat 

5 Usman & Rekan Jakarta Selatan 

6 Herman, Dody, Tanuwijaya & Rekan Jakarta Selatan 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2010 

41 



42 

 

Penyebaran kuesioner dilakukan dari awal bulan Juni 2010, sedangkan 

proses pengembalian dan pengumpulan data dilakukan sampai akhir Juni 

2010. Kuesioner yang disebar sebanyak 70 buah dan dari jumlah tersebut 

yang kembali sebanyak 50 buah kuesioner dan dapat diolah seluruhnya. Hal 

ini dapat ditunjukan dalam table berikut:  

Tabel. 4.2 
Sample dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 
Keterangan  Jumlah 

Penyebaran Kuesioner 70 

Kuesioner yang kembali 50 

Kuesioner yang tidak kembali 20 

Kuesioner yang bisa diolah 50 

Tingkat pengembalian (Response rate) 71% 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2010 

       Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 70 kuesioner yang disebarkan 

yang dapat terkumpul sebanyak 50 buah  kuesioner. Tingkat pengembalian 

yang diperoleh adalah sebesar 71% dari total kuesioner. Kuesioner yang 

tidak kembali sebanyak 20 kuesioner atau sebesar 29%. Hal ini 

menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner yang cukup tinggi karena 

peneliti mendatangi langsung Kantor Akuntan Publik dalam melakukan 

penyebaran kuesioner.  
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B. Penemuan dan Pembahasan 

1. Deskriptif Demografi Responden 

       Deskriptif demografi responden memberikan gambaran mengenai 

karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang 

menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase (dengan 

pembulatan tanpa koma) jabatan, jenis kelamin, pendidikan, dan 

lamanya bekerja pada perusahaan. 

Tabel 4.3. 
Jabatan Responden 

 
Jabatan Absolut Persentase 

Manager 4 8% 
Senior 
Auditor 11 22% 
Junior 
Auditor 35 70% 
Jumlah 50 100% 

                              Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 

       Pada tabel 4.3. dapat dilihat bahwa jabatan yang dimiliki oleh 

responden pada data yang telah diolah. Responden yang menjabat 

sebagai Manager sebanyak 4 orang atau sebesar 8% dari 50 responden. 

Sebanyak 11 orang jabatannya sebagai Senior Auditor dengan 

persentase 22%, sebanyak 35 orang sebagai Junior Auditor dengan 

persentase 70%.  
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Tabel 4.4. 
Jenis Kelamin Responden 

 
Jenis 

Kelamin Absolut Persentase 
Laki-laki 33 66% 
Perempuan 17 34% 
Jumlah 50 100% 

       Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 33 atau sebesar 66%, 

sedangkan sisanya sebanyak 17 orang atau sebesar 34% dipenuhi oleh jenis 

kelamin perempuan. Artinya, sebagian besar responden yang mengisi 

kuisioner adalah laki-laki. 

Tabel 4.5. 
Pendidikan Responden 

 
Pendidikan Absolut Persentase 
S1 46 92% 
S2 4 8% 
S3 0 0% 
Jumlah 50 100% 

                  Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 

       Pada tabel 4.5. dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan 

jenjang pendidikan terakhir tersebar pada responden yang berpendidikan 

terakhir dengan kategori Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 46 orang atau 

sebesar 92%, dan Strata Dua (S2) sebanyak 4 orang atau sebesar 8% serta 

tidak ada satu orang responden pun yang berpendidikan selain S1, dan S2. 

 

 



45 

 

Tabel 4.6. 
Lama Berprofesi Sebagai Auditor 

 
Lama 

Bekerja Absolut Persentase 
≤ 5 tahun 36 72% 
> 5 tahun 14 28% 
Jumlah 50 100% 

             Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 

Pada tabel 4.6. dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan lama 

berprofesi sebagai auditor adalah diatas 5 tahun yaitu sebanyak 14 orang 

atau sebesar 28% sedangkan sisanya sebanyak 36 orang atau sebesar 72% 

telah berprofesi sebagai auditor tidak lebih dari 5 tahun. 

2. Uji Kualitas Data 

a.   Uji Reliabilitas 

       Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban 

dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Hasil dari pengujian 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian 

yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

       Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode 

statistik Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan sebesar 

0,6 dimana jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar 

dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran 
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instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika 

nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka butir 

pertanyaan tersebut tidak realible. (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 

2001:42). 

           Tabel 4.7. 
         Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Jumlah butir pertanyaan Cronbach 

alpha 

Profesionalisme Auditor 9 butir 0,899 

Etika Profesi 10 butir 0,840 

Tingkat Materialitas 13 butir 0,892 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa instrumen untuk 

setiap variabel penelitian adalah reliabel, karena α hitung > 0,6. pada 

variabel Profesionalisme Auditor memiliki α 0,899 > 0,6. Variabel 

Etika Profesi memiliki α hitung 0,840 > 0,6. Dan variabel Tingkat 

Materialitas memiliki α hitung 0,892 > 0,6. 

   

b. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item 

yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang 

didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2001). Maksudnya untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan 



47 

 

dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Setelah itu tentukan hipotesis H0: skor butir pertanyaan 

berkorelasi positif dengan total skor konstruk dan Ha: skor butir 

pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

Setelah menentukan hipotesis H0 dan Ha,  kemudian uji dengan 

membandingkan r hitung (tabel corrected item-total correlation) 

dengan r tabel (tabel Product Moment dengan signifikansi 0,05) 

untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana “n” adalah jumlah 

sampel penelitian sebanyak 50 responden sehingga diperoleh nilai 

(df) = 50-2 atau nilai df dari 48 adalah 0,235. Suatu kuesioner 

dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel (Ghozali, 2001:45). Hasil 

pengujian validitas ditunjukkan dalam table berikut: 

Tabel 4.8. 
Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Auditor 

  

Pertanyaan  Variabel r hitung r tabel Kesimpulan 

Butir 1 Profesionalisme 0,416 0,235 Valid 

Butir 2 Profesionalisme 0,687 0,235 Valid 

Butir 3 Profesionalisme 0,755 0,235 Valid 

Butir 4 Profesionalisme 0,801 0,235 Valid 
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Butir 5 Profesionalisme 0,710 0,235 Valid 

Butir 6 Profesionalisme 0,865 0,235 Valid 

Butir 7 Profesionalisme 0,826 0,235 Valid 

Butir 8 Profesionalisme 0,407 0,235 Valid 

Butir 9 Profesionalisme 0,697 0,235 Valid 

   Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2010 

 

Tabel 4.9. 
Hasil Uji Validitas Variabel Etika Profesi Auditor 

  

Pertanyaan  Variabel r hitung r tabel Kesimpulan

Butir 1 Etika Profesi 0,546 0,235 Valid 

Butir 2 Etika Profesi 0,597 0,235 Valid 

Butir 3 Etika Profesi 0,444 0,235 Valid 

Butir 4 Etika Profesi 0,490 0,235 Valid 

Butir 5 Etika Profesi 0,468 0,235 Valid 

Butir 6 Etika Profesi 0,666 0,235 Valid 

Butir 7 Etika Profesi 0,759 0,235 Valid 

Butir 8 Etika Profesi 0,538 0,235 Valid 

Butir 9 Etika Profesi 0,344 0,235 Valid 

Butir 10 Etika Profesi 0,534 0,235 Valid 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2010 
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Tabel 4.10. 
Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Materialitas 

 

Pertanyaan  Variabel r hitung r tabel Kesimpulan

Butir 1 Tingkat Materialitas 0,416 0,235 Valid 

Butir 2 Tingkat Materialitas 0,648 0,235 Valid 

Butir 3 Tingkat Materialitas 0,676 0,235 Valid 

Butir 4 Tingkat Materialitas 0,602 0,235 Valid 

Butir 5 Tingkat Materialitas 0,336 0,235 Valid 

Butir 6 Tingkat Materialitas 0,628 0,235 Valid 

Butir 7 Tingkat Materialitas 0,569 0,235 Valid 

Butir 8 Tingkat Materialitas 0,757 0,235 Valid 

Butir 9 Tingkat Materialitas 0,709 0,235 Valid 

Butir 10 Tingkat Materialitas 0,703 0,235 Valid 

Butir 11 Tingkat Materialitas 0,645 0,235 Valid 

Butir 12 Tingkat Materialitas 0,674 0,235 Valid 

Butir 13 Tingkat Materialitas 0,396 0,235 Valid 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2010 

Variabel profesionalisme auditor terdiri atas 9 butir pertanyaan, dari 9 

butir pertanyaan tersebut  semua butir pertanyaan adalah valid (r hitung > r 

table). Variabel etika profesi auditor terdiri dari 10 butir pertanyaan, dari 10 

butir pertanyaan tersebut semua butir pertanyaan adalah valid (r hitung > r 

table). Begitupun juga pada variabel tingkat Materialitas terdiri dari 13 butir 



50 

 

pertanyaan, dari 13 butir pertanyaan tersebut semua butir pertanyaan adalah 

valid (r hitung > r table). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a.     Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan atau korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas 

menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Dalam penelitian 

ini uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau 

hubungan diantara variabel profesionalisme auditor, dan etika profesi 

auditor. Pedoman suatu model regresi yang ideal adalah tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (nilai VIF dan tolerance disekitar 

angka 1 serta koefisien korelasi antar variabel independen haruslah dibawah 

0,5) atau tidak terjadi multikolinearitas. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal yakni variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2001: 91). 

Tabel 4.11. 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients(a) 

Model   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 (Constant)    

  Profesionalisme ,485 2,061 

  Etika Profesi ,485 2,061 

 a  Dependent Variable: Materialitas 
Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 
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Pada tabel 4.11 terlihat nilai tolerance untuk tiap variabel sebesar 0,485 

sedangkan nilai VIF untuk masing-masing variabel sebesar 2,061. 

Berdasarkan pedoman terhadap uji multikolinieritas nilai tolerance > 0,1 

dan nilai VIF < 10 maka terlihat bahwa tidak terjadi korelasi diantara 

variabel profesionalisme auditor, dan etika profesi auditor atau tidak terjadi 

multikolinearitas dalam model regresi ini. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varian yang dapat dilihat 

dari grafik plot. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized. 

Jika plot membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

plot tidak membentuk pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan telah terjadi 

homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah plot yang 

mengindikasikan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

(Ghozali, 2001) 

 
 
 
 



Gambar 4.1 
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Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2009 

       Pada gambar 4.1. menunjukkan tidak terjadi pola tertentu yang teratur 

seperti bergelombang, melebar, dll. Sesuai dengan pedoman uji 

heteroskedastisitas, maka dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau disebut homokedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan 

grafik plot diatas yang tidak membentuk pola tertentu yang teratur sehingga 

penelitian ini layak dilakukan pengujian lebih lanjut. 

a.     Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati 
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normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola 

distribusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data (titik) menyebar menjauh dari diagonal atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi 

normal yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. (Ghozali, 2001:110). 

Pada gambar 4.2. menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal yang mendekati garis diagonal. Berdasarkan pedoman uji 

normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titk) mengikuti atau 

mendekati garis normal maka suatu penelitian dapat dikatakan normal. Pada 

gambar histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam penelitian 

ini. Melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi 

uji normalitas. 

 
 
 
 



Gambar 4.2. 
Hasil Uji Normalitas 
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Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas P-Plot 
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 Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

       Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel 

independen, yaitu profesionalisme auditor dan etika profesi dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu Tingkat Materialitas. Hasil uji 

koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom adjusted R  square, yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12. 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .834(a) .695 .682 3.04222 

a  Predictors: (Constant), Etika, Profesionalisme 
b  Dependent Variable: Materialitas 

    Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Adjusted R 

Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,682 

yang artinya adalah  68,2 %  variabel dependen Tingkat Materialitas 

dijelaskan oleh variabel independen profesionalisme auditor dan etika 

profesi. Dan sisanya sebesar 31,8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar 

variabel independen yang digunakan. Misalkan variabel pengalaman auditor 

(Taufik, 2008) dan lingkungan kerja audit (Ramaraya, 2008). 

Angka koefisien kolerasi (R) pada tabel 4.12 sebesar 0,834 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen adalah kuat karena memiliki nilai koefisien kolerasi diatas 0,5. 

Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 3,042. Makin kecil nilai SEE akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 

b. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji pengaruh 

dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing 
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variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing variabel 

dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. jika p-value lebih 

kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen 

secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13. 
Hasil Uji t 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.002 4.587  1.308 .197

  Profesionalisme .321 .134 .276 2.389 .021

  Etika .844 .159 .613 5.296 .000

a  Dependent Variable: Materialitas 
 

Dalam tabel Coefficients di atas ditunjukkan bahwa variable independen 

yang dimasukkan dalam model yaitu Profesionalisme auditor adalah 

signifikan. Hal  ini dapat dilihat probabilitas signifikannya sebesar 0,021 

lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha1 diterima. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh singnifikan 

terhadap tingkat materialitas. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2006) 

Variabel etika profesi auditor memiliki nilai probabilitas signifikan 

sebesar 0,000 jauh di bawah 0,05 yang berarti Ha2 diterima. Hasil uji 

hipotesis menunjukkan bahwa etika profesi auditor berpengaruh signifikan 
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terhadap tingkat materialitas. Dari hasil uji regresi yang dilakukan, juga 

ditemukan bahwa variabel etika profesional auditor merupakan variabel 

yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa etika profesi sangat diperlukan oleh seorang auditor 

dalam melaksanakan tugas audit. 

c. Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.14. 
Hasil Uji F 

ANOVA(b) 
 

Model   

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Regression 990.230 2 495.115 53.496 .000(a)

Residual 434.990 47 9.255    

1 

Total 1425.220 49     

      a  Predictors: (Constant), Etika, Profesionalisme 
      b  Dependent Variable: Materialitas 

                    Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 
 

       Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.14 menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 

(p-value) 0,05 (0,000 < 0,5). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

profesionalisme dan etika profesi auditor secara bersama-sama (simultan) 
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas (Ha3 

diterima).  

 

C.      Pembahasan 

1. Pengaruh Profesionalisme Terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profesionalisme 

berpengaruh secara signifikan sebesar 0,021 < 0,05 sehingga H0 di tolak 

dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki 

sikap profesionalisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hubungan profesionalisme dan 

pertimbangan tingkat materialitas bersifat positif. Semakin tinggi 

profesionalisme semakin baik pertimbangan tingkat materialitas. 

Profesionalisme dilihat dari lima dimensi yang dikemukakan oleh 

Hall (1968) dalam Hastuti et al (2003), yaitu: pengabdian terhadap 

profesi, kewajiban social, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan 

hubungan sesama profesi. Profesionalisme diartikan sebagai tanggung 

jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi undang-undang 

dan peraturan masyarakat. 

Tanggung jawab auditor secara umum adalah untuk meningkatkan 

pelayanan jasa dan meningkatkan kepercayaan. Dalam standar audit, 

yaitu standar umum yang ketiga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

audit dan penyusunan laporannya auditor harus menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAI, 2001). 
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Penelitian ini konsisten dengan penelitian Hastuti et al (2003) dan 

Wahyudi et al (2006), dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

profesionalisme berpengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. 

2. Pengaruh Etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

  Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh 

secara signifikan sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 di tolak dan Ha 

diterima. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa etika profesi 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat etika profesi 

yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik dalam menentukan 

pertimbangan tingkat materialitas. Setiap akuntan public dituntut untuk 

memiliki komitmen moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya 

sesuai aturan kode etik yang telah ditetapkan, sehingga auditor yang 

taat terhadap kode etik profesi maka akan semakin baik dalam 

menentukan pertimbangan tingkat materialitas dan auditor yang 

memiliki tingkat etika profesi yang rendah maka semakin kurang baik 

pula dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitasnya. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agoes (1996), Arleen 

Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2006). 
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3. Pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas.  

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profesionalisme dan etika 

profesi secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga H0 di tolak dan Ha diterima. Dengan demikian maka semakin 

tinggi tingkat profesionalisme maka semakin tinggi pula ketaatan 

auditor terhadap kode etik profesi sehingga pertimbangan tingkat 

materialitas yang dilakukan akan semakin baik karena dalam 

menentukan judgement atau penilaian auditor bebas dari segala konflik 

kepentingan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2006), 

Winda Fridati (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



62 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Profesionalisme auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. 

2. Etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Etika 

profesi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan 

akan etika yang baik berbanding lurus dalam menentukan pertimbangan 

tingkat materialitas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh agoes (1996), Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto 

(2006) 

3. Profesionalisme auditor dan etika profesi auditor berpengaruh secara 

simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto 

(2006), Hastuti dkk (2003). 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa profesionalisme dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Profesionalitas auditor merupakan kualitas diri yang 

terbentuk berdasarkan pengabdian terhadap profesi, kewajiban social, akan 

pekerjaan, adanya tanggung jawab yang melekat secara profesi, kemandirian, 

keyakinan dan hubungan dengan rekan seprofesi, sehingga factor pengalaman 

individu dalam menghadapi situasi sulit dan berulang sangat berpengaruh 

terhadap ketepatan untuk menilai materialitas suatu akun atau laporan 

keuangan. Etika profesi sendiri terbentuk untuk mengikat profesi secara 

moral, sehingga individu profesi dapat bertindak ideal dalam menjalankan 

profesinya. Prinsip-prinsip etika profesi akuntansi sendiri bersifat mengikat 

sehingga mengharuskan akuntan untuk berperilaku sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. Semakin baik akuntan memiliki komitmen terhadap aturan etika 

maka semakin baik pula dalam menentukan pertimbangan tingkat 

materialitas dalam pengambilan keputusan. 

C. Saran 

1. Penelitian berikutnya diharapkan mempertimbangkan faktor pengalaman 

maupun lama kerja auditor dalam menilai profesionalisme. 

2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi 

penelitian, yaitu dengan menambah jumlah auditor responden yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik dan tidak hanya yang berada di wilayah 
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Jakarta Selatan saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat 

generalisasinya lebih tinggi. 

3. Diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung dan lebih 

terlibat dalam aktivitas KAP sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih 

memahami dan dapat memberikan solusinya. 

4. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

yang mungkin mempengaruhi. 

 



Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

JURUSAN AKUNTANSI 

 
 

PENGANTAR  

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saya: 

Nama   : Anggi Andriadi 

NIM   : 2060 8200 3967 

Fak/Jur   : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Akuntansi 

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh 

Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat 

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktunya sejenak untuk 

mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. 

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak 

untuk digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja, sehingga 

saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian. Peneliti sangat mengharapkan 

kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerjasama 

dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. 

Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, karena tujuan kuesioner ini 

adalah untuk meminta persepsi/pendapat anda. Terima kasih atas kesediaan 

Bapak/ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran 

penelitian ini. 

Jakarta, 28 Juni 2010 

Pembimbing I,                                     Pembimbing II,         Peneliti, 

 

Prof. Dr. Ahmad Rodhoni, MM       Reskino, SE, AK, Msi    Anggi Andriadi 
NIP. 19690203 200112 1 003           NIP: 10740928 200801 2 004 

 

 
 



CARA PENGISIAN KUESIONER 

 

Saudara cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia 

(rentan angka dari 1 sampai 5) sesuai dengan pendapat Saudara. Setiap pertanyaan 

mengharapkan hanya satu jawaban dan bila memilih jawaban ‘lain-lain’ maka diharapkan 

untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Setiap jawaban akan mewakili tingkat kesesuaian 

dengan pendapat Saudara : 

STS = sangat tidak setuju (STS) 

TS   = tidak setuju (TS) 

R    =  ragu-ragu (R) 

S    =  setuju (S) 

SS  = sangat setuju (SS) 

Untuk pertanyaan yang tidak ada huruf pilihannya, Saudara diminta untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kondisi yang dialami pada pekerjaan saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama KAP    :    …………………………… 

2. Usia  Responden    : 20 – 30 Tahun 

31 – 40 Tahun 

41 – 50 Tahun 

>  50 Tahun 

3. Jenis kelamin   : Laki-Laki 

Perempuan 

4. Jenjang pendidikan   : D3 

S1 

S2 

S3 

5. Jabatan dalam KAP  : Junior Auditor  

Senior Auditor 

Manajer 

Rekanan 

6. Lama berprofesi sebagai auditor : ≤  5 Tahun 

>  5 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DAFTAR KUESIONER 
 
Kuisioner tentang Profesionalisme      
No Pertanyaan STS TS R S SS 

1 
Saya menggunakan segenap pengetahuan, 
kemampuan dan pengalaman saya dalam 
melaksanakan proses pengauditan 

          

2 
saya akan tetap teguh pada profesi sebagai 
auditor meskipun saya mendapat tawaran 
pekerjaan lain dengan imbalan yang lebih besar 

             

3 Saya mendapat kepuasan batin dengan 
berprofesi sebagai Auditor           

4 Pekerjaan auditor telah menjadi cita-cita saya 
sejak dulu dan sampai nanti           

5 
Saya mau bekerja keras di atas batas normal 
untuk membantu KAP dimana saya bekerja, agar 
saya sukses 

          

6 Saya merasa terlalu riskan untuk meninggalkan 
pekerjaan saya sekarang           

7 Saya ikut memiliki organisasi dimana saya bekerja           

8 
Saya berlangganan dan membaca secara rutin 
majalah dan jurnal tentang eksternal audit dan 
publikasi profesi lainnya 

          

9 Saya selalu berpartisipasi dalam pertemuan para 
eksternal auditor           

 
Kuisioner tentang etika profesi      
No Pertanyaan STS TS R S SS 

1 
Saya harus selalu mempertahankan nama baik 
profesi dengan menjunjung tinggi etika profesi 
serta hukum yang berlaku di Indonesia 

          

2 
Saya harus selalu mempertahankan tingkat 
integritas dan objektivitas yang tinggi dalam 
melakukan pekerjaan 

          

3 

Seorang akuntan harus berpedoman kepada 
kode etik dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya, agar dapat bertugas secara 
bertanggungjawab dan professional 

          

4 
Seorang akuntan tidak harus mengingat semua 
bab dan pasal yang terkandung dalam kode etik, 
namun harus mengamalkannya 

          

5 
Saya tidak harus mempertahankan nama baik 
profesi dengan menjunjung tinggi etika profesi 
serta hukum yang berlaku di Indonesia 

          

 
 



6 

Saya harus meningkatkan kecakapan 
professional sehingga mampu memberikan 
manfaat yang optimal bagi masyarakat, 
pemerintah dan dunia usaha 

          

7 Saya sebagai akuntan, maka dibenarkan 
memberikan pernyataan pendapat akuntan           

8 Saya wajib menjunjung tinggi tanggungjawab 
moral, sosial dan professional           

9 
Saya boleh terlibat suatu audit perusahaan lain 
pada saat yang sama namun mutu hasil 
pekerjaan saya dapat dipertanggungjawabkan 

          

10 
Saya boleh menggunakan pengetahuan atau 
informasi yang saya peroleh dari pelaksanaan 
tugas untuk kepentingan sendiri atau pihak ketiga 

          

 
Kuisioner tentang materialitas      
No Pertanyaan STS TS R S SS 

1 Materialitas adalah suatu konsep yang vital 
dalam proses pengauditan           

2 

Materialitas berhubungan dengan karakteristik 
suatu statement, fakta item yang diungkapkan 
atau metode berekspresi yang berpengaruh 
pada judgment seorang auditor   

          

3 Saya merasa kesulitan dalam menentukan 
tingkat materialitas suatu transaksi           

4 
Dalam menyusun rencana audit saya akan 
mempertimbangkan resiko yang akan ditemui 
selama proses audit 

          

5 Saya akan selalu membuat perencanaan audit 
yang matang           

6 Materialitas menurut saya bukan sesuatu yang 
harus dipermasalahkan            

7 Materialitas merupakan pendapat subyektif 
masing-masing auditor           

8 
Materialitas suatu rekening akuntansi salah saji 
menjadi faktor pertimbangan utama dalam 
menentukan kewajaran laporan keuangan 

          

9 
Dalam menentukan suatu transaksi itu material 
atau yidak saya menggunakan dasar 
pengalaman dalam proses audit 

          

10 

Dalam menentukan  ketepatan tingkat 
meterialitas saya menggunakan dasar 
pengetahuan dan kecakapan dalam 
melaksanakan pekerjaan audit 

          

11 Dalam menentukan suatu transaksi/ saldo itu           

 
 



material tidak dapat ditentukan oleh profesional 
tidaknya eksternal auditor 

12 
Ketepatan dalam menentukan tingkat 
materialitas tidak dapat ditentukan oleh 
professional tidaknya eksternal auditor 

          

13 

Dalam menentukan suatu transaksi itu material atau 
tidak saya menggunakan dasar pengalaman dalam 
proses audit 
 

          

Lampiran 2: Matriks Tabulasi Data 

Jawaban Responden (Profesionalisme Auditor) Responden 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
 

1 2 5 5 5 5 4 4 4 5 39 
2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 
6 4 5 5 5 5 5 5 4 4 42 
7 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
9 5 5 5 5 5 5 5 3 4 42 

10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 3 4 5 4 4 4 4 3 5 36 
12 4 4 5 5 4 4 5 3 5 39 
13 4 5 5 5 5 5 4 3 5 41 
14 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 
15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 4 4 5 5 5 4 5 4 4 40 
17 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29 
18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
20 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
23 4 4 4 5 4 5 4 5 4 39 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
26 4 4 4 4 4 4 4 2 5 35 
27 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
28 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
32 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
33 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
38 4 3 3 2 3 3 4 4 3 29 
39 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 
40 3 2 3 2 3 3 3 4 3 26 

 
 



41 4 5 4 4 5 4 4 2 5 37 
42 2 4 5 3 4 4 3 3 4 32 
43 5 2 3 5 5 4 4 3 4 35 
44 5 4 4 4 5 4 4 2 4 36 
45 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 
46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
47 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
48 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
50 4 4 4 3 2 4 4 4 4 33 

 

Jawaban Responden (Etika Profesi) Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 

1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 46 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 43 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
6 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 43 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
8 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 
9 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 39 
12 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 46 
13 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 45 
14 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 47 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
16 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
17 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 37 
18 3 3 4 4 5 3 4 3 3 5 37 
19 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
21 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 47 
22 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45 
23 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 43 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
25 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 45 
26 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 40 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
32 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 42 
33 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 42 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
38 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 41 
39 4 3 4 3 3 4 2 3 5 3 34 
40 5 4 4 3 4 3 3 3 5 3 37 

 
 



41 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
42 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 42 
43 4 4 5 5 4 4 4 2 4 5 41 
44 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 41 
45 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
47 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
48 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
49 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
50 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 36 

 

Jawaban Responden (Tingkat Materialitas) Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Total 

1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 53 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 54 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 51 
6 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 51 
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
9 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 43 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
11 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 5 55 
12 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 58 
13 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 55 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
16 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 56 
17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 40 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 43 
19 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 57 
20 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 62 
21 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 61 
22 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 55 
23 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 57 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 54 
26 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 56 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
28 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 46 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 50 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 40 
32 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 55 
33 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 55 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
35 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 61 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
38 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 44 
39 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 40 
40 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 42 

 
 



41 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 53 
42 4 5 3 4 2 4 4 4 3 4 5 5 5 52 
43 5 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 55 
44 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 55 
45 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 56 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
47 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 56 
48 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 52 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
50 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 52 

Lampiran 3: Hasil Uji Kualitas Data 

 
Reliability (Variabel Profesionalisme Auditor) 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 50 100.0
Excluded
(a) 0 .0

Cases 

Total 50 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.899 .908 9

 
 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
Butir1 3.98 .685 50
Butir2 4.06 .740 50
Butir3 4.14 .639 50
Butir4 4.08 .778 50
Butir5 4.12 .746 50
Butir6 4.10 .544 50
Butir7 4.06 .620 50
Butir8 3.60 .833 50
Butir9 4.14 .606 50

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Butir1 32.30 18.663 .416 .425 .906 
Butir2 32.22 16.869 .687 .593 .887 
Butir3 32.14 17.184 .755 .713 .882 
Butir4 32.20 16.000 .801 .737 .877 
Butir5 32.16 16.709 .710 .570 .885 
Butir6 32.18 17.375 .865 .782 .878 

 
 



Butir7 32.22 16.991 .826 .714 .878 
Butir8 32.68 18.018 .407 .341 .912 
Butir9 32.14 17.674 .697 .586 .887 

 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
36.28 21.593 4.647 9

 
 
Reliability (Variabel Etika Profesi) 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 50 100.0
Excluded
(a) 0 .0

Cases 

Total 50 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.840 .842 10

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Butir1 4.06 .470 50
Butir2 4.10 .544 50
Butir3 4.10 .580 50
Butir4 4.26 .664 50
Butir5 4.12 .659 50
Butir6 4.08 .665 50
Butir7 4.00 .639 50
Butir8 4.02 .654 50
Butir9 4.16 .618 50
Butir10 4.24 .591 50

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Butir1 37.08 13.259 .546 .362 .826 
Butir2 37.04 12.733 .597 .458 .821 
Butir3 37.04 13.141 .444 .425 .834 
Butir4 36.88 12.598 .490 .371 .830 
Butir5 37.02 12.714 .468 .369 .833 
Butir6 37.06 11.853 .666 .502 .812 

 
 



Butir7 37.14 11.633 .759 .651 .803 
Butir8 37.12 12.434 .538 .576 .825 
Butir9 36.98 13.408 .344 .412 .843 
Butir10 36.90 12.745 .534 .494 .826 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
41.14 15.347 3.918 10

 
Reliability (Variabel Tingkat Materialitas) 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 50 100.0
Excluded
(a) 0 .0

Cases 

Total 50 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.892 .897 13

 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Butir1 3.94 .586 50
Butir2 4.14 .639 50
Butir3 3.94 .550 50
Butir4 4.02 .622 50
Butir5 3.86 .756 50
Butir6 4.06 .550 50
Butir7 3.96 .605 50
Butir8 3.96 .669 50
Butir9 3.96 .669 50
Butir10 4.14 .700 50
Butir11 4.00 .535 50
Butir12 4.14 .535 50
Butir13 4.22 .708 50

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Butir1 48.40 26.245 .416 .548 .892 
Butir2 48.20 24.571 .648 .672 .881 
Butir3 48.40 25.061 .676 .694 .880 
Butir4 48.32 24.957 .602 .590 .883 
Butir5 48.48 25.928 .336 .322 .899 
Butir6 48.28 25.308 .628 .598 .882 
Butir7 48.38 25.261 .569 .615 .885 
Butir8 48.38 23.710 .757 .782 .875 
Butir9 48.38 23.996 .709 .672 .878 
Butir10 48.20 23.796 .703 .779 .878 
Butir11 48.34 25.331 .645 .701 .882 
Butir12 48.20 25.184 .674 .591 .881 
Butir13 48.12 25.740 .396 .559 .894 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
52.34 29.086 5.393 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4: Hasil Uji Asumsi Klasik 

 
Regression 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Profesionali
sme, 
Etika(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Materialitas 
 
 
 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.002 4.587  1.308 .197    
  Profesionali

sme .321 .134 .276 2.389 .021 .485 2.061

  Etika 
Profesi .844 .159 .613 5.296 .000 .485 2.061

a  Dependent Variable: Materialitas 
 
 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     
Profesiona

lisme Etika 
Profesionalisme 1.000 -.718Correlations 
Etika -.718 1.000
Profesionalisme .018 -.015

1 

Covariances 
Etika -.015 .025

a  Dependent Variable: Materialitas 
 
 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

 
 



    (Constant) Etika 
Profesionali

sme (Constant) Etika 
1 1 2.989 1.000 .00 .00 .00 
  2 .008 19.374 .59 .00 .45 
  3 .003 32.440 .41 1.00 .55 

a  Dependent Variable: Materialitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 39.9669 62.2896 52.3400 4.49542 50 
Residual -7.68240 5.04766 .00000 2.97949 50 
Std. Predicted Value -2.752 2.213 .000 1.000 50 
Std. Residual -2.525 1.659 .000 .979 50 

a  Dependent Variable: Materialitas 
 
 
 
 
Charts 
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Lampiran 5: Hasil Uji Hipotesis 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) 6.002 4.587  1.308 .197   
  Profesionalisme .321 .134 .276 2.389 .021 .485 2.061
  Etika .844 .159 .613 5.296 .000 .485 2.061

a  Dependent Variable: Materialitas 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 990.230 2 495.115 53.496 .000(a) 
Residual 434.990 47 9.255    

1 

Total 1425.220 49     
a  Predictors: (Constant), Etika, Profesionalisme 
b  Dependent Variable: Materialitas 
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