
1.7   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada seluruh Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung. 

Penelitian dimulai pada bulan Mei 2006 sampai dengan selesai pada bulan Oktober 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Analisis  

Menurut Badudu (1994:46)  analisis adalah: 

“Penelitian terhadap suatu peristiwa untuk diketahui sebab-musababnya; duduk perkara, 

atau prosesnya.” 

 

Jadi analisis disini dapat diartikan, suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas penerapan sistem pengendalian mutu pada kantor akuntan publik yang ada di 

Bandung. 

 

2.2. Akuntan Publik 

Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki posisi unik. Pada satu posisi ia 

mendapatkan honor dari kliennya, di sisi lain ia melaksanakan praktek publik dimana harus 

bersikap independen yang tidak memihak kepada salah satu pihak, baik itu dari pihak klien 

maupun dari pihak yang lainnya. 

 

2.2.1. Pengertian Akuntan Publik 



Akuntan publik didefinisikan oleh Arens, Elder, dan Beasley (2005;27)  adalah sebagai 

berikut: 

“CPA : a person who has met state regulatory requirement, including passing the 
uniform CPA exam and has thus been certified. A CPA may have as his or her primary 
responsibility the performance of the audit function on published historical financial 
statement of commercial and non-commercial financial entities”. 

 

 Dari kutipan di atas, akuntan publik dapat diartikan sebagai seseorang yang telah 

memenuhi persyaratan peraturan termasuk lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik. Seorang 

akuntan bersertifikat akuntan publik mempunyai tanggungjawab utama dalam melaksanakan 

fungsi audit atas laporan keuangan historis dari organisasi komersil maupun non-komersil. 

 

 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4 23/KMK.06/2002  

memberikan definisi akuntan publik sebagai berikut: 

 “Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan ini”. 

 

 Berdasarkan definisi-definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah 

profesi yang berdiri atas landasan kepercayaan masyarakat yang dibayar oleh klien, tetapi 

dalam pelaksanaan tugasnya harus profesional dan tanggungjawab, serta harus 

mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. 

 

2.2.2. Hierarki Akuntan Publik Dalam Organisasi Kan tor Akuntan Publik 

  Dalam Mulyadi (2002:33)  disebutkan hierarki akuntan publik di dalam kantor akuntan 

publik yang dibagi menjadi berikut ini: 

1) Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas 

hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner 

menandatangani laporan audit dan management letter, dan bertanggung jawab terhadap 

penagihan fee audit dari klien. 

2) Manajer 

Manajer bertindak sebagi pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam 

merencanakan program audit dan waktu audit; mereview kertas kerja, laporan audit dan 

management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 



beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di 

kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhdap pekerjaan yang dilaksanakan para 

auditor senior. 

3) Auditor senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk 

mengarahakan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan 

menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umunya auditor senior 

melakukan audit terhadap  satu objek pada saat tertentu. 

4) Auditor junior  

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk 

mendokumentasiakn pekerjaan audit yang telah dilaksanaan. Pekerjaan ini biasanya 

dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. 

Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar 

secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanay ia melaksanakan audit di berbagai jenis 

perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga 

ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. 

Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor. 

 

2.3. Kantor Akuntan Publik 

2.3.1. Pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4 23/KMK.06/2002  

tentang jasa akuntan publik, pasal 1 butir b yang mendefinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai 

berikut: 

“Lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 

menjalankan pekerjaannya.” 

 

2.3.2. Syarat Pendirian Kantor Akuntan Publik (KAP)  

 Sesuai dengan pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

423/KMK.06/2002  tentang jasa akuntan publik. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6, akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada 



Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.p Direktur Pembinaan Akuntan dan jasa penilai dengan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1.  Berdomisili di wilayah Indonesia 

2.  Memiliki register akuntan 

3.  Menjadi anggota IAI dan IAI-KAP 

4. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI. Memiliki pengalaman 

kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum 

sekurang-kurangnya 3000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik. 

5. Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun. 

Permohonan Surat Izin Usaha kantor akuntan publik berdasarkan  

a. Fotokopi surat izin akuntan publik dari pimpinan atau rekan pimpinan dan rekan kantor 

akuntan publik 

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor akuntan publik 

c. Fotokopi bukti status kepemilikan atau sewa kantor 

d. Foto kantor akuntan publik 

e. Denah ruang dan lokasi kantor akuntan publik 

f. Daftar inventaris dan peralatan kantor 

g.  Daftar tenaga profesional pemeriksa, professional non pemeriksa dan administrasi 

h. Fotokopi ijazah tenaga professional pemeriksa dan non pemeriksa yang telah dilegalisir 

i. Surat perjanjian kerjasama antar akuntan publik pendiri dalam hal kantor akuntan publik 

berbentuk usaha kerja sama 

j. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara KAP dengan KAP asing dalam hal KAP 

melakukan kerjasama dengan KAP asing 

k. Rencana program pendidikan dan pelatihan 

l. Sistem pengendalian mutu KAP 

 

2.3.3. Jasa Yang Dihasilkan Kantor Akuntan Publik 



 Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu jasa assurance, jasa atestasi dan jasa nonassurance. 

Penggambaran mengenai kedua jasa tersebut dalam Mulyadi (2002:4)  adalah sebagai berikut: 

 

 

 

2.3.3.1. Jasa Assurance 

 Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi 

bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan 

relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Jasa assurance dapat disediakan oleh 

profesi akuntan publik atau berbagai profesi lain. Profesi akuntan publik telah lama 

menyediakan jasa assurance tentang informasi laporan keuangan historis kepada masyarakat. 

Jasa assurance ini lebih dikenal dengan jasa audit. 

 

2.3.3.2. Jasa Atestasi 

  Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa 

atestasi. Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang 

yang independen dan kompeten tentang apakah assersi suatu entitas sesuai, dalam hal yang 

material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu 

pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk 

laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan 

sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat 

dibagi lebih lanjut menjadi 4 jenis: 

1) Audit 

 Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan 

keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. 

Akuntan publik ayng memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit 

yang dilaksanakn terhadapa laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan 

pendapat mengennai apakha laproan keuangan tersebut menyajika secara wajar, dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan akuntansi yang 



berterima umum.  Jasa ini merupakn jasa profesi akuntan publik yang paling dikenal dalam 

masyarakat dan seringkali disebut sebagai jasa tradisional profesi akuntan publik. 

2) Pemeriksaan (examination) 

 Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik yang 

berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 Contoh jasa ini adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif, 

pemeriksaan untuk menentukan efektivitas struktur pengendalian internal entitas suatu klien, 

serta pemeriksaan kepatuhan entitas klien dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi 

pemerintah atau badan pengatur. 

3) Review 

 Jasa review terutama berupa permuntaan keterangan dan prosedur analitik terhadap 

informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas 

asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah 

tingkatnya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam 

jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur  yang digunakan oleh akuntan publik 

dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang digunakan 

oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti dan jasa pemeriksaan. 

4) Prosedur yang Disepakati (Agreed-upon procedures) 

  Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik 

berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan 

yang dilaksanakan dalam menghasilkan jasa ini lebih sempit dibandingkan dengan auditing dan 

pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan akuntan publik dapat bersepakat bahwa prosedur 

tertentu akan diterapkan terhadap unsur atau akun tertentu dalam suatu laporan keuangan, 

bukan terhadap semua unsur laporan keuangan. Untuk jasa ini, akuntan publik menerbitkan 

suatu “ringkasan temuan” atau suatu keyakinan negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa 

review.  

 

2.3.3.3. Jasa Nonassurance 

Jasa nonassurnace adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya 

ia tidak memberikan satu pendapat, keyakinan negatif, ringksasan temuan, atau bnetuk lain 

keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, 



jasa perpajakan, jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai 

jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik dengan manual maupun dengan komputer) 

transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa 

perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam 

pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak, 

dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. 

 

2.4. Konsep Pengendalian Mutu 

 Konsep pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik merupakan suatu konsep yang 

mensyaratkan bahwa suatu kantor akuntan publik diharuskan untuk mentaati peraturan dan 

standar yang berlaku serta harus menggunakan kemahiran profesinya secara sungguh-

sungguh dalam memberikan jasanya sehingga kantor akuntan publik tersebut dapat memenuhi 

tanggungjawab profesinya. 

 

2.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Mutu Kantor A kuntan Publik 

Berikut ini adalah pengertian pengendalian mutu KAP yaitu: 

Menurut Arens, Elder, Beasley (2005;37) : 

“Quality control are the procedures used by CPA firm that help it meet those standards 

consistently on every engagement.” 

 

Menurut Agoes (1999;10) : 

“Sistem pengendalian mutu yang dimaksud terdiri dari struktur organisasi, kebijakan 
yang digariskan dan prosedur yang ditetapkan yang akan memberikan keyakinan yang 
layak bagi KAP bahwa mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar 
auditing. Sistem pengendalian mutu tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan 
cocok dengan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, sesuai dengan sifat 
pekerjaan KAP yang bersangkutan.” 

 

Menurut PSPM No.01, 2001: 

“Sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur 
yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian 
perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan 
harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP.” 

 

Dengan demikian tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkan para pengguna jasa 

akuntan publik dalam memberikan jasanya telah memenuhi tanggungjawab profesinya. 



Untuk melaksanakan konsep tersebut maka kantor akuntan publik harus mempunyai 

sistem pengendalian mutu yang baik meliputi struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur 

pengendalian mutu. Karena ketiga hal tersebut akan mempengaruhi mutu pelaksanaan 

penuigasan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik secara perorangan maupun secara 

keseluruhan sebagi sebuah tim. 

 

2.4.2. Elemen-elemen Pengendalian Mutu 

Dalam merancang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kantor akuntan publik 

harus mempertimbangkan keberadaan sembilan elemen pengendalian mutu seperti yang 

tertera dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No. 01, kesembilan elemen 

tersebut adalah: 

1. Independensi 

2. Penugasan personel 

3. Konsultasi 

4. Supervisi 

5. Pemekerjaan 

6. Pengembangan profesional 

7. Promosi 

8. Penerimaan dan keberlanjutan klien 

9. Inspeksi  

Elemen-elemen pengendalian mutu di atas diuraikan Agoes (1999:11)  sebagai berikut: 

1. Independensi 

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh 

keyakinan yang layak bahwa para pemeriksa pada semua jenjang kedudukan 

mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar auditing. 

2. Penugasan pemeriksaan 

Kebijakan dan prosedur dalam penugasan pemeriksa harus ditetapkan agar kantor 

akuntan publik memperoleh keyakinan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh mereka 

yang telah mendapatkan latihan teknis dan keterampilan yang memadai sesuai dengan 

penugasan. 

3. Konsultasi 

Kebijakan dan prosedur untuk konsultasi harus ditetapkan agar kantor akuntan publik 

memperoleh keyakinan yang layak bahwa para pemeriksa, sepanjang diperlukan akan 



berkonsultasi kepada orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang tepat, kompeten, 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan matang ataupun memiliki otoritas. 

4. Supervisi 

Kebijakan dan prosedur dalam melakukan supervisi atas semua pekerjaan pada semua 

jenjang organisasi harus ditetapkan agar pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi sistem 

pengendalian mutu yang ditentukan. 

5. Pengangkatan pemeriksa 

Kebijakan dan prosedur pengangkatan pemeriksa harus ditetapkan agar setiap 

pemeriksa yang diangkat memiliki karakter yang sesuai sehingga mereka mampu 

melaksanakan tugas secara kompeten. 

6. Pengembangan profesional 

Kebijakan dan prosedur pengembangan profesional harus ditetapkan agar para 

pemeriksa senantiasa memiliki penetahuan yang diperlukan sehingga setiap saat mereka 

mampu melaksanakan tugas yang diberikan. 

7. Promosi 

Kebijakan dan prosedur promosi tenaga pemeriksa harus diterapkan agar setiap 

pemeriksa yang dipilih untuk dipromosikan telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk 

memikul tanggungjawab yang diserahkan kepadanya. 

8. Pemeriksaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien 

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk menerima atau memelihara hubungan 

dengan klien agar sejauh mungkin dihindarkan terlibatnya kantor akuntan publik dengan 

klien yang mempunyai itikad kurang baik. 

9. Inspeksi  

Kebijakan dan prosedur inspeksi harus ditetapkan agar prosedur yang ada hubungan 

dengan unsur pengendalian mutu lainnya telah ditetapkan secara selektif. 

 

Dalam Pernyataan Standar Pengendalaian Mutu (PSPM) No. 01, mensyaratkan setiap 

kantor akuntan publik, tanpa memandang ukurannya, untuk memiliki sistem pengendalian mutu 

atas praktek akuntansi dan auditnya. Sesuai dengan pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002  tentang jasa akuntan publik menyebutkan bahwa 

untuk mengajukan surat ijin usaha akuntan publik harus melampirkan dengan sistem 

pengendalian mutu kantor akuntan publik. 

 

2.4.3. Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalia n Mutu KAP (PSPM 02, 2001) 



2.4.3.1. Kebijakan Dan Prosedur Independensi 

1. Wajibkan semua personel, pada setiap tingkat organisasi mematuhi ketentuan independensi 

sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).  

a. Tugasi satu atau lebih personel untuk memberikan panduan dan untuk        

menyelesaikan berbagai pertanyaan mengenai masalah independensi. 

(i) Identifikasi kondisi yang didalamnya dokumentasi atas penyelesaian pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan independensi perlu dilakukan. 

(ii) Wajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan sumber atau pihak yang berwenang 

apabila memang diperlukan. 

2.  Komunikasikan kebijakan dan prosedur mengenai independensi kepada personel pada 

semua tingkat organisasi. 

a. Informasikan kebijakan dan prosedur independensi KAP kepada personel dan beritahu 

mereka bahwa mereka diharapkan memahami kebijakan dan prosedur tersebut. 

b. Tekankan sikap mental independen dalam program pelatihan, dan dalam supervisi dan 

review penugasan. 

c. Beritahu personel secara rutin mengenai entitas yang harus diberlakukan kebijakan 

independensi. 

(i) Siapkan dan pertahankan, untuk keperluan independensi, suatu daftar klien KAP 

dan entitas lain (perusahaan afiliasi, perusahaan induk, perusahaan asosiasi klien, 

dan lain-lain) yang harus diberlakukan kebijakan independensi. 

(ii) Sediakan daftar tersebut bagi personel (termasuk personel baru KAP) yang 

membutuhkannya untuk menentukan independensi mereka. 

(iii) Tetapkan prosedur untuk memberitahu personel mengenai perubahan daftar 

tersebut. 

d.  Selenggarakan perpustakaan atau sediakan fasilitas lain yang menyimpan literatur 

profesional, literatur terbitan badan pengatur atau literatur terbitan KAP yang 

berhubungan dengan masalah independensi. 

3.  Pada waktu berperan sebagai auditor utama, konfirmasikan independensi KAP lain yang 

ditugasi untuk melaksanakan bagian dari suatu kontrak penugasan. 

a. Informasikan kepada personel mengenai bentuk dan isi representasi tentang 

independensi, yang harus diperoleh dari KAP yang ditugasi untuk melaksanakan bagian 

dari perikatan tertentu. 



b. Beritahu personel mengenai frekuensi pemerolehan representasi dari KAP afiliasi atau 

asosiasi untuk penugasan berulang. 

4. Lakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai independensi. 

a. Dapatkan representasi tertulis dari personel secara periodik, umumnya sekali dalam 

setahun, yang menyatakan bahwa: 

(i) Mereka memahami kebijakan dan prosedur independensi KAP. 

(ii) Untuk periode tertentu mereka tidak memiliki dan melakukan investasi yang tidak 

diijinkan menurut ketentuan independensi. Sebagai prosedur alternatif atau 

tambahan untuk menentukan bahwa tidak ada kepemilikan investasi yang tidak 

diijinkan, KAP dapat memperoleh dari personelnya, daftar transaksi investasi dan 

sekuritas (jumlah atau nilai saham tidak dicantumkan). 

(iii) Mereka tidak melakukan hubungan dan transaksi yang tidak diijinkan berdasarkan 

kebijakan KAP. 

b. Bebankan tanggung jawab kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang 

yang memadai, untuk menyelesaikan berbagai pengecualian dari ketentuan 

independensi.  

c. Bebankan tanggung jawab kepada satu atau lebih personel dengan tingkat wewenang 

yang memadai, untuk memperoleh representasi dan mereview kelengkapan arsip 

kepatuhan terhadap ketentuan independensi. 

d. Lakukan review secara periodik, piutang klien untuk memastikan apakah jumlah yang 

belum dilunasi bersifat seperti pinjaman dan oleh karenanya, dapat merusak 

independensi KAP.  

 

2.4.3.2. Kebijakan Dan Prosedur Penugasan Personel 

1. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel, termasuk 

perencanaan kebutuhan untuk KAP secara keseluruhan dan untuk masing-masing kantor 

cabangnya, dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, 

keahlian, pengembangan dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan perikatan. 

a. Rencanakan kebutuhan personel KAP secara keseluruhan dan untuk masing-masing 

kantor. 

b. Identifikasi kebutuhan personel untuk penugasan tertentu secara rutin. 

c. Siapkan anggaran jumlah waktu pelaksanaan penugasan untuk penentuan kebutuhan 

personel dan penjadwalan pekerjaan lapangan. 



d. Pertimbangkan faktor-faktor berikut ini untuk mencapai keseimbangan antara 

kebutuhan, keahlian, pengembangan dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan 

perikatan: 

(i) Ukuran dan kompleksitas penugasan 

(ii) Ketersediaan personel 

(iii) Keahlian khusus yang dibutuhkan 

(iv) Waktu pelaksanaan pekerjaan 

(v) Rotasi personel secara berkelanjutan dan periodik 

(vi) Kesempatan untuk pelatihan selama penugasan 

2.  Tunjuk satu atau lebih personel yang tepat untuk bertanggungjawab dalam penugasan 

personel. 

a. Pertimbangkan hal-hal berikut ini dalam proses penugasan personel: 

(i) Kebutuhan personel dan pengaturan waktu pelaksanaan penugasan tertentu 

(ii) Evaluasi kualifikasi personel, yaitu mengenai pengalaman, posisi, latar belakang dan 

keahlian khusus personel 

(iii) Supervisi terencana dan keterlibatan personel supervisor 

(iv) Proyeksi ketersediaan waktu individu yang ditugasi 

(v) Situasi yang memungkinkan terjadinya masalah independensi dan benturan 

kepentingan  

b. Pertimbangan dalam penugasan personel, aspek keberlanjutan kerja dan rotasi 

sehingga memungkinkan penugasan dilaksanakan seefisien mungkin dan 

memungkinkan personel lain dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda, 

memberikan persfektif baru dalam pelaksanaan penugasan. 

3. Selenggarakan pengesahan penjadwalan waktu pelaksanaan dan kebutuhan personel 

untuk penugasan, oleh personel yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penugasan 

tersebut. 

a. Ajukan kepada personel yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penugasan 

tersebut, jika dianggap perlu, untuk mereview dan mengesahkan nama dan kualifikasi 

personel yang ditugasi dalam pelaksanaan. 

b. Pertimbangkan pengalaman dan pelatihan staf pelaksana penugasan dalam kaitannya 

dengan kompleksitas atau persyaratan lain penugasan, dan lingkup supervisi yang akan 

diberikan. 

 



2.4.3.3. Kebijakan Dan Prosedur Konsultasi 

1. Identifikasi masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personel untuk berkonsultasi, 

dan mendorong personel untuk berkonsultasi dengan atau menggunakan sumber atau 

pihak yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa. 

a. Informasikan kebijakan dan prosedur konsultasi KAP kepada personel. 

b. Tentukan bidang atau situasi khusus yang karena jenis atau kompleksitasnya, 

mengharuskan personel untuk berkonsultasi. Misalnya: 

(i) Penerapan standar teknis yang baru diterbitkan 

(ii) Industri dengan akuntansi, audit, atau standar pelaporan khusus 

(iii) Problem praktik yang muncul 

(iv) Berbagai alternatif pilihan prinsip akuntansi yang berlaku umum apabila perubahan 

akuntansi akan dilakukan 

(v) Kewajiban pelaporan kepada badan pengatur  

c. Selenggarakan atau sediakan akses ke perpustakaan referensi dan sumber-sumber yang 

berwenang lainnya. 

(i) Tetapkan tanggung jawab untuk penyelenggaraan perpustakaan referensi pada 

setiap kantor praktik. 

(ii) Sediakan materi paduan teknis dan terbitan teknis, termasuk yang berhubungan 

dengan industri khusus dan bidang khusus lainnya. 

(iii) Selenggarakan konsultasi dengan KAP lain dan orang di luar KAP untuk melengkapi 

sumber yang tersedia di KAP. 

(iv) Ajukan masalah yang dihadapi kepada Bidang atau Komite yang ada dalam 

organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berfungsi untuk menangani masalah 

teknis. 

d.   Bentuk fungsi riset untuk membantu personel dalam hal masalah praktik. 

2. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai pihak yang 

berwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultasi. Buat prosedur untuk 

menyelesaikan perbedaan pendapat antara personel pelaksana penugasan dengan para 

spesialis. 

a. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis untuk memenuhi kewajiban pelaporan 

klien kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan badan pengatur lainnya. 

b.  Tunjuk satu atau lebih personel sebagai spesialis untuk industri tertentu. 



c. Beritahu personel mengenai derajat wewenang untuk menyesuaikan dengan pendapat 

spesialis dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 

dengan para spesialis. 

d. Wajibkan dokumentasi pertimbangan keputusan dalam penyelesaian perbedaan 

pendapat. 

3. Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil konsultasi mengenai 

masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultasi. Tentukan dokumentasi 

yang diperlukan untuk konsultasi lain. 

a. Jelaskan lingkup dokumentasi yang perlu disiapkan dan tanggung jawab penyiapannya 

kepada personel. 

b. Tunjukkan kondisi yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi    konsultasi. 

c. Buat arsip, berdasarkan subjek, yang memuat hasil konsultasi untuk referensi dan riset 

pada masa yang akan datang. 

 

2.4.3.4. Kebijakan Dan Prosedur Supervisi 

1.  Sediakan prosedur untuk perencanaan penugasan 

a. Bebankan tanggung jawab untuk perencanaan suatu penugasan. Ikut sertakan personel 

yang semestinya ditugasi ke penugasan tertentu dalam proses perencanaan. 

b. Kembangkan informasi tentang latar belakang atau informasi review yang dikumpulkan 

dari penugasan sebelumnya dan lakukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi yang 

telah berubah. 

c. Jelaskan hal-hal yang harus dicakup dalam proses perencanaan penugasan yaitu: 

(i) Pengembangan usulan program pekerjaan yang diusulkan. 

(ii) Penentuan kebutuhan personel dan kebutuhan pengetahuan khusus. 

(iii) Pengembangan estimasi jumlah waktu untuk menjelaskan penugasan. 

(iv) Pertimbangan kondisi ekonomi kini yang mempengaruhi klien atau industrinya dan 

kemungkinan pengaruhnya terhadap pelaksanaan penugasan.  

2. Sediakan prosedur untuk mempertahankan standar mutu KAP untuk pekerjaan yang 

dilaksanakan. 



a. Lakukan supervisi memadai pada semua tingkat organisasi, dengan mempertimbangkan 

pelatihan, kemampuan dan pengalaman personel yang ditugasi.  

b. Kembangkan pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja. 

c. Manfaatkan lembar isian, daftar pengecekan dan kuesioner standar, sejauh sesuai 

dengan kondisi, untuk membantu pelaksanaan penugasan. 

d. Sediakan prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pertimbangan profesional diantara 

anggota tim pelaksana penugasan. 

3.  Sediakan prosedur untuk mereview kertas kerja dan laporan penugasan. 

a. Kembangkan pedoman review kertas kerja dan dokumentasi proses review: 

(i) Wajibkan preview memiliki kompetensi dan tanggung jawab memadai. 

(ii) Tentukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan lengkap dan sesuai dengan 

SPAP dan kebijakan KAP. 

(iii) Jelaskan dokumentasi yang membuktikan review atas kertas kerja dan temuan 

preview. Dokumentasi dapat mencakup pembubuhan paraf pada kertas kerja, 

pengisian kuesioner preview, penyiapan memorandum preview dan penggunaan 

lembar isian atau daftar pengecekan standar. 

b. Kembangkan pedoman review laporan yang akan diterbitkan untuk penugasan tertentu. 

Pertimbangan sebagaimana disebutkan dapat diterapkan pada review ini. Sebagai 

tambahan, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan untuk pedoman tersebut: 

(i) Tentukan bahwa bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan dan kesimpulan yang 

tercantum dalam kertas kerja, mendukung laporan yang diterbitkan. 

(ii) Tentukan bahwa laporan yang diterbitkan sesuai dengan SPAP dan kebijakan KAP. 

(iii) Sediakan untuk kepentingan review atas laporan, oleh individu yang semestinya, 

yang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk penugasan. 

2.4.3.5. Kebijakan Dan Prosedur Pemekerjaan  

1. Selenggarakan program yang dirancang untuk memperoleh personel berkemampuan 

dengan cara perencanaan kebutuhan personel, penetapan tujuan pemekerjaan dan 

penetapan kualifikasi personel yang terlibat dalam fungsi pemekerjaan. 

a. Rencanakan kebutuhan personel KAP pada semua tingkat organisasi dan tetapkan 

tujuan pemekerjaan dalam bentuk kuantitatif berdasarkan jumlah klien saat ini, perkiraan 

pertumbuhan, turnover personel, promosi personel dan personel yang pensiun. 

b. Rancang suatu program untuk mencapai tujuan pemekerjaan yang memungkinkan: 



(i) Identifikasi sumber-sumber potensial untuk pemekerjaan personel. 

(ii) Metode hubungan dengan orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan. 

(iii) Metode untuk menarik orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan metode untuk 

memberikan informasi tentang KAP kepada mereka. 

(iv) Metode evaluasi dan pemilihan orang-orang yang potensial dapat dipekerjakan 

untuk dilanjutkan dengan pemberian tawaran kerja.  

c. Beritahu personel yang terlibat dalam pemekerjaan mengenai kebutuhan personel dan 

tujuan pemekerjaan KAP. 

d. Tugasi orang yang berwenang tentang tanggung jawab untuk keputusan mengenai 

kepegawaian. 

e. Lakukan pemantauan efektivitas program pemekerjaan 

(i) Lakukan evaluasi program pemekerjaan secara periodic untuk menentukan apakah 

kebijakan dan prosedur dalam memperoleh personel berkemampuan telah 

dijalankan. 

(ii) Lakukan review atas hasil pemekerjaan secara periodik untuk menentukan apakah 

sasaran dan kebutuhan personel telah tercapai.    

2. Tetapkan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi orang-orang yang potensial dapat 

dipekerjakan untuk semua tingkat profesional. 

a. Identifikasi atribut calon personel KAP, seperti intelegensi, integritas, kejujuran, motivasi 

dan bakat untuk profesi akuntan publik. 

b. Identifikasi prestasi dan pengalaman yang diinginkan dari personel yang belum memiliki 

pengalaman kerja dan personel yang telah memiliki pengalaman kerja, misalnya: 

(i) Latar belakang akademik. 

(ii) Prestasi pribadi. 

(iii) Pengalaman kerja. 

(iv) Minat pribadi. 

c. Buat pedoman yang harus diikuti saat mempekerjakan individu pada situasi khusus, 

seperti: 

(i) Mempekerjakan famili personel atau famili klien. 

(ii) Mempekerjakan kembali personel yang telah mengundurkan diri. 

(iii) Mempekerjakan karyawan klien.  



d. Dapatkan informasi mengenai latar belakang dan dokumentasi kualifikasi pelamar kerja 

dengan alat yang tepat, seperti: 

(i) Resume 

(ii) Formulir lamaran kerja 

(iii) Wawancara 

(iv) Transkrip perguruan tinggi 

(v) Referensi pribadi 

(vi) Referensi pekerjaan sebelumnya 

e. Lakukan evaluasi kualifikasi personel baru, termasuk personel yang berasal dari proses 

perekrutan yang tidak umum, untuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan 

dan standar KAP. 

3. Informasikan kepada pelamar kerja dan personel baru, mengenai kebijakan dan prosedur 

KAP yang berhubungan dengan mereka. 

a. Gunakan brosur atau alat lain untuk menginformasikan kepada pelamar kerja dan 

personel baru. 

b. Siapkan panduan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur untuk disebarkan kepada 

personel dan lakukan pemutakhiran terhadap panduan tersebut. 

c. Laksanakan program orientasi untuk personel baru. 

 

 

 

2.4.3.6. Kebijakan Dan Prosedur Pengembangan Profes ional  

1. Tetapkan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan professional KAP dan 

komunikasikan hal tersebut kepada personel. 

a. Tetapkan tanggung jawab fungsi pengembangan professional kepada satu atau lebih 

personel dengan tingkat wewenang memadai. 

b. Pastikan bahwa program yang dikembangkan oleh KAP di review oleh orang yang 

berkemampuan. Program tersebut harus memuat pernyataan mengenai tujuan program, 

dan prasyarat pendidikan dan atau pengalaman untuk mengikuti program tersebut.  

c. Selenggarakan program orientasi mengenai KAP dan profesi akuntan publik untuk 

personel baru. 

(i) Siapkan publikasi dan program yang dirancang untuk menginformasikan kepada 

personel baru mengenai tanggung jawab dan peluang profesional mereka. 



(ii) Tetapkan tanggung jawab pelaksanaan pertemuan orientasi untuk menjelaskan 

tanggung jawab professional dan kebijakan KAP. 

(iii) Beri kesempatan bagi personel baru dengan pengalaman terbatas untuk mengikuti 

program pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau 

lembaga lain yang relevan dengan profesi akuntan publik. 

d. Buatlah persyaratan pendidikan professional berkelanjutan bagi personel pada setiap 

tingkat profesional KAP. 

(i) Pertimbangkan persyaratan wajib dari Ikatan Akuntan Indonesia atau pedoman 

sukarela lain dalam penetapan program pendidikan professional berkelanjutan KAP. 

(ii) Berikan dorongan partisipasi personel dalam program pendidikan professional 

berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pihak luar, termasuk yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan formal dan kursus tertulis lain. 

(iii) Berikan dorongan partisipasi personel untuk secara aktif menjadi anggota organisasi 

profesional. 

(iv) Berikan dorongan bagi personel untuk secara aktif menjadi anggota komite 

profesional, menjadi penulis artikel dan berpartisipasi dalam aktivitas profesional 

lainnya.  

e. Lakukan pemantauan program pendidikan professional berkelanjutan dan 

selenggarakan catatan semestinya mengenai program untuk KAP secara keseluruhan 

atau untuk masing-masing personel. 

(i) Lakukan review secara periodik catatan partisipasi personel untuk menentukan 

kepatuhan terhadap persyaratan KAP. 

(ii) Lakukan review secara periodik laporan evaluasi dan catatan lain dari program 

pendidikan professional berkelanjutan untuk mengevaluasi apakah program telah 

disajikan dengan efektif dan mencapai tujuan KAP. Kemudian, pertimbangkan 

kebutuhan program baru dan untuk revisi atau penghapusan program yang tidak 

efektif. 

2. Sediakan informasi bagi personel mengenai perkembangan terkini dalam standar 

profesional dan materi mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP, dan berikan dorongan 

bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan diri. 

a. Sediakan bagi personel literatur profesional mengenai perkembangan terkini dalam 

standar profesional. 

(i) Distribusikan kepada personel, materi umum profesi. 



(ii) Distribusikan terbitan mengenai topik khusus kepada personel yang bertanggung 

jawab dalam bidang yang bersangkutan. 

(iii) Distribusikan kepada personel, materi panduan mengenai kebijakan dan prosedur 

KAP untuk masalah teknis. Materi harus dimutakhirkan sesuai dengan 

perkembangan baru dan perubahan kondisi.  

b. Untuk program pelatihan yang dilaksanakan oleh KAP, kembangkan atau dapatkan 

materi kursus, dan pilih serta latihlah para instruktur. 

(i) Nyatakan tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan atau pengalaman untuk 

mengikuti program tersebut. 

(ii) Sediakan instruktur program yang memenuhi klasifikasi, baik dalam hal penguasaan 

materi program maupun metode pengajaran. 

(iii) Beri kesempatan bagi peserta untuk mengevaluasi materi program dan kinerja para 

instruktur selama pelatihan. 

(iv) Beri kesempatan bagi instruktur untuk mengevaluasi materi program dan peserta 

program pelatihan. 

(v) Mutakhirkan program sehingga selaras dengan perkembangan baru, perubahan 

kondisi dan laporan evaluasi. 

3. Sediakan sejauh diperlukan, program untuk memenuhi kebutuhan KAP akan personel 

dengan keahlian dalam bidang dan industri khusus. 

a. Laksanakan program KAP untuk mengembangkan dan mempertahankan keahlian 

dalam bidang dan industri khusus. 

b. Doronglah partisipasi personel pada program pelatihan eksternal, pertemuan dan 

konferensi untuk mendapatkan keahlian teknis atau industri khusus. 

c. Doronglah keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi yang berhubungan dengan 

bidang dan industri khusus. 

d. Sediakan literatur teknis mengenai bidang dan industri khusus. 

4. Sediakan pelatihan di tempat kerja selama pelaksanaan penugasan. 

a. Tekankan pentingnya pelatihan di tempat kerja sebagai bagian signifikan 

pengembangan pribadi. 

(i) Bicarakan dengan asisten mengenai hubungan pekerjaan mereka dengan 

penugasan secara keseluruhan. 

(ii) Libatkan asisten dalam pelaksanaan penugasan sesuai dengan porsi untuk seorang 

asisten.    



b. Tekankan pentingnya keahlian manajemen personel dan masukkan topik ini dalam 

program pelatihan KAP. 

c. Doronglah personel untuk melatih dan mengembangkan bawahan mereka. 

d. Pantau penugasan untuk menentukan bahwa personel: 

(i) Memenuhi persyaratan pengalaman yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI). 

(ii) Memperoleh pengalaman dari penugasan berbagai bidang dan industri. 

(iii) Bekerja di bawah personel tingkat supervisor yang berbeda.    

 

 

 

2.4.3.7. Kebijakan Dan Prosedur  Promosi 

1. Tetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab dalam KAP. 

a. Siapkan panduan yang menjelaskan tanggung jawab dan kinerja yang diharapkan, serta 

kualifikasi untuk promosi pada setiap tingkat organisasi, termasuk: 

(i) Nama jabatan dan tanggung jawab untuk jabatan tersebut. 

(ii) Jumlah pengalaman kerja (yang dapat dinyatakan dalam suatu jangka waktu) yang 

umumnya disyaratkan untuk promosi ke tingkat organisasi lebih tinggi. 

b. Identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan 

keahlian yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini: 

(i) Pengetahuan teknis. 

(ii) Kemampuan analitis dan judgmental. 

(iii) Kemahiran komunikasi. 

(iv) Kemahiran memimpin dan melatih. 

(v) Hubungan dengan klien. 

(vi) Sikap mental pribadi dan profesional (karakter, intelegensi, pertimbangan dan 

motivasi). 

(vii) Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk 

promosi ke posisi supervisor. 

c. Gunakan buku panduan personel atau alat lain untuk mengkomunikasikan kebijakan 

dan prosedur promosi kepada personel. 



2. Lakukan evaluasi kinerja personel, dan secara periodik beritahu personel mengenai 

kemajuan mereka. Selenggarakan arsip personel yang memuat dokumentasi mengenai 

proses evaluasi. 

 a. Kumpulkan dan lakukan evaluasi informasi mengenai kinerja personel. 

(i) Identifikasi tanggung jawab dan persyaratan evaluasi pada setiap tingkat organisasi 

dengan penentuan siapa yang akan mengevaluasi dan kapan evaluasi dilakukan. 

(ii) Beritahu personel mengenai tujuan evaluasi personel. 

(iii) Gunakan lembar isian, yang mungkin berbentuk standar, untuk mengevaluasi kinerja 

personel. 

(iv) Lakukan review terhadap evaluasi dengan personel yang dievaluasi. 

(v) Wajibkan bahwa evaluasi tersebut direview oleh atasan pemberi evaluasi. 

(vi) Lakukan review terhadap evaluasi untuk menentukan bahwa personel bekerja untuk 

dan dievaluasi oleh orang yang berbeda. 

(vii) Pastikan bahwa evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

b. Secara periodik, berikan penyuluhan kepada personel mengenai kemajuan dan peluang 

karir mereka. 

(i) Lakukan review secara periodik dengan personel, evaluasi terhadap kinerja mereka, 

termasuk penilaian kemajuan mereka dalam KAP. Pertimbangan harus mencakup 

hal-hal berikut: 

(a) Kinerja  

(b) Tujuan KAP dan personel pada masa mendatang 

(c) Minat penugasan 

(d) Peluang karir 

(ii) Lakukan evaluasi para partner secara periodik dengan cara penyuluhan, evaluasi 

oleh teman sekerja, atau penilaian pribadi, mengenai apakah mereka tetap memiliki 

kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka. 

(iii) Lakukan review secara periodik terhadap sistem evaluasi dan penyuluhan personel 

untuk memastikan bahwa: 

(a) Prosedur evaluasi dan dokumentasi telah dilaksanakan secara rutin. 

(b) Persyaratan untuk promosi telah dipenuhi. 

(c) Keputusan promosi personel selaras dengan hasil evaluasi. 

(d) Pengakuan terhadap kinerja yang luar biasa. 

3. Bebankan tanggung jawab untuk penetapan keputusan promosi. 



a. Bebankan tanggung jawab kepada personel tertentu untuk mengambil keputusan 

promosi dan keputusan pemberhentian yang melakukan wawancara evaluasi dengan 

personel yang dipertimbangkan untuk promosi dan yang mendokumentasi hasil 

wawancara dan menyimpan catatan tersebut. 

b. Lakukan evaluasi data yang diperoleh dengan mempertimbangkan aspek mutu 

pekerjaan yang dilaksanakan, dalam penetapan keputusan promosi. 

c. Pelajari pengalaman promosi KAP secara periodik untuk memastikan apakah personel 

yang memenuhi kriteria tertentu mendapat penugasan dengan derajat tanggung jawab 

yang semakin meningkat. 

2.4.3.8. Kebijakan Dan Prosedur Penerimaan Dan Kebe rlanjutan Klien 

1. Tentukan prosedur evaluasi calon klien dan persetujuan mereka menjadi klien. 

 a. Pertimbangkan prosedur evaluasi berikut ini sebelum menerima klien: 

(i) Dapatkan dan lakukan review terhadap informasi keuangan yang tersedia mengenai 

calon klien.  

(ii) Dapatkan informasi dari pihak ketiga mengenai calon klien, termasuk informasi 

mengenai manajemen dan pemiliknya, yang mungkin berpengaruh terhadap proses 

evaluasi calon klien. 

(iii) Lakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur oleh SPAP. 

Pengajuan pertanyaan tersebut harus mencakup pertanyaan mengenai fakta yang 

mungkin berpengaruh terhadap integritas manajemen, mengenai ketidaksepakatan 

dengan manajemen dalam penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit atau hal 

signifikan yang sejenis, dan juga pemahaman auditor pendahulu mengenai alasan 

penggantian auditor. 

(iv) Pertimbangkan keadaan yang mungkin menjadikan KAP menganggap penugasan 

tersebut sebagai penugasan yang memerlukan perhatian khusus atau memiliki 

resiko yang tidak wajar. 

(v) Mengevaluasi independensi dan kemampuan KAP untuk menyediakan jasa bagi 

calon klien. Dalam evaluasi kemampuan KAP, pertimbangkan kebutuhan akan 

keahlian teknis, pengetahuan industri dan personel. 

(vi) Menentukan bahwa penerimaan klien tidak akan menyalahi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau ketentuan lain dari badan 

pengatur.  



b. Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang semestinya, untuk 

mengevaluasi informasi yang diperoleh mengenai calon klien dan untuk membuat 

keputusan penerimaan. 

(i) Pertimbangkan jenis penugasan yang tidak akan diterima KAP atau yang hanya 

akan diterima dengan syarat tertentu. 

(ii) Dokumentasikan kesimpulan mengenai keputusan penerimaan klien. 

c. Informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien kepada personel 

yang tepat. 

d. Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan 

dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien. 

2. Lakukan evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat terjadinya peristiwa 

khusus, untuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. 

a. Tentukan kondisi yang mengharuskan evaluasi klien untuk menentukan apakah 

hubungan dengannya perlu dilanjutkan. Kondisi ini dapat mencakup: 

(i) Berakhirnya jangka waktu tertentu. 

(ii) Perubahan signifikan sejak evaluasi terakhir, termasuk perubahan besar pada satu 

atau lebih hal berikut ini: 

(a) Manajemen  

(b) Komisaris  

(c) Kepemilikan  

(d) Penasehat hukum 

(e) Kondisi keuangan  

(f) Status perkara pengadilan 

(g) Jenis usaha klien 

(h) Lingkup penugasan 

(iii) Keberadaan kondisi yang akan menyebabkan KAP menolak seorang klien apabila 

kondisi tersebut telah ada pada saat penerimaan klien untuk pertama kalinya. 

b. Tunjuk satu atau lebih personel dengan tingkat manajemen yang tepat, untuk 

mengevaluasi informasi yang diperoleh dan untuk membuat keputusan keberlanjutan 

klien. 

(i) Pertimbangan jenis penugasan yang tidak akan dilanjutkan KAP atau yang hanya 

akan dilanjutkan dengan syarat tertentu. 



(ii) Dokumentasikan kesimpulan mengenai keberlanjutan klien. 

c. informasikan kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien kepada 

personel yang semestinya. 

d. Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan 

dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien. 

 

 

 

2.4.3.9. Kebijakan Dan Prosedur Inspeksi 

1. Tetapkan batas lingkup dan isi program inspeksi KAP 

a. Tetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP diterapkan dengan 

efektif. 

(i) Tentukan tujuan, menyiapkan petunjuk dan mereview program pelaksanaan 

inspeksi. 

(ii) Sediakan panduan mengenai lingkup pekerjaan pada unit, fungsi, atau departemen 

praktik dan kriteria pemilihan penugasan yang akan direview. 

(iii) Tetapkan frekuensi dan saat pelaksanaan inspeksi.  

(iv) Tetapkan prosedur untuk menyelesaikan ketidaksepakatan yang mungkin timbul. 

b. Tetapkan kualifikasi staf pelaksana inspeksi dan metode pemilihannya. 

(i) Tentukan kriteria pemilihan preview, termasuk tingkat tanggung jawab dalam KAP 

dan persyaratan mengenai pengetahuan khusus. 

(ii) Tetapkan tanggung jawab pemilihan personel inspeksi.  

c. Laksanakan inspeksi terhadap unit, fungsi atau departemen praktik. 

(i) Lakukan review dan menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu. 

(ii) Lakukan review penugasan tertentu tentang kesesuaiannya dengan SPAP, termasuk 

dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), prinsip 

akuntansi yang berlaku umum dan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutu KAP. 


