
 

 

14 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengaruh  

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan, 2005) 

adalah sebagai berikut: 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

Pengertian pengaruh menurut Badudu dan Zain (1994) adalah sebagai 

berikut:  

“Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi; sesuatu yang 

dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan tunduk atau mengikuti 

karena kuasa atau kekuatan orang lain.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pengaruh adalah sesuatu yang 

ditimbulkan dari daya yang menyebabkan suatu variabel dapat mengubah atau 

membentuk variabel lainnya yang disebabkan oleh kekuatan yang dimilikinya. 

 

 2.2  Audit 

2.2.1  Pengertian Audit 

Pengertian auditing menurut Agoes (2011):  

“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.” 

 

 

 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
http://ilmuakuntansi.web.id/motivasi-manajemen-laba/
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Pengertian Auditing menurut Arens et al.  ( 2 0 0 8 ) adalah sebagai berikut: 

“Auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi untuk 

dapat menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seorang 

yang independen dan kompeten.” 

 

Pengertian Auditing Menurut Mulyadi (2002) adalah sebagai berikut: 

“Auditing merupakan 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-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan.” 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah 

suatu proses pemeriksaan sistematik dalam mengumpulkan dan mengevaluasi 

bukti secara objektif, yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, 

tentang informasi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di dalam perusahaan, 

yang telah disusun oleh menejemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-

bukti pendukungnya, untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara informasi 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan kepada pemakai yang 

berkepentingan. 

 

2.2.2 Pengertian Akuntan Publik 

Pengertian akuntan publik, menurut Arens et al. (2008) adalah sebagai 

berikut: 

“a person who has met state regulatory requirements, including passing the 

uniform CPA Examinitation 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 statements of commercial and noncommercial financial 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
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entities.” 

 

Pengertian akuntan publik menurut Mulyadi (2002) adalah sebagai berikut 

sebagai berikut : 

“Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor, 

dan instansi pemerintah”. 

 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 

17/PMK.01/2008), mendefinisikan akuntan publik sebagai berikut: 

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan untuk 

menjalankan pekerjaan akuntan publik.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik 

adalah akuntan professional yang telah mengikuti ujian menjadi CPA dan 

memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan 

publik dengan menjual jasanya kepada masyarakat umum terutama para pemakai 

informasi keuangan. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 

17/PMK.01/2008), akuntan publik didefinisikan sebagai berikut: 

“Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.” 

Penanggung jawab KAP Usaha Sendiri adalah akuntan publik yang 

bersangkutan, sedangkan penanggung jawab KAP Usaha Kerjasama adalah 

dua orang atau akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan/partner dan 

salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan (Surat Keputusan Menteri 
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Keuangan No. 17/PMK.01/2008). 

Menurut  Arens et al.  (2008),  kantor  akuntan  publik menyediakan jasa 

profesionalnya seperti : 

1.   Jasa Assurance 

Pelayanan  assurance  (pelayanan  verifikasi)  adalah  pelayanan  atau jasa 

profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para 

pembuat keputusan. Individu yang bertanggung jawab atas pembuat 

keputusan bisnis akan mencari pelayanan assurance untuk membantu 

meningkatkan keterpercayaan dan kesesuaian   informasi   yang   digunakan   

sebagai   dasar   keputusan mereka. Kantor akuntan publik menyediakan jasa 

assurance, khususnya   jasa   assurance   tentang   informasi   laporan   

keuangan historis. Saat ini, akuntan publik telah mengembangkan jenis-

jenis jasa yang mereka berikan termasuk perjanjian untuk memberikan 

keandalan tentang berbagai informasi, seperti keandalan tentang proyeksi 

keuangan perusahaan dan keandalan atas pengendalian situs- situs internet. 

2.   Jasa-jasa atestasi. 

Atestasi adalah salah satu jenis jasa assurance yang disediakan oleh kantor 

akuntan publik, dimana akuntan publik akan menerbitkan laporan tertulis 

yang isinya antara lain berupa suatu kesimpulan tentang  kepercayaan  atas  

asersi  (pernyataan  yang  menyebutkan sesuatu itu benar) yang dibuat oleh 

pihak lain. Terdapat tiga kategori jasa atestasi : audit atas laporan keuangan 

historis, tinjauan (review) atas laporan keuangan historis dan jasa atestasi 

lainnya.  
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Di dalam jasa-jasa tambahan yang umumnya disediakan oleh kantor akuntan 

publik tersebut, terdapat pula jasa non assurance yaitu jasa akuntansi dan 

pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. 

1. Jasa akuntansi dan pembukuan. 

Klien  kecil  dengan  staf  akuntan  yang  terbatas  menyandarkan  diri 

pada kantor akuntan publik untuk mempersiapkan laporan keuangan 

mereka. Mereka kekurangan personil atau keahlian untuk 

mempersiapkan jurnal dan buku besar mereka sendiri. Selanjutnya, 

kantor akuntan publik melaksanakan serangkaian jasa akuntansi dan 

pembukuan untuk memenuhi kebutuhan dari para klien ini. 

2. Jasa Perpajakan 

Kantor akuntan publik juga mempersiapkan perhitungan pajak 

penghasilan bagi perusahaan dan perseorangan baik bagi klien jasa audit 

maupun klien non jasa audit. Sebagai tambahan, pajak bumi dan 

bangunan, pajak hadiah, perencanaan perpajakan serta aspek lainnya dari 

jasa perpajakan disediakan pula oleh sebagian besar kantor akuntan 

publik. 

3. Jasa Konsultasi Manajemen 

Mayoritas   Kantor   Akuntan   Publik   menyediakan   beberapa   jasa 

tertentu  yang  membuat  kliennya  mampu  mengelola  bisnis  secara 

lebih efektif. Jasa ini dikenal dengan sebutan jasa konsultasi manajemen 

atau jasa  penasihat  manajemen.  Jasa-jasa  ini  beragam mulai dari 

saran sederhana untuk meningkatkan sistem akuntansi kien hingga saran 
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dalam strategi pemasaran.” 

 

2.2.3  Jenis-jenis Auditor 

Mulyadi (2002) mengemukakan auditor dikelompokan menjadi 3 golongan 

antara lain adalah sebagai berukut :  

1. Auditor independen 

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang atas laporan keuangan 

yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditor, 

investor, dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak). 

2. Auditor Pemerintah  

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban 

keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan 

atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.  

3. Auditor Intern  

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menetukan 

apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah 

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan 

organisasi, menetukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, 
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serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

organisasi. 

 

2.2.4 Organisasi dan Hirarki Kantor Akuntan Publik 

Menurut Mulyadi (2002), umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit 

dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini : 

1. 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. 

2. 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. 

3. Auditor senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas 

untuk mengarahkan dan me-review  pekerjaan auditor junior. Auditor senior 

biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit 
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dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek 

pada saat tertentu. 

4. 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. 

 

2.2.5  Jenis-jenis Audit  

Menurut Arens et al. (2008), terdapat 3 jenis audit yang dilaksanakan oleh 

akuntan publik, antara lain:  

1. Audit operasional 

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 

dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas 

hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur 

organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian-

bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis 
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audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional 

merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit operasional 

cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari audit 

operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efektivitas dan efisiensi 

operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki 

atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 

2. Audit ketaatan 

Tujuan audit ketaatan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit 

telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh 

badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa 

pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak 

tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.  

3. Audit laporan keuangan  

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran 

penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang 

tepat untuk menentukan apakah terdapat error atau misstatement lainnya 

yang bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan 

keuangan berupa laporan audit yang berisi opini audit atas laporan keuangan.  
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2.2.6  Standar Audit 

Untuk melakukan auditing diperlukan standar yang dapat menjadi acuan  

dalam audit. Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam 

menjalankan tanggungjawab profesionalnya. Standar-standar ini merupakan dan 

meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional mereka seperti keahlian 

dan independensi, persyaratan dan pelaporan serta bahan bukti.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011) standar auditing seksi 150 

terdiri dari sepuluh standar yang terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu :  

a. Standar Umum  

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan  jika digunakan asisten 

harus di supervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan , pengajuan pertanyaan , dan konfirmasi sebagai dasar yang 
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memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.  

c. Standar Pelaporan  

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.  

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit . 

4. Laporan audit 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. 

 

2.3 Pengalaman   

Pengertian pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan, 

2005) adalah sebagai berikut : 
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“Pengalaman adalah suatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung dan 

sebagainya.”  

Pengertian Pengalaman menurut Knoers & Haditono (1999) adalah sebagai 

berikut: 

“Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada 

suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup 

perubahaan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, 

pemahaman dan praktek.” 

 

Marinus dkk. (1997) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat 

diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau 

tugas (job) (Herliansyah dkk 2006). 

 Purnamasari (2005) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan 

yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam 

beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 

3) mencari penyebab munculnya kesalahan (Asih, 2006). 

Pengertian pengalaman auditor menurut Asthon (1991) adalah sebagai 

berikut : 

“Pengalaman auditor merupakan kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan 

pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masalalu yang berkaitan dengan 

seluk-beluk audit atau pemeriksaan.” 

Menurut Christiawan (2002) pengalaman akuntan publik akan terus 

meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta 

kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan 

menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing. 
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Menurut Herliansyah (2006) auditor yang berpengalaman juga memperlihatkan 

perhatian selektif yang lebih tinggi pada informasi yang relevan. 

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja akuntan publik, dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik menyebutkan bahwa : 

“Seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit 

umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) 

tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin 

dan/atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh 

Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa jam kerja auditor dalam 

mengaudit sangatlah penting untuk mengumpulkan bahan bukti audit, sehingga 

bukti audit yang dikumpulkan akan kompeten. 

Libby and Frederick (1990) menemukan bahwa semakin banyak 

pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam 

menjelaskan temuan audit. Dalam hal pengalaman, penelitian-penelitian dibidang 

psikologi yang telah dikutip oleh Jeffrey (1996) memperlihatkan bahwa seseorang 

yang lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih 

banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu 

pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa (Sumardi dan Hardiningsih , 

2002). 

Penerapan dan pengembangan penelitian masalah pengalaman ini dalam 

bidang auditing juga mengungkapkan hasil yang serupa. Butt (1988) menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat judgment 

yang relatif lebih baik dalam tugas-tugasnya. Auditor dengan jam terbang lebih 
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banyak pasti lebih berpengalaman bila dibandingkan dengan auditor yang jam 

terbangnya sedikit. 

Auditor yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat perhatian selektif 

yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan (Davis, 1996). Tubbs (1992) 

menunjukkan bahwa ketika akuntan pemeriksa menjadi lebih berpengalaman 

maka auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan yang terjadi, dan 

memiliki salah pengertian yang lebih sedikit mengenai kekeliruan yang terjadi. 

Selain itu auditor menjadi lebih sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim serta 

lebih menonjol dalam menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penyebab 

kekeliruan. 

Fazio & Zanna (1978) dan Regan & Fazio (1977), menyatakan bahwa 

auditor yang kurang berpengalaman memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

rendah dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Fazio & Zanna 

menyatakan dua alasan mengapa pengalaman menghasilkan kepercayaan yang 

lebih tinggi. Pertama, pengalaman menghasilkan banyak simpanan informasi 

dalam memori jangka panjang auditor. Bila auditor menghadapi tugas yang sama, 

selain mereka dapat dengan mudah mengakses ingatan yang tersimpan dalam 

ingatan mereka, mereka juga dapat mengakses lebih banyak informasi. Dengan 

dukungan banyak informasi auditor dapat mengerjakan tugasnya lebih percaya 

diri. Kedua, saat auditor menjalankan suatu tugas, maka perilaku akan terfokus 

pada tugas tersebut. dengan memfokuskan perilaku pada tugas, auditor dapat lebih 

cepat membiasakan diri dengan tugas tersebut dan mereka juga akan memperoleh 

lebih banyak pengetahuan yang bersangkutan denga tugas tersebut. Menurut Fazio 
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& Zanna, perilaku seperti ini akan menimbulkan tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi saat auditor menghadapi tugas yang serupa dikemudian hari. Jadi, 

diperkirakan tingkat kepercayaan diri auditor dalam tugas evaluasi risiko 

pengendalian akan lebih tinggi dengan bertambahnya pengalaman audit mereka 

(Moch. Mansur, 2006). 

 

2.3.1  Standar Audit 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar umum SA seksi 210 (IAI, 

2011) berbunyi: 

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.” 

Berdasarkan pernyataan standar umum di atas, untuk menjadi seorang 

auditor harus memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang 

auditing. Di dalam Standar Profesioanal Akuntan Publik pada standar umum juga 

menyatakan bahwa pendidikan formal auditor dan pengalaman profesionalnya 

saling melengkapi satu sama lain. Auditor juga memerlukan pelatihan dalam 

bidang akuntansi dan auditing, serta bidang-bidang operasional lain yang 

dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. 

 

2.4 Profesiomalisme 

Pengertian Profesionalisme 

Pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Hasan, 2005) adalah sebagai berikut: 



29 

 

 
 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri 

suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.” 

Pengertian profesionalisme menurut Sobur (2001) adalah sebagai berikut: 

“Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian 

profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat 

utama untuk meraih keberhasilan.” 

Pengertian profesionalisme menurut Gunawan (2011) adalah sebagai 

berikut: 

“Profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh 

pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 

tertentu.” 

Sedangkan menurut Arens et al.  (2008) pengertian profesionalisme adalah: 

“Professional means a responbility for conduct that extended beyond satisfying 

individual responsibilities and beyond the requirement of our society law an 

regulation.” 

 

2.4.1 Prinsip etika 

Prinsip etis menurut Arens et al. (2008) adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab 

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesioanl, para anggota 

harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam 

semua aktivitas mereka. 
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2. Kepentingan publik  

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa 

agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, 

serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. 

3. Integritas 

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota 

harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat 

integritas tertinggi. 

4. Objektivitas dan independensi  

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik 

kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.  Anggota 

yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun 

dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi.  

5. Keseksamaan  

Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha 

keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta 

melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan 

terbaiknya. 

6. Ruang lingkup dan sifat jasa  

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip 

kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan 

disediakannya. 
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2.4.2  Dimensi Profesionalisme 

Hall (1986) mengemukakan lima konsep dari profesionalisme (Sumardi dan 

Hardiningsih, 2002) yaitu: 

1. Pengabdian pada profesi (dedication) dicerminkan dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap 

melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini 

merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan 

sehingga kompensasi utarna yang diharapkan dari pekerjaan adalah  kepuasan 

rohani setelah itu baru materi. 

2. Kewajiban sosial (social obligation) merupakan pandangan tentang 

pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat 

maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

3. Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu pandangan 

bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri 

tanpa tekanan pihak lain (pemerintah, klien dan mereka yang bukan anggota 

profesi).  

4. Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation), 

maksudnya bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak 

memiliki kemampuan dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

5. Hubungan dengan sesama profesi (community afiliation), yaitu menggunakan 

ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan 
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kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

Auditor yang profesional mempunyai kemandirian (autonomy) yang berarti 

bahwa dia mempunyai kebebasan dan hak prerogratif untuk bekerja berdasarkan 

aturan kolektif yang dimiliki, individual judgement-nya, serta bidang pengetahuan 

dan keahlian profesinya. Oleh karena itu klien dan masyarakat lainnya tidak 

berhak mengatur kebijakan pekerjaan auditor (Langermann, 1971). 

Sementara perilaku kinerja (job performance) individu dapat ditelusuri 

hingga ke faktor-faktor spesifik seperti kemampuan, upaya dan kesulitan tugas 

(Timpe, 1988). Kemampuan dan upaya merupakan penyebab yang bersifat 

internal, sementara faktor-faktor lainnya lebih bersifat eksternal. Kinerja sering 

kali identik dengan kemampuan (ability) seorang auditor berhubungan dengan 

komitmen terhadap profesi (Larkin dan Schweikart, 1992). 

Kinerja para profesional umumnya mempunyai tingkat kompetensi yang 

tinggi terhadap pekerjaan mereka. Adapun profesionalisme itu sendiri menjadi 

elemen motivasi dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja (Kalbers 

Lawrence P. dan Fogarty, Timothi J, 1995). 

 

2.4.3 Standar Profesional 

Standar Umum 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar umum SA seksi 210 (IAI, 

2011) berbunyi: 
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“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.” 

 Berdasarkan standar umum di atas, seorang auditor yang melakukan audit 

dan memeberikan pendapatnya harus bertindak sebagai seoarang yang ahli dalam 

bidang akuntansi dan bidang auditing. 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar umum SA seksi 220 

(IAI, 2011) berbunyi: 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

mental harus dipertahankan.” 

Berdasarkan standar umum di atas, auditor yang professional harus 

memiliki independensi yang artinya tidak mudah dipengaruhi, dimana auditor 

tidak diperkenankan untuk memihak kepada kepentingan siapapun. 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar umum SA seksi 230 (IAI, 

2011) berbunyi: 

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.” 

Berdasarkan standar auditing di atas, auditor merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan mengggunakan kemahiran profesionalnya 

secara cermat dan seksama yang ditekankan pada tanggung jawab setiap 

professional yang bekerja dalam organisasi auitor independen untuk mengamati 

standar pekerjaan lapangan dan astandar pelaporan. 
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Standar Pekerjaan Lapangan 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar lapangan SA seksi 310 

(IAI, 2011) berbunyi: 

“Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisiten 

harus disupervisi dengan semestinya.” 

Berdasarkan standar auditing di atas, dalam perncanaan auditnya, auditor 

yang professional harus memepertimbangkan sifat, lingkup, dan saat pekerjaan 

yang harus dilaksanakan. 

Standar Pelaporan 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar pelaporan SA seksi 410 

(IAI, 2011) berbunyi: 

“Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.” 

Berdasarkan standar auditing di atas, mengharuskan auditor untuk 

menyatakan pendapatnya dalam laporan audit mengenai apakah laporan keuangan 

telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar pelaporan SA seksi 431 

(IAI, 2011) berbunyi: 

“Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.” 

Berdasarkan standar auditing di atas, penyajian laporan keuangan harus 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, oleh karena itu auditor 

professional harus mempunyai ilmu pengetahuan dibidang akuntansi. 
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Standar Profesional Akuntan Publik pada standar pelaporan SA seksi 504 

(IAI, 2011) berbunyi: 

“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 dikaitan 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.” 

 

“Tujuan standar pelaporan keempat adalah untuk mencegah salah tafsir tentang 

tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitan dengan 

laporan keuangan.” 

Berdasarkan standar auditing di atas, auditor professional melakukan 

auditnya berdasarkan Standar Auditng yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia. 

 

2.5  Risiko Audit 

Pengertian Risiko 

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan, 2005) 

adalah sebagai berikut: 

“Risiko adalah kemungkinan, bahaya, kerugian, akibat kurang menyenangkan dari 

sesuatu perbuatan, usaha, dan sebagainya.” 

Pengertian risiko menurut Ramli (2010) adalah sebagai berikut: 

“Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu 

kejadian. Besarnya risiko ditentukan oleh berbagai faktor, seperti besarnya 

paparan, lokasi, pengguna, kuantiti serta kerentanan unsur yang terlibat.” 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah 

kemungkinan kombinasi dari bahaya kerugian yang timbul dari suatu kejadian, 

yang ditentukan oleh faktor-faktor yang terlibat. 

 

2.5.1 Pengertian Risiko Audit 

Pengertian risiko audit menurut SA Seksi 312 (IAI, 2011)  adalah sebagai 

berikut: 

“Risiko Audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak 

memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan 

yang mengandung salah saji material”. 

Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas memperoleh 

bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi 

laporan keuangan. 

Jenis-jenis  risiko audit menurut Arens et al. (2008): 

1. Risiko inheren 

Risiko inheren merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor 

dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang 

material (kekeliruan atau kecurangan) dalam suatu segmen sebelum ia 

mempertimbangkan keefektifan dari pengendalian intern yang ada. Dengan 

mengasumsikan tiadanya pengendalian intern, maka risiko inheren ini dapat 

dinyatakan sebagai kerentanan laporan keuangan terhadap timbulnya salah 

saji yang material. Jika auditor, dengan mengabaikan pengendalian intern, 

menyimpulkan bahwa terdapat suatu kecenderungan yang tinggi atas 
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keberadaan sejumlah salah saji, maka auditor akan menyimpulkan bahwa 

tingkat risiko inherennya tinggi. Pengendalian intern diabaikan dalam 

menetapkan nilai risiko inheren karena pengendalian intern ini 

dipertimbangkan secara terpisah dalam model risiko audit sebagai risiko 

pengendalian. Hubungan antara risiko inheren dengan risiko deteksi  

terencana serta dengan bukti audit yang direncanakan adalah risiko inheren 

saling berlawanan dengan risiko deteksi terencana serta memiliki hubungan 

yang searah dengan bukti audit 

2. Risiko deteksi  

Risiko deteksi merupakan risiko bahwa bukti audit untuk  segmen tertentu 

akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah 

saji yang masih dapat ditoleransi. Terdapat dua poin utama tentang risiko 

deteksi terencana ini. Pertama, risiko ini tergantung pada ketiga faktor lainnya 

yang terdapat dalam model. Risiko terdeteksi hanya akan berubah jika auditor 

melakukan perubahan pada salah satu dari ketiga faktor lainnya. Kedua, 

risiko ini menentukan nilai bukti substantif yang direncanakan oleh auditor 

untuk dikumpulkan, yang merupakan kebalikan dari ukuran risiko deteksi 

rencana itu sendiri. 

3. Risiko pengendalian 

Risiko pengendalian merupakan ukuran yang dipergunakan oleh auditor 

untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji 

material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas 

segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian 
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intern yang dimiliki klien. Risiko pengendalian ini memperlihatkan (1) 

penilaian tentang apakah pengendalian intern yang dimiliki klien efektif 

untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji, dan (2) kehendak 

auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada dibawah nilai 

maksimum (100%) sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. 

Semakin efektif pengendalian intern, maka semakin rendah pula faktor risiko 

yang dapat dibebankan pada risiko pengendalian. 

Cara utama yang dipergunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan 

risiko yang ada dalam merencanakan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah 

melalui penerapan model risiko audit (audit risk model). Sumber dari model risiko 

audit ini adalah literatur profesional yang terdapat dalam Statement on Auditing 

Standards 39 (AU 350) tentang sampling audit serta dalam SAS 47 (312) tentang 

materialitas dan risiko (IAI, 2011). 

Model risiko audit ini umumnya dipergunakan bagi berbagai tujuan perencanaan 

untuk memutuskan berapa banyak bukti audit yang akan dikumpulkan pada setiap 

siklusnya. Model ini umunya dinyatakan sebagai berikut : 

PDR =    
   

       
 

di mana :  

 PDR : planned detection risk (risiko deteksi terencana) 

AAR : acceptable audit risk (risiko akseptibilitas audit) 

IR : inheren risk (risiko inheren) 

CR : control risk (risiko pengendalian) 
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Model risiko audit menunjukkan hubungan yang erat antara risiko inheren 

dan risiko pengendalian. Kombinasi risiko inheren dan risiko pengendalian ini 

dapat dianggap sebagai suatu ekspektasi atas nilai salah saji setelah 

mempertimbangkan pengaruh dari pengendalian intern. Sama dengan yang terjadi 

pada risiko inheren, hubungan antara risiko pengendalian dan risiko deteksi 

terencana adalah saling berlawanan, sementara hubungan antara risiko 

pengendalian dan bukti substantif merupakan hubungan yang searah (Arens et al., 

2008).  

Penaksiran risiko berlangsung selama proses audit dilaksanakan. Pada tahap 

perencanaan audit, auditor menaksir risiko bawaan, yaitu risiko yang muncul dari 

sifat bisnis klien dan transaksinya. Pada tahap pemahaman dan pengujian 

pengedalian intern, auditor menaksir risiko pengendalian yaitu risiko dalam 

mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Pada tahap pelaksanaan 

pengujian substantif, auditor menaksir risiko deteksi, yaitu risiko tidak 

diperolehnya bukti yang memadai dengan menerapkan berbagai prosedur audit 

yang cukup. 

Pada hakikatnya pemeriksaan dimaksudkan untuk menilai kewajaran 

laporan keuangan yang didasarkan pada ketaatannya terhadap prinsip akuntansi 

berlaku umum. Artinya laporan keuangan yang disajikan bebas dari kemungkinan 

kesalahan material. Namun akuntan diwajibkan untuk melakukan usaha-usaha 

pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung 

kesalahan material. 
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2.5.2 Menilai Risiko Kecurangan 

Dalam menilai risiko kecurangan (Arens et al., 2008), Statement on Auditing 

Standards 99 memberikan pedoman bagi auditor. Auditor harus mempertahankan 

sikap skeptisisme profesional ketika memepertimbangkan serangkaian informasi 

termasuk faktor faktor risiko kecurangan, untuk dapat mengidentifikasi dan 

menanggapi risiko kecurangan 

a. Skeptisisme profesional 

Selama penugasan, bahwa tim auditor harus mempertahankan sikap dan 

pikiran yang selalu mempertanyakan. 

b. Evaluasi kritis atas bukti 

Auditor harus menyelidiki secara mendalam permasalahan dan kemungkinan 

kesalahan salah saji yang material karena kecurangan. 

c. Komunikasi di antara tim audit 

Diantara auditor dapat saling bertukar pendapat terutama dengan yang telah 

berpengalaman mengenai penilaian risiko kecurangan, dan bagaimana 

kecurangan-kecurangan itu biasanya terjadi dalam organisasi atau entitas 

yang diaudit. 

d. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen 

Untuk menilai risiko kecurangan, auditor dapat menanyakan beberapa 

pertanyaan secara langsung kepada manajemen ataupun pihak lain dalam 

organisasi, sehingga terbuka kesempatan datangnya informasi yang dalam 

kondisi lain tidak diungkapkan oleh manajemen ataupun pihak lain dalam 

organisasi. 
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e. Prosedur analitis 

Auditor harus melakukan prosedur analitis selama tahapan perencanaan audit 

dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi kecurangan 

kecurangan. 

f. Faktor-faktor risiko 

Untuk menilai risiko kecurangan, kondisi yang harus diperhatikan 

adalah  adanya faktor faktor risiko kecurangan (segitiga kecurangan/fraud 

triangle) 

 Insentif/tekanan 

Manajemen atau pegawai merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan 

kecurangan. Insentif yang umum bagi entitas untuk memanipulasi laporan 

keuangan adalah menurunnya prospek keuangan entitas. 

 Kesempatan 

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai lain untuk 

melakukan kecurangan. Risiko kecurangan yang lebih besar akan dihadapi 

oleh entitas yang menggunakan banyak pertimbangan dan estimasi dalam 

operasinya. 

 Perilaku/rasionalisasi 

Karakter, sikap dan nilai nilai etis yang membolehkan manajemen dan 

pegawai lain bersikap curang atau lingkungan yang menekan dan membuat 

adanya rasionalisasi tindakan curang. 
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2.6  Bukti Audit 

Pengertian Bukti 

Pengertian bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan, 2005) 

adalah sebagai berikut: 

“Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan 

nyata, tanda.” 

2.6.1 Pengertian Bukti Audit 

Pengertian bukti audit menurut Mulyadi (2002) adalah sebagai berikut 

sebagai berikut : 

“Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau 

informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh 

auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya.” 

Pengertian bukti audit menurut Arens et al. (2008) adalah sebagai berikut: 

“Bukti audit sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk 

menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan”.  

Pekerjaan auditor independen sebagian besar untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti audit untuk tujuan memberikan pendapat atas laporan 

keuangan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit 

lain yang menguatkan kesimpulan,seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi 

bukti audit.  

 

 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
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2.6.2 Pengumpulan dan Keputusan Bahan Bukti 

Menurut Arens et  al. (2008) berbagai keputusan audit dalam pengumpulan 

bukti audit dapat dipilih dalam empat sub keputusan yaitu sebagai berikut: 

1. Prosedur Audit 

Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit 

yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. 

Dalam merancang berbagai prosedur audit, merupakan hal yang umum untuk 

menerjemahkannya ke dalam barbagai istilah yang cukup spesifik agar dapat 

digunakan sebagai instruksi-instruksi selama pelaksanaan audit.  

2. Ukuran Sampel 

Setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran 

sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam 

populasi yang sedang diuji. Keputusan untuk memilih seberapa banyak item 

yang akan diuji haruslah dibuat oleh auditor untuk masing-masing prosedur 

audit yang ada. Ukuran sampel bagi setiap prosedur tersebut kemungkinan 

besar akan berbeda antara satu penugasan audit dengan penugasan audit 

lainnya. 

3. Item-item yang terpilih 

Setelah penentuan ukuran sampel untuk prosedur audit yang dilakukan, 

haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Jika 

auditor memutuskan, umpamanya, untuk memilih 50 cek yang ditangguhkan 

dari populasi sebesar 6.600 cek sebagai item-item yang akan dibandingkan 

dengan data pada buku jurnal pengeluaran kas, maka dapat digunakan 
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berbagai metoda yang berbeda untuk memilih cek-cek manakah yang akan 

diuji. Auditor dapat (1) memilih 50 cek pertama yang tercatat dalam periode 

satu minggu, (2) memilih 50 cek bernilai terbesar, (3) memilih cek-cek 

tersebut secara acak, atau (4) memilih cek-cek yang menurut auditor memiliki 

kemungkinan kandungan kekeliruan yang besar. Atau suatu kombinasi dari 

berbagai metode tersebut. 

4. Pemilihan Waktu yang Tepat 

Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode waktu tertentu 

seperti satu tahun, dan umumnya proses auditnya baru selesai dilaksanakan 

setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu 

periode waktu. Waktu pelaksanaan berbagai prosedur audit beragam mulai 

dari awal suatu periode akuntansi atau lama setelah periode akuntansi itu 

berakhir. Selain itu, keputusan untuk pemilihan waktu audit pun dipengaruhi 

oleh kapan audit tersebut harus diselesaikan agar sesuai dengan kebutuhan 

klien. Pemilihan waktu yang tepat pun dipengaruhi oleh keyakinan auditor 

tentang kapan bukti audit akan memberikan hasil yang paling efektif dan 

kapan staf audit dapat melaksanakan proses audit itu. Sebagai contoh, para 

auditor bila memungkinkan, seringkali lebih suka untuk melakukan pengujian 

fisik persediaan pada waktu-waktu di sekitar tanggal neraca. 

 

2.6.3 Jenis Bahan Bukti Audit 

Jenis-jenis bahan bukti audit menurut Arens et al. (2008) adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pemeriksaan fisik  

Pemerisaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi apakah suatu 

aktiva benar-benar ada (tujuan eksistensi), dan pada tingkat tertentu apakah 

aktiva yag ada itu telah dicatat (tujuan kelengkapan). Pemeriksaan fisik 

dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling dapat diandalkan 

dan berguna. Pada umumnya, pemeriksaan fisik  adalah cara objektif untuk 

mengetahui kuantitas maupun deskripsi aktiva tersebut. Pemeriksaan fisik, 

sebagai alat yang langsung digunakan untuk memverifikasi apakah suatu 

aktiva secara aktual ada dianggap sebagai salah satu bahan bukti yang paling 

andal dan berguna.  

2. Konfirmasi 

Konfirmasi menggambarkan penerimaan respon tertulis atau lisan dari pihak 

ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang 

diajukan oleh auditor. Permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien 

meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponnya secara langsung 

kepada auditor. Karena berasal dari sumber yang independen dari auditan, 

konfirmasi adalah sangat penting dan merupakan bukti audit yang sering 

digunakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas catatan dan 

dokumen auditan untuk membuktikan informasi dalam laporan keuangan atau 

yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Dokumen-dokumen yang 

diperiksa oleh auditor adalah catatan-catatan yang digunakan auditan untuk 
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menyediakan informasi dalam menjalankan operasi dengan cara yang 

terorganisir. Karena setiap transaksi yang dilakukan oleh auditan biasanya 

didukung oleh paling kurang satu dokumen, maka terdapat banyak sekali 

jenis bukti ini yang tersedia. 

4. Prosedur analitis 

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan-hubungan 

(korelasi) untuk memperkirakan apakah saldo akun atau data yang lain telah 

disajikan dengan layak. Dalam audit atas laporan keuangan, Prosedur analitis 

menjadi bukti audit yang sangat penting karena dilakukan pada 3 (tiga) 

tahapan audit yaitu pada waktu  perencanaan, pengujian substantif dan pada 

waktu penyelesaian audit. 

5. Tanya-jawab dengan klien 

Tanya-jawab (inquiry) adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan 

maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan 

auditor. Walaupun banyakbukti yang dapat diperoleh dari klien melalui 

Tanya-jawab ini, bukti itu biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang 

meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin 

mendukung pihak klien.  

6. Rekalkulasi  

Rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang 

dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari 

pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencangkup prosedur 

seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan 
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buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban 

dibayar di muka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat 

lunak audit dengan bantuan computer. 

7. Pelaksanaan ulang 

Pelaksanaan-Ulang (reperformance) adalah pengujian independen yang 

dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang 

senula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian 

internal klien. Pelaksanaan ulang mencakup pengecekan ulang suatu sample 

perhitungan dan perpindahan informasi yang dilakukan klien selama periode 

yang diaudit.  

8. Observasi  

Observasi adalah penggunaan indera untuk menilai aktivitas klien. Selama 

menjalani penugasan dengan klien, auditor mempunyai banyak kesempatan 

untuk menggunakan inderanya penglihatan, pendengaran, perasaan, dan 

penciuman, guna mengevaluasi berbagai item. 

 

2.6.4  Penilaian Bahan Bukti 

 Dalam menilain bahan bukti, auditor harus melihat apakah tujuan-tujuan 

audit telah tercapai. Auditor secara mendalam mencari bahan bukti audit dan 

mengevaluasi bahan bukti audit itu secara independen. Dalam perancangan audit 

untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup, auditor harus memastikasn 

bahwa kemungkinan laporan keuangan yang disajikan oleh klien sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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2.6.5  Bahan Bukti Audit Kompeten yang Cukup 

Standar Profesional Akuntan Publik pada standar lapangan SA seksi 323 

berbunyi: 

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan auditan.” 

Pengertian kompetensi bukti audit menurut Arens et al. (2008) definisikan 

kompetensi bukti audit sebagai berikut: 

“Kompetensi bukti merujuk pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat 

dipercaya atau diyakini kebenarannya”. 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik, bukti audit untuk dapat 

dikatakan kompeten harus sah dan relevan. Berikut ini ini adalah anggapan 

mengenai keabsahan bukti audit: 

a. Apabila bukti dapat diperoleh dari pihak independen diluar perusahaan, 

untuk tujuan audit auditor independen, bukti tersebut memberikan jaminan 

keandalan yang lebih daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan 

itu sendiri. 

b. Semakin efektif pengendalian intern, semakin besar jaminan yang 

diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan. 

c. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui 

inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat 

menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secra tidak langsung. 
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Menurut Arens et al. (2008) ada enam karakteristik kompetensi bukti audit 

yaitu; 

1. Independensi Penyedia Bukti 

Bukti audit yang diperoleh dari sumber di luar entitas akan lebih dapat 

dipercaya daripada bukti audit yang diperoleh dari dalam entitas. Sebagai 

contoh, bukti-bukti eksternal seperti sejumlah komunikasi dengan bank, 

pengacara, atau para pelanggan umumnya dianggap lebih terpercaya daripada 

jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan klien Serupa hal itu, 

berbagai dokumen yang berasal dari luar organisasi klien akan dianggap lebih 

terpercaya daripada dokumen yang berasal dari intern perusahaan serta tidak 

penah dikirim ke luar organisasi. Suatu contoh dari dokumen pertama adalah 

selembar polis asuransi. 

2. Efektivitas Pengendalian Intern Klien 

Jika pengendalian intern klien berjalan secara efektif, maka bukti audit yang 

diperoleh akan lebih dapat dipercaya daripada jika pengendalian intern itu 

lemah. Sebagai contoh, jika pengendalian intern atas penjualan dan penagihan 

berjalan efektif, auditor dapat memperoleh lebih banyak bukti yang kompeten 

dari faktur penjualan dan dokumen pengiriman daripada jika pengendalian 

intern yang ada tidak memadai. 

3. Pengetahuan Langsung Auditor 

Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian fisik, 

observasi, perhitungan, dan inspeksi akan lebih kompeten daripada informasi 
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yang diperoleh secara tidak langsung. Sebagai contoh, jika auditor 

menghitung pendapatan kotor sebagai suatu persentase dari penjualan dan 

membandingkannya dengan periode sebelumnya, bukti audit tersebut akan 

lebih dapat dipercaya daripada jika auditor menyandarkan diri pada 

perhitungan dari controller perusahaan. 

4. Kualifikasi Individu yang Menyediakan Informasi 

Walaupun jika sumber informasi itu bersifat independen, bukti audit tidak 

akan dapat dipercaya kecuali jika individu yang menyediakan informasi 

tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu. Selanjutnya, berbagai 

komunikasi dari para pengacara dan konfirmasi-konfirmasi bank umumnya 

memilki tingkatan yang lebih tinggi daripada berbagai konfirmasi piutang 

dagang dari orang-orang yang tidak berpengalaman dalam dunia bisnis. 

Selain itu, bukti-bukti yang diperoleh langsung oleh auditor pun tidak akan 

terpercaya jika ia sendiri kurang memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi 

bukti itu. Sebagai contoh, pengujian atas suatu persediaan permata oleh 

seorang auditor yang tidak terlatih dalam membedakan antara permata dan 

kaca tidak akan dapat menyediakan bukti audit yang terpercaya akan 

keberadaan dari permata itu. 

5. Tingkat Obyektivitas 

Observasi atas persediaan yang usang selama dilakukannya pengujian fisik, 

serta berbagai informasi yang didapat dari manajer kredit tentang 

kolektibilitas dari piutang dagang yang belum dibayar oleh pelanggan. Ketika 

mengevaluasi reliabilitas dari bukti yang subyektif, maka sangat penting 
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untuk memperhatikan berbagai kualifikasi dari pribadi yang menyediakan 

bukti tersebut. Bukti yang obyektif akan lebih dapat dipercaya daripada  bukti 

yang membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti 

tersebut memang benar. Berbagai contoh bukti yang obyektif termasuk 

konfirmasi atas piutang dagang dan saldo-saldo bank, perhitungan fisik surat 

berharga dan kas, serta perhitungan ulang saldo dalam daftar utang dagang 

untuk menentukan apakah data-data tersebut sesuai dengan saldo pada buku 

besar. Sedangkan contoh-contoh dari bukti-bukti yang subyektif termasuk 

selembar surat yang ditulis oleh pengacara klien yang membahas mengenai 

kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari berbagai gugatan hukum yang 

sedang dihadapi oleh klien. 

6. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu atas bukti audit dapat merujuk baik ke kapan bukti itu 

dikumpulkan atau kapan periode waktu yang tercover oleh proses audit itu. 

Umumnya bukti audit untuk mendukung akun-akun neraca akan lebih tepat 

untuk dikumpulkan pada masa-masa yang dekat dengan tanggal neraca. 

Sebagai contoh, perhitungan yang dilakukan auditor atas surat berharga pada 

tanggal neraca akan lebih terpercaya daripada jika perhitungan itu dilakukan 

2 bulan sebelumnya. Sedangkan untuk akun-akun dalam laporan laba rugi, 

bukti yang diperoleh akan lebih terpercaya jika terdapat suatu sampel dari 

keseluruhan periode yang diaudit daripada hanya untuk sebagian periode saja. 

Sebagai contoh, suatu sampel acak dari berbagai transaksi penjualan dari 
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seluruh tahun akan lebih terpercaya daripada suatu sampel yang diambil 

dalam jangka waktu 6 bulan pertama saja. 

Dalam Standar Profesioan Akuntansi Publik SA seksi 232, auditor 

independen melakukan audit bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten 

yang cukup untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan 

pendapatnya.  

Dalam menilai bukti audit, auditor harus secara mendalam mencari bukti 

audit dan tidak memihak dalam mengevaluasinya. Auditor harus memperhatikan 

kemungkinan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

yang Berlaku di Indonesia. Dalam merumuskan dan memberikan pendapatnya, 

auditor juga harus mempertimbangkan relevansi bukti audit tersebut mendukung 

atau berlawan dengan asersi dalam laporan keuangan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Pengalaman bagi seorang auditor merupakan elemen penting dalam 

menjalankan profesinya selain dari pendidikan. Mengingat fungsi auditor sebagai 

pemeriksa yang harus mampu memberikan masukan ataupun pendapat. 

Sebagaimana penelitian Tubbs (1992) menunjukkan bahwa ketika akuntan 

pemeriksa menjadi lebih berpengalaman, maka auditor menjadi lebih sadar 

terhadap kekeliruan yang tidak lazim serta lebih menonjol dalam menganalisa 

yang berkaitan dengan kekeliruan tersebut.  
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Selain itu menurut Bonner (1990), pengalaman juga mempengaruhi 

penyeleksian dan pembobotan nilai petunjuk-petunjuk informasi yang ada 

sehingga bukti audit yang dikumpulkan akan semakin kompeten. 

Pemberian opini akuntan harus didukung oleh bukti audit yang cukup 

kompeten, di mana dalam mengumpulkan audit, auditor harus senantiasa 

menggunakan skeptisisme profesionalnya yaitu sikap yang mencakup pikiran 

yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti 

audit agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian 

opini akuntan (IAI, 2011). 

Auditor mengakui bahwa terdapat suatu ketidakpastian tentang kompetensi 

bukti, ketidakpastian tentang efektivitas dari pengendalian intern yang dimiliki 

klien, serta ketidakpastian tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara 

wajar pada saat audit telah dilakukan. Auditor yang efektif akan mengakui bahwa 

memang ada risiko dan akan menangani risiko tersebut dengan tepat (Arens et al., 

2008). 

Adanya risiko yang dihadapi auditor dengan memberikan pendapat yang 

tidak benar atas laporan keuangan yang memiliki tingkat kesalahan materialitas 

yang tinggi, hal ini dikarenakan para auditor hanya mampu mengumpulkan bukti 

audit berdasarkan tes transaksi dan kesalahan yang “sudah diatur”. Kecukupan 

bukti audit dalam suatu proses audit sangat bergantu kepada penilaian dan faktor 

risiko, materialitas dan jumlah populasi audit perlu mempertimbangakan 

banyaknya transaksi yang diperiksa serta biaya dan manfaat bukti yang diperoleh 

(Arens et al., 2008). 
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Profesionalisme Pengalaman Auditor Risiko Audit  

1. Inhernt Risk 

2. Control Risk 

3. Detection Risk 

(Arens et al., 2008) 

 

1. Pengabdian pada 

profesi 

2. Kewajiban sosial 

3. Kemandirian 

4. Keyakinan profesi 

5. Hubungan dengan 

rekan seprofesi. 

(Hall, 1968) 

1. Lamanya bekerja di 

Kantor Akuntan Publik  

2. Sering tidaknya 

melakukan tugas audit  

3. Jenis pelaksanaan tugas 

audit yang biasa dihadapi 

auditor  

4. Tingkat familiarity 

auditor dengan aktifitas 

klien  

5. Pendidikan formal  

(Mansur, 2006) 

1. Independensi dari penyedia data 

2. Efektifitas struktur pengendalian internal 

3. Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor 

4. Kualifikasi orang yang menyediakan informasi 

5. Tingkat objektifitas 

(Arens et al.,  2008) 

 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk membantu memahami penelitian 

ini, diperlukan adanya suatu gambar kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Bagan Pemikiran 

 

KAP 

Bukti Audit Kompeten yang Cukup 
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2.8  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1:  Pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap bukti 

audit kompeten yang cukup. 

H2: Profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bukti audit 

kompeten yang cukup. 

H3: Risiko audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bukti audit 

kompeten yang cukup 

H4: Pengalaman, profesionalisme dan risiko audit memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap bukti audit kompeten yang cukup 

 

 


