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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Terdapat beberapa definisi audit yang dikemukan oleh beberapa para ahli 

akuntansi diantaranya : 

Menurut Alvin A, Arens et al (2008:4) pengertian auditing adalah sebagai 

berikut : 

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 

kriteria yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa audit merupakan 

suatu proses akumulasi dan evaluasi bukti atas suatu informasi untuk 

menentukan apakah suatu informasi disajikan secara wajar dalam batas-batas 

tertentu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Menurut Report of Committe on Basic Auditing Concept of the American 

Accounting yang dikutip oleh Boyton et al, (2003:5) definisi auditing adalah 

sebagai berikut : 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai asersi – asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, 
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dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi- asersi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan di tetapka sebelumnya serta 

penyampaian hasil – hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan 

“. 

Menurut Sukrisno Agoes (2012:3), pengertian auditing adalah : 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 
manajemen, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti 
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut “. 

Menurut Mulyadi (2002:9) definisi auditing adalah sebagai berikut : 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan - pernyataan 
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 
tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 
ditetapkan serta penyampaian hasil- hasilnya kepada pemakai yang  
berkepentingan”. 

Defini auditing secara umum memiliki unsur – unsur penting yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Suatu proses sistematik  

Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu 

rangkaian langkah atau prosedur yang logis, bererangka, dan 

terorganisir. 

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. 

Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang 

mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, 
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serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap 

bukti – bukti tersebut. 

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi 

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian 

ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan 

proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi 

ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi inilah 

yang menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

4. Menetapkan tingkat kesesuaian 

Pengumpulan bukti mengenai persyaratan dan evaluasi terhadap hasil 

pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan 

kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut 

kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat 

kualitatif. 

5. Kriteria yang telah ditetapkan  

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai 

pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa : 

a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif. 

b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh 

manajemen. 
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c. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (generally 

accepted accounting principles). 

6. Penyampaian hasil 

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi 

(attestation). Penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk 

laporan audit (audit report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini 

dapat menaikan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai 

informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit. 

7. Pemakai yang berkepentingan 

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan 

audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti : pemegang 

saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi 

buruh, dan kantor pelayanan pajak. 

2.2 Pengertian Etika 

Menurut Wheelwright dalam Jack C. Robertson dan Timothy J. Louwers 

(2002: 462) etika sebagai berikut, 

That branch of philosophy which is the systematic study of reflective choice, of 
the standards of right and wrong by which it is to be guided, and of the goods 
toward which it may ultimately directed (Cabang filosofi yang merupakan 
studi sistematis pilihan reflektif, yaitu standar yang menentukan benar dan 
salah dan ke arah mana diarahkan pada akhirnya) 

Menurut Boyton et al (2001:97) menyatakan, 

Etika (ethics) berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti “karakter”. Kata 
lain untuk etika ialah moralitas (morality), yang berasal dari bahasa latin 
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mores, yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan 
pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya.  

Menurut Alvin A, Arens et al(2008:98) Etika (ethics) secara garis besar 

dapat didefinisikan sebagai sebagai serangkaian atau nilai moral. Perilaku etis 

sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kebutuhan 

akan etika dalam masyarakat cukup penting sehingga banyak nilai etika yang 

umum dimasukan ke dalam undang – undang. Namun, sebagian besar nilai etika 

tidak dapat disajikan undang- undang karena etika tersebut tidak dapat 

didefinisikan dengan cukup baik agar diberlakukan. Akan tetapi, tidak tersirat 

bahwa prinsip – prinsip yang tidak dapat didefinisikan dengan cukup baik tersebut 

kurang penting bagi masyarakat yang teratur. 

Berdasarkan beberapa uraian definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa etika merupakan suatu sikap moral yang harus dimiliki seseorang dalam 

melakukan interaksi dengan orang lain yang ditunangkan dalam aturan, hukum, 

dan pedoman agar dapat melalukan suatu perbuatan dengan baik dan sesuai 

kaidah yang telah diberlakukan. 

2.2.1 Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntansi Indonesia 

Menurut Mulyadi (2002:53) Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntansi 

Indonesia diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998. Prinsip Etika profesi dalam 

Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada 

publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku 
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etika dan perilaku profesionalnya. Ada 8 prinsip Etika Profesi menurut IAI 

sebagai berikut : 

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap 

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai 

profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. 

Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab 

kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus 

selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota 

untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan 

masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur 

dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk 

memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan 

menunjukan komitmen atas profesionalisme.

Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab 

kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di 

masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, 

pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia 

bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas 
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dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara 

tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan 

terhadap kepentingan publik. 

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya 

pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi 

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota 

dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan 

seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang 

tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan 

kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. 

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan 

pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan 

prinsip.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa 

yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota 

bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka 

atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh 

pihak lain.Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan 

harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota 
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dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta 

konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan 

sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja 

dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, 

dan pemerintah.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-

hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 

memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling 

mutakhir.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada 

hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang 

berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan 

mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai 

berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan 

jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. 
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7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan 

profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung 

jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, 

pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 

standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan 

keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban 

untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan 

tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis 

dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of 

Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang 

relevan. 
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2.2.2 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

 Menurut Mulyadi (2002:62) Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, 

terdiri dari : 

100 INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

101 Independensi 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan sikap 

mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap 

mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in-fact) 

maupun dalam penampilan (in-appearance).

102 Integritas dan Objektivitas 

 Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus  mempertahankan 

integritas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflicto of interest) dan 

tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) 

yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya 

kepada pihak lain. 

200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI 

201 Standar Umum 

 Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta 

interprestasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang 

ditetapkan IAI : 
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a. Kompetensi profesional, Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian 

jasa profesional yang secra layak (reasonable) diharapkan dapat 

diselesaikan dengan kompentensi profesional. 

b. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib 

melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan 

keseksamaan profesional. 

c. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan 

mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa 

profesional. 

d. Data revelan yang memadai. Anggota KAP memperoleh data relevan yang 

memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau 

rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.  

202 Kepatuhan terhadap Standar 

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, 

atestasi, review,kompilasi, kompilasi manajemen, perpajakan, atau jasa 

profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan 

pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. 

203 Prinsip-prinsip Akuntansi 

Anggota KAP tiak diperkenankan : 

1 Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan 

keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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2 Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material 

yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, apabila laporan tersebut 

memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan 

keuangan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang 

ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin 

memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, 

anggota KAP dapat menunjukan bahwa laporan atau data akan 

menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara 

mengungkapkan peyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktik), 

serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum 

akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. 

300 TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN  

301 Informasi Klien yang Rahasia 

 Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi 

klien tentang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. 

 Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : 

1) Menentukan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan 

aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. 

2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan 

resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP 

terhadap ketentuan pertauran yang berlaku. 
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3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai 

dengan kewenangan IAI. 

4) Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian 

komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-

KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota.  

 Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak boleh 

memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan 

informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan 

tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian 

informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin 

sebagaimana telah diungkapkan dalam butir 4) di atas atau review praktik 

profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir 3) di atas. 

302 Fee Profesional 

A. Besaran Fee

 Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung pada: resiko 

penugasan,kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan jasa audit tersebut, struktur biaya KAP 

yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. 

 Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara 

menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. 

B. FeeKontijen

Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu 

jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada 
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temuan atau hasil tertentu. Fee  dianggap tidak kontijen jika ditetapkan 

oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal ini perpajakan, jika 

dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan 

pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee

kotijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. 

400 TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI 

401 Tanggung jawab kepada rekan seprofesi 

 Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan 

perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 

402 Komunikasi antar Akuntan Publik 

 Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik 

pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan 

akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan 

publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. 

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis 

permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. 

403 Perikatan Atestasi  

 Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang 

jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh 

akuntan yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien, kecuali apabila perikatan 

tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau 

peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. 
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500 TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN 

501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan 

Anggota tidak memperkenankan melakukan tindakan dan /atau 

mengucapkan perkataan yang mencerminkan profesi. 

502 Iklan, promosi atau kegiatan pemasaran lainnya 

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan 

mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran 

dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. 

503 Komisi dan Fee Referal 

A. Komisi 

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan kepada 

atau diterima dari pihak klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari 

klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk 

memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi 

tersebut dapat mengurangi independensi. 

B. Fee Referal (Rujukan) 

Fee Referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima 

kepada/dari sesama penyedia jasa professional akuntan publik. Fee referal 

(rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi. 

504 Bentuk Organisasi dan KAP 

 Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk 

organisasi yang dizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan/atau yang tidak menyesatkan dan mendiskreditkan citra profesi. 
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2.3 Pengertian Skeptisme Profesional 

Menurut Kurtz 1992 (dalam Quadackerset al, 2007)  skeptisme yaitu : 

“Skeptikos means to consider or examine, skeptis means inquiry and 

doubt, skeptics meansseeking clarification and definition, demanding 

reason, evidence or proof”. 

Dapat diambil kesimpulan dari pengertian di atas, bahwa skeptisme 

merupakan sikap seseorang untuk mempertimbangkan, menilai dari suatu 

kejadian untuk mencari nilai kebenaran dari kejadian tersebut, berusaha untuk 

mencari bukti, klarifikasi, dan penyesuaian, dengan berbagai perspektif dan 

argumen. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik 2001 (PSA No. 04) SA Seksi 

230 dijelaskan bahwa : 

“Dalam pelasanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”. 

Standar ini menuntur auditor independen untuk merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya 

secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat 

dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana 

kesempurnaan pekerjaan tersebut. Seorang auditor harus memiliki “tingkat 

keterampilan yang umumnya dimiliki” oleh auditor pada umumnya dan harus 
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menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang 

wajar”. 

Dalam (Standar Profesional Akuntan Publik) SPAP (2001:230.2), 

menyatakan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 

menuntut auditor untuk melakukan skeptisme profesional. Skeptisisme 

profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 

Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut 

oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, 

dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara 

objektif. 

Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menurut auditor 

mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti 

dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme profesional harus 

digunakan selama proses tersebut. 

Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun 

juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. 

Dalam menggunakan skeptisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti 

yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur. 

Menurut Kee dan Knox’s, 1970 (dalam Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 

2008) dalam model “Professional Scepticism Auditor” menyatakan bahwa 

skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1. Faktor-Faktor Kecondongan Etika 
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Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

skeptisisme profesional auditor. The American Heritage Directory menyatakan 

etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para 

anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan 

peranan kunci dalam semua area profesi akuntan dalam melatih sikap skeptisisme 

profesional akuntan. 

2. Faktor-Faktor Situasi 

Faktor-faktor situasi berperngaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (situasi 

irregularities) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme 

profesionalnya. 

3. Pengalaman 

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun 

banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt, 1988 (dalam Maghfirah Gusti 

dan Syahril Ali, 2008) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang 

berpengalaman akan membuat judgement yang relatif lebih baik dalam tugas-

tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Jadi seorang 

auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme 

profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. 

Michael K. Shaub dan Janice E. Lawrence, 1996 (dalam Maghfirah Gusti 

dan Syahril Ali, 2008) mengindikasikan bahwa auditor yang menguasai etika 

situasi  kurang lebih terkait dengan etika profesional dan kurang lebih dapat 
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melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Faktor situasional merupakan faktor 

yang penting dalam melaksanakan skeptisisme profesional auditor. 

2.3.1 Karakteristik Skeptisme Profesional 

Menurut Hurt et al, 2010 (dalam Sayedet al, 2010) karakteristik skeptisme 

profesional dibentuk oleh beberapa faktor, seperti : 

1) Memeriksa dan Menguji Bukti (Examination of Evidence) 

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian 

bukti (examination of evidence) terdiri dari questioning mind, 

suspension on judgment, dan search for knowledge. 

2) Memahami Penyedia Informasi (Understanding Evidence Providers) 

Karakteristik yang berhubungan dengan pemahaman akan penyedia 

informasi (understanding evidence providers) adalah interpersonal 

understanding. 

3) Mengambil Tindakan atas Bukti (Acting in The Evidence) 

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas 

bukti (acting in the evidence) adalah self confidence dan self 

determination. 

1. Questioning Mind 

Adalah karakter skeptis sesorang untuk mempertanyakan alasan, 

penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu. 

Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator : 

a) Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas. 
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b) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal. 

2. Suspension on Judgment 

Adalah karakter skeptis yang mengindikasikan seseorang butuh waktu 

lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan 

informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut. 

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator : 

a) Membutuhkan informasi yang lebih lama. 

b) Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu 

keputusan. 

c) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum 

terungkap. 

3. Search for Knowledge 

Adalah karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu 

(curiosity) yang tinggi. 

Karakeristik skeptis inindibentuk dari beberapa indikator : 

a) Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru. 

b) Adalah sesuatu yang menyenangkan jika menemukan hal – hal yang 

baru. 

c) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum 

terungkap. 

4. Interpersonal Understanding 

Adalah karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, 

motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. 
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Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator: 

a) Berusaha untuk memahami perilaku orang lain. 

b) Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku. 

5. Self Confidence 

Adalah sikap seseorang untuk percaya diri secara profesional untuk 

bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan. 

a) Percaya akan kapasitas dan kemampuan diri sendiri. 

6. Self Determination 

Adalah sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti 

yang sudah dikumpulkan. 

Karakter skeptis ini bentuk dari beberapa indikator : 

a) Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang 

lain. 

b) Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain. 

c) Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten 

(inconsistent). 

d) Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal. 

2.4 Ketepatan Pemberian Opini Audit 

Tahap akhir dalam proses pemeriksakaan audit, yaitu auditor menyatakan 

pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang didasarkan atas 

kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi 

berterima umum.  
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Menurut Guy et al (2003) Opini audit merupakan satu bagian dari laporan 

audit, yaitu kesimpulan yang ditarik. Dalam keadaan tersebut auditor dapat 

memodifikasi kata-kata dalam laporan standar, namun masih tetap menyatakan 

pendapat wajar tanpa pengecualian, yang pada gilirannya akan memerlukan 

modifikasi kata-kata pada laporan standar, termasuk pendapatnya.  

Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menyatakan bahwa laporan 

audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. 

Jikapendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikiantidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.  

Dalam semua hal jikanama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, 

laporan audit harus memuatpetunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, 

jika ada, dan tingkattanggung jawab auditor bersangkutan.Auditor menyatakan 

pendapatnya mengenai kewajaran laporankeuangan auditan, dalam semua hal 

yang material, yang didasarkan ataskesesuaian penyusunan laporan keuangan 

tersebut dengan prinsip akuntansiberterima umum (Mulyadi, 2002:19).  

Jika auditor tidak dapat mengumpulkanbukti kompeten yang cukup atau 

jika hasil pengujian auditor menunjukkanbahwa laporan keuangan yang 

diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditorperlu menerbitkan laporan audit 

selain laporan yang berisi pendapat wajartanpa pengecualian. 

Ketepatan pemberian opini auditor harus tepat dan akurat karena hal ini 

berkaitan juga dengan kepercayaan publik akan profesi akuntan. Opini yang 
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disajikan dalam laporan audit dijadikan dasar oleh mereka yang berkepentingan 

atas laporan keuangan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan.  

Untuk mendukung ketetapan pemberian opini audit diantaranya : 

1. Menurut Mulyadi (2002:18) Sesuai standar auditing :

 Kalimat pertama dalam paragraf ruang lingkup berbunyi sebagai 

berikut :“ Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing 

yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia”. Dalam kalimat ini 

auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan 

keuangan bukan sembarang audit, melainkan audit yang 

dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh badan 

penyusun standar (standard setting body). 

 Kalimat kedua dalam paragraf ruang lingkup berbunyi sebagai 

berikut :“ Standar tersebut mengharuskan kami untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh 

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material”, Kalimat ini berisi tiga pernyataan auditor :

a. Audit yang dilaksanakan oleh auditor merupakan proses yang 

terencana.

b. Audit ditunjukan untuk memperoleh keyakinan (assurance)

memadai, bukan absolut, sehingga dengan demikian terdapat 

risiko didalam audit yang dilaksanakan oleh auditor.

c. Auditor menggunakan konsep materialitas. Suatu audit 

direncanakan dan dilaksanakan untuk menemukan salah saji 
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material, namun bukan semua salah saji dalam laporan 

keuangan,

 Kalimat ketiga dalam paragraf ruang lingkup berbunyi sebagai 

berikut : “Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, 

bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah dan 

pengungkapannya dalam laporan keuangan” .Dalam kalimat 

tersebut auditor menyampaikan pesan kepada pemakai laporannya 

bahwa :

a. Dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya 

atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan 

terhadap seluruh bukti.

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern merupakan 

dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang 

dilakukan dalam pemeriksaan.

c. Luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan 

oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya.

d. Dalam audit, auditor melakukan pemeriksaan atas bukti, 

yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien saja, 

namun mencakup informasi penguat (corroborating 

information). 

 Pada kalimat keempat dalam paragraf lingkup berbunyi sebagai 

berikut: “Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang 

digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, 
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serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 

keseluruhan”. Kalimat ini menjelaskan lebih mendalam 

karakteristik audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dalam kalimat 

ini auditor menyatakan bahwa ia menggunakan pertimbangan 

dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan 

yang dilakukan oleh manajemen” , auditor menyebutkan bahwa 

frasa “estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen”, auditor 

mengingatkan bahwa laporan keuangan tidak seluruhnya berisi 

fakta, namun sebagian disajikan berdasarkan estimasi.

 Pada kalimat kelima dalam paragraf ruang lingkup berbunyi 

sebagai berikut : “Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar 

yang memadai untuk menyatakan pendapat”. Kalimat ini 

mengidentifikasi keterbatasan lain audit yang dilaksanakan oleh 

auditor, yaitu bahwa pendapat dinyatakan oleh auditor hanya 

dilandasi oleh dasar yang memadai, bukan dasar yang konklusif 

atau absolute. Dasar yang memadai untuk memberikan pendapat 

ini adalah konsisten dengan konsep “pemeriksaan berdasarkan 

pengujian” dan “keyakinan memadai” yang disebutkan dalam 

kalimat sebelumnya. Kalimat ini juga berisi suatu pernyataan oleh 

auditor bahwa ia telah membuat simpulan positif mengenai lingkup 

pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.

2. Menurut Mulyadi (2002:17) Standar pekerjaan lapangan mengatur 

mengenai prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan, seperti adanya 
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perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang 

memadai atas pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti audit 

kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inpeksi, pengamatan, 

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.Seorang akuntan 

publik juga dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien 

dan para pemakai laporan keuangan di luar perusahaan, sehinggadapat 

menghasilkan opini auditor yang tepat dan dapat dipercaya oleh para 

pemakai laporan keuangan.Menurut Mulyadi (2002:101) Kertas kerja 

pemeriksaan dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya 

dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang 

memadai. 

3. Standar Pelaporan (Mulyadi, 2002:17) 

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b. Laporan auditor menunjukan atau meyakinkan, jika ada, ketidak 

konsistetan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 
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d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor. 

4. Menurut Sri, 2005 dalam (Surroh Zu'amah, 2009) kompetensi yang baik 

untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit, sehingga bisa 

memberikan opini yang tepat. Pengalaman juga merupakan faktor 

pendukung ketepatan opini yang dihasilkan auditor. Seorang auditor yang 

mempunyai pengalaman lebih banyak dalam pemeriksaan laporan 

keuangan tentu memiliki beraneka ragam penemuan dalam setiap 

pemeriksaannya, seperti indikasi kecurangan, ketidaklengkapan dokumen, 

manipulasi data, serta berbagai kasus yang melibatkan pihak internal 

perusahaan. Dengan demikian, auditor dapat lebih peka terhadap hal-hal 

yang bersifat merusak ketepatan opini yang diberikan pada pemeriksaan-

pemeriksaan berikutnya.

Menurut Mulyadi (2002:19) Terdapat lima pendapat yang diberikan oleh 

akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya sesuai dengan kriteria 

masing-masing opini audit, yaitu : 

1.  Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 
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Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang 

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang 

berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi 

penerimaanprinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan 

memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar 

tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh 

semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh 

auditor. Kata wajar dalam paragraph pendapat mempunyai makna: 

a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran 

b. Lengkap informasinya 

2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa 

Penjelasan (Unqualified Opinion Report with ExplanatoryLanguage)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan 

keuangan dari hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan 

audit bentuk baku. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinien) 

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit, 

jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini : 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat 

memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar 

kekuasaan klien maupun auditor. 
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c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan 

tidak diterapkan secara konsisten. 

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien 

tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas perusahaan klien. Auditor juga akan memberikan pendapat tidak wajar 

jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti 

kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. 

Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat 

dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk 

pengambilan keputusan. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka 

laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinionreport). 

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat 

adalah : 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. 
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2.5 Akuntan Publik 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam (Standar Profesional Akuntan 

Publik) SPAP (2001:20000.2) Akuntan Publikadalah: 

“Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang  

berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”

 MenurutMulyadi (2002:4) mengemukakan bahwa:

"Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan 

publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar 

profesional akuntan publik (auditing, asetasi, akuntansi, review)”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik 

adalah akuntan- akuntan yang memiliki ijin dari Menteri keuangan dan bekerja di 

kantor akuntan publik yang dapat mengerjakan berbagai penugasan dengan 

berbagai jenis jasa seperti jasa audit atas laporan keuangan, jasa atesasi atas 

laporan keuangan prospektif, jasa akuntan dan review, dan jasa konsultasi. 

2.5.1    Organisasi dan Hirarki Kantor Akuntan Publik

Menurut Mulyadi (2002:33), umumnya hirarki auditor dalam perikatan 

audit dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini : 

1. Partner (rekan) 

2. Manajer 
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3. Auditor Senior 

4. Auditor Junior 

Adapun uraiannya sebagai berikut : 

 Partner (rekan)

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung 

jawab atas hubungan dalam klien; bertanggung jawab secara menyeluruh 

mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management 

letter, dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 

 Manajer 

Manajer bertindak sebagai 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 terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior.

 Auditor Senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas 

untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior 

biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. 

Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat 

tertentu. 
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 Auditor Junior 

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

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. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus 

banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat 

memperoleh pengalaman dalam berbagai masalah audit. Auditor junior sering 

juga disebut asisten auditor. 

Menurut Arrens, Beasley (2008:37) sifat hierakis KAP akan membantu 

meningkatkan kompetensi. Individu - individu disetiap tingkat audit 

mengawasi dan meriview pekerjaan individu lain yang berada pada tingkat 

dibawahnya dalam struktur organisasi, seorang asisten staf baru diawasi 

langsung oleh auditor senior atau penanggung jawab. Pekerjaan assisten staf 

ini selanjutnya direview oleh penganggung jawab serta oleh manajemen dan 

partner.
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Tabel 2.1 Tingkat dan Tanggung Jawab Staf 

Tingkat Staf Pengalaman 

Rata- Rata 

Tanggung Jawab Utama 

Asiten Staf  0-2 Tahun Melakukan sebagian besar pekerjaan audit 

yang terinci. 

Auditor Senior 

atau Penanggung 

Jawab 

2-5 Tahun Mengoordinasikan dan bertanggung jawab 

atas pekerjaan lapangan audit, termasuk 

mengawasi dan mereview pekerjaan staf. 

Manajer 5-10 Tahun Membantu penanggung jawab 

merencanakan dan mengelola audit, 

mereview pekerjaan penanggung jawab, 

serta membina hubungan dengan klien. 

Seorang manajer mungkin bertanggung 

jawab atas lebih satu penugasan pada saat 

yang sama. 

Partner  10 Tahun ke atas Mereview keseluruhan pekerjaan audit dan 

terlibat dalam keputusan – keputusan audit 

yang signifikan. Seorang partner adalah 

pemilik KAP dan karenanya 

mengembangkan tanggung jawab akhir 

dalam melaksanakan audit dan melayani 

klien. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

2.6.1 Hubungan Etika dengan Ketepatan Pemberian Opini Audit 

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan auditharus 

mengacu pada standar audit, dan auditor wajib mematuhi kode etik 

yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. 

Menurut Alvin A, Arenset al (2008:98) Etika (ethics) secara garis besar 

dapat didefinisikan sebagai sebagai serangkaian atau nilai moral. Perilaku etis 

sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur . 

Menurut Ida Suraida (2005) Dimensi etika yang sering digunakan dalam 

penelitian adalah 1) kepribadianyang terdiri dari locus of control external dan 

locus of control internal; 2)kesadaran etis dan 3) kepedulian pada etika profesi, 

yaitu kepedulian padaKode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi 

seluruh anggota, baikyang berpraktek sebagai Akuntan Publik, bekerja 

dilingkungan usaha padainstansi pemerintah maupun dilingkungan dunia 

pendidikan dalam pemenuhantanggung jawab profesionalnya. 

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus 

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

mengatur tentang perilaku profesional Agoes, 2004 (dalamHerydan Merrina 

Agustiny, 2007). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi 

akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan 

bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi 
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yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk 

mengatur tingkah laku para anggotanya, sehingga etika profesi yang memiliki 

komitmen moral yang tinggi dalam memberikan opini yang tepat. 

Nichols dan Price, 1976 (dalam Goodman Hutabarat, 2012) menyatakan 

bahwa pada konflik kekuatan, klien dapat menekan auditor untuk melawan 

standar profesional dan dalam ukuran yang besar, kondisi keuangan klien yang 

sehat dapat digunakan sebagai alat untuk menekan auditor dengan cara melakukan 

pergantian auditor. Posisi auditor juga sangat dilematis karena mereka dituntut 

untuk memenuhi klien namun disisi tindakan auditor dapat melanggar standar 

profesi sebagai acuan kerja mereka.Hipotesis dalam penelitian mereka di bawah 

tekanan klien tergantung dari kesepakatan ekonomi, lingkungan tertentu, dan 

prilaku termasuk di dalamnya mencakup etika profesional. 

Shaub et al, 1996(dalam Goodman Hutabarat, 2012) menyatakan bahwa 

auditor yang kurang menjaga atau mempertahankan etika profesi akan cenderung 

kurang skeptis dalam pekerjaan audit sehingga akan mempengaruhi audit yang 

dihasilkan.Setiap orientasi etika individu, pertama-tama ditentukan kebutuhannya. 

Kebutuhan tersebut berinteraksi dengan pengalaman pribadi dan sistem nilai 

individu yang akan menentukan harapan atau tujuan dalam setiap perilakunya 

sehingga pada akhirnya individu tersebut menentukan. 

Trevino, 1986 (dalam Goodman Huatabarat, 2012) melakukan penelitian 

tentang perilaku dalam menghadapi situasi dilema etika, hasil penelitiannya 

adalah bahwa manajer dengan pengalaman kerja yang lebih lama mempunyai 

hubungan yang positif dengan pengambilan keputusan etis.Berdasarkan model 
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dari Trevino (1986), faktor yang dapat mempertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan etis auditor ketika menghadapi dilema etika adalah faktor individual 

yaitu pengalaman, komitmen, profesional serta orientasi etika auditor dan faktor 

situasional yaitu nilai etika organisasi. Menurut Trevino ketika seseorang 

dihadapkan pada sebuah dilema etika, maka individu tersebut 

akanmempertimbangkannya secara kognitif dalam benaknya. Hal ini dapat 

dipahami bahwa faktor kemampuan pemecahan masalah yang berhubungan 

dengan dilema etika tersebut mengambil peranan penting untuk mengambil 

keputusan yang rasional terhadap dilema etika tersebut. Pembentukan pemahaman 

tentang moral issue tersebut akan tergantung kepada faktor individual 

(pengalaman orientasi etika dan komitmen kepada profesi) dan faktor situasional 

(nilai etika organisasi). 

MenurutHerydan Merrina Agustiny(2007) seorang auditor dalam 

membuat keputusanpasti menggunakan lebih dari satu pertimbanganrasional yang 

didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan 

yang adil (fair)serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkankebenaran 

atau keadaan yang sebenarnya (sesuaidengan pendekatan standar moral). 

Setiappertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akansuatu pertimbangan 

yang diharapkan dapatmengungkapkan kebenaran dari keputusan etis yangtelah 

dibuat.  

Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat pemahaman auditor atas 

pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan 
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suatu pengukuran. Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk pendapat 

(opinion) mengenai kewajaran laporan keuangan. 

Auditor memanfaatkan laporan audit untuk mengkomunikasikan opininya 

terhadap laporan keuangan yang diperiksanya. Akuntan yang profesional dalam 

menjalankan tugasnya memiliki pedoman-pedoman yang mengikat seperti Kode 

Etik Akuntan Indonesia sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya akuntan 

publik memiliki arah yang jelas, dapat memberikan keputusan yang tepat, dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

menggunakan hasil keputusan auditor. 

2.6.2 Hubungan Skeptisme Profesional Auditor dengan Ketepatan 

Pemberian Opini Audit 

Skeptisisme profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan 

kemahiran profesional seorang auditor. Kemahiran profesional akan sangat 

mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisme seorang auditor dalam 

melakukan audit, maka diduga akan berpengaruh pada ketepatan pemberian opini 

auditor tersebut.Salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan 

keuangan adalah  rendahnya tingkat skeptisisme profesional audit. Hal ini 

membuktikan bahwa auditor sebagai profesi yang bertanggung jawab atas opini 

yang diberikan, harus memiliki skeptisisme profesional auditor.  

Menurut Shaub et al, 1996 (dalam Goodman Hutabarat, 2012) auditor 

yang masa kerjanya lebih lama cenderung lebih skeptis, sehinggaopini atas 

laporan keuangan klien diberikan dengan tepat. Berdasarkan uraian di atas maka 
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dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam 

bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan 

formal. Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas 

pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan mengenai bidang auditing dan 

akuntansi serta memahami industri klien.  

Menurut IdaSuraida (2005) Keahlian yang memadai akan meningkatkan 

skeptisisme profesional auditor, dan berpengaruh terhadap ketepatan pemberian 

opini auditor. Skeptisisme profesional yang dimiliki auditor akan mempengaruhi 

auditor dalam melaksanakan serangkaian prosedur audit hingga menghasilkan 

opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Faktor-faktor situasi terdiri dari 

related party transaction ,dan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa seperti bisnis keluarga. Pihak yang lebih kuat dalam 

hubungan istimewa ini memiliki kecenderungan untuk mengendalikan pihak lain 

dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. 

Pengalaman dan keahlian audit juga mempengaruhi skeptisisme 

profesional auditor karena pengalaman dan keahlian audit menunjukkan seberapa 

banyak auditor melakukan audit laporan keuangan dari segi lamanya waktu atau 

banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman dan 

ditunjang dengan banyaknya sertifikat yang diperoleh auditor akan berpengaruh 

terhadap ketepatan pemberian opini. 

Auditor yang memiliki skeptisisme profesional tinggi akan selalu 

mempertanyakan transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang 
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mempunyai hubungan istimewa danmelakukan prosedur tambahan untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai (Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 2008).  

Melihat hubungan istimewa pada klien yang diauditnya, auditor harus 

mengetahui apakah suatu transaksi tersebut merupakan related party transaction

atau tidak. Auditor akan menemui kesulitan untuk dapat mengetahuinya jika 

seandainya pihak related party melakukannya melalui pihak ketiga. Maka dalam 

situasi ini auditordiharapkan dapat meningkatkan skeptisisme profesional 

auditornya. Situasi lain yang sering dihadapi auditor adalah kualitas komunikasi 

dengan klien.  

Dalam melaksanakan proseduraudit hingga pemberian opini auditor harus 

mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar pemberian opini. Bukti-bukti itu 

termasuk informasi dari klien. Sikap klien yang merahasiakan atau tidak 

menyajikan informasi akan menyebabkan keterbatasan ruang lingkup audit, dalam 

menghadapi situasi ini, maka auditor harus meningkatkan skeptisisme 

profesionalnya agar opini yang diberikan tepat (Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 

2008). 

Menurut Maghfirah Gusti dan Syahril Ali (2008) hubungan antara 

skeptisisme profesional auditor dengan ketepatan pemberian opini auditor ini, 

diperkuat dengan faktor-faktor, antara lain: faktor etika, faktor situasi audit, 

pengalaman dan keahlian audit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi skeptisisme profesional auditor, memiliki hubungan secara tidak 

langsung dengan ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. 
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Dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2011 (SA seksi 230) disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan skeptisme profesional auditor adalah suatu sikap 

yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 

secara kritis terhadap bukti audit. Audit tidak menganggap bahwa manajemen 

adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen 

tidak dipertanyakan lagi. 

Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan 

dari auditee, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti 

dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan 

skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan 

oleh kecurangan karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh 

pelakunya. 

Gambar 2.1Skema Kerangka Pemikiran 

2.7  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkankerangkapemikirandanuraianpenelitianini, makahipotesis 

yang akandiujidalampenelitianiniadalah: 

H1: Etika mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini 

audit  

Etika (X1) 
Ketepatan 

Pemberian Opini 
Audit (Y) Skeptisme Profesional 

Auditor(X2)
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H2: Skeptisme profesional auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

ketepatan pemberian opini audit.. 

H3: Etika dan skeptisme profesional auditor mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ketepatan pemberian opini audit.. 


