
Bab II Tinjauan Pustaka 

 

 

 
 
 
 

Universitas Widyatama 

 

14

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini merupakan tinjauan atas beberapa referensi, literatur, jurnal-jurnal 

penelitian maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian  yang 

dilakukan penulis sebagai landasan teoritis yang dijadikan dasar dalam 

menganalisis hasil penelitian dan pengambilan kesimpulan pada akhir penelitian. 

 Teori-teori yang dikemukakan pada bab ini diharapkan dapat mendukung 

hasil penelitian untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

dari time budget pressure terhadap praktik irregular auditing yang terjadi di 

kantor akuntan publik. 

 

2.1 Audit 

2.1.1 Pengertian Audit 

Definisi audit berdasarkan Report of Committee on Basic Accounting 

Concept of the American Accounting Association (1997: 538-539): 

“ Auditing is systematic process of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding assertion about economic actions and events to 
ascertain the degree of  correspondence between those assertion and 
established criteria and communicating the results to interest users.”    
 

 Audit atas laporan keuangan merupakan salah satu jenis dari attestation 

service. Yang dimaksud dengan attestation service adalah jasa yang diberikan 

akuntan publik untuk menilai keandalan sebuah asersi yang menjadi tanggung 

jawab pihak lain dan kemudian menerbitkan laporan mengenai penilaian 

keandalan atas asersi tersebut. Bentuk lain dari attestation service selain audit atas 

laporan keuangan adalah review atas laporan keuangan historis serta jenis 

attestation service lainnya seperti penilaian atas keefektifan internal kontrol suatu 

perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya.  
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2.1.2 Karakteristik Audit 

 Menurut Arens dan Beasley dalam bukunya Auditing and Assurance 

Service An Integrated Approach (2003:5):  

“ An audit  of historical financial statement is a form of attestation service 
in which the auditor issues a written report expressing an opinion about 
whether the financial statement are in material comformity with general 
accepted accounting principles. Audits represents the predominant form of 
assurance performed by CPA firms” 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa karakteristik audit yaitu: 

1. Audit merupakan suatu proses yang sistematis, yang terdiri dari serangkain 

langkah atau prosedur yang tersusun secara terstruktur. 

2. Membandingkan informasi perusahaan yang dapat dikuantisir, dengan 

kriteria yang ditetapkan. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Audit 

Arens dan Beasley membedakan tiga jenis audit sebagai berikut: 

1. Operational Audit 

“ An Operationals Audits is a review any part of an organization’s 
operating proc edures and methods for the purpose of evaluating efficiency 
and effectiveness. At the completion of an operational audit, management 
normally expect recommendation for improving operations.”  
 

 Audit operasional bertujuan untuk menilai efisiensi dan effektivitas dari 

kinerja suatu organisasi, hasilnya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk 

perbaikan kegiatan operasi di masa yang akan datang.  

 

2. Complience Audit 

“The purpose of a compliance audit is to determine whether the auditee is 
following specific procedures, rules, or regulations set by some higher 
authority. A compliance audit for a private business could include 
determining whether accounting personnel are following the procedures 
prescribed by the company controller, reviewing wage rates for 
compliance with minimum wage laws, or examining contractual 
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agreements with bankers and other lenders to be sure the company is 
complying with legal requirements.” 

 
 Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah 

mengikuti prosedur, aturan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang dalam satu entitas tertentu.  

 

3. Financial Audit 

“ A financial statement audit is conducted to determine wether the overall 
financial statements (the information being verified) are stated in 
accordance with specified criteria. Normally, the criteria are generally 
accepted accounting principles. The financial statements most often 
included are the statement  of financial of the financial position, income 
statement, and statement of cash flows, including accompanying 
footnotes.”   

 
 Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria 

yang biasanya digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kewajaran dalam 

menilai kewajaran laporan keuangan adalah prinsip akuntansi yang berlaku 

umum.  

 

2.1.4 Sumber-sumber Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum 

 Generally Accepted Accounting Principles atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum untuk suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain. Di Indonesia 

ada empat sumber acuan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu: 

a. Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan atau dinyatakan berlaku oleh badan 

pengatur standar dari Ikatan Akuntansi Indonesia. 

b. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang 

mempertimbangakan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan 

menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang 

ada dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut 
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terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari IAI 

tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut.  

c. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang 

mempertimbangakan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan 

menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan 

praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum, atau pernyataan tersebut 

pada butir (b) yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari 

badan pengatur standar IAI tetapi belum pernah dikomentari secara 

terbuka oleh publik.  

d. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku 

umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, 

atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai 

berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar 

akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan 

penyajian subtansi yang lebih baik.  

 

Laporan keuangan dapat dikatakan wajar bila penyusunannya telah sesuai 

dengan prinsip yang berlaku umum sesuai dengan acuan atau salah satu acuan di 

atas, serta mengungkapkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan akuntansi 

dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.  

 

2.1.5 Jenis-jenis Auditor  

 Jenis-jenis auditor menurut Arens dan Beasley dibagi ke dalam empat 

kategori yaitu: 

1. Akuntan publik bersertifikat, yang bertanggung jawab atas laporan 

keuangan historis yang dibuat oleh kliennya.  

2. Auditor pemerintah, yang bertanggung jawab secara fungsional atas 

pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. 
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3. Auditor pajak, yang bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor 

perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan 

perpajakan. 

4. Auditor intern, yang berada dalam internal organisasi dan bertanggung 

jawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja 

organisasi tersebut. 

 

2.1.6 Perbedaan Layanan Eksternal dan Internal Auditing  

 Hiro Tugiman (1997:6) mengutip dari Barlow (1995) membandingkan 

perbedaan layanan eksternal dan internal auditing dari beberapa aspek pelayanan 

yaitu: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Layanan Eksternal dan Internal Auditing 

Aspek Eksternal Auditing Internal Auditing 
Konsumen Pemegang saham Manajer dan Komite Audit 

Fokus Risiko laporan keuangan Risiko usaha 
Orientasi Masa lalu sampai dengan saat ini Saat ini dan yang akan datang

Pengendalian Tidak langsung Langsung 
Kecurangan Tidak langsung Langsung 
Kebebasan Ojektifitas Berdasar status 
Kegiatan Tiap periode akuntansi Proses yang sedang berjalan 

Sumber: Barlow (1995) 

 

2.1.7 Standar Auditing Yang Berlaku Umum 

 Standar auditing merupakan pedoman yang berlaku bagi auditor dalam 

menjalankan tanggung jawab professionalnya. Standar auditing berbeda dengan 

prosedur auditing, dimana prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus 

dilaksanakan sedangkan standar merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja 

tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui 

penggunaan prosedur tersebut. 

 Standar auditing meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional 

auditor, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. 
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Pedoman utama adalah sepuluh standar auditing atau 10 generally auditing 

standars yang disusun oleh AICPA dan diataptasi olah IAI dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik pada SA Seksi 150, 1-2 Tahun 2001, yang terdiri 

dari: 

 

Standar Umum 

1. Audit harus dilakukan 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 auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

 

Standar Pekerjaan Lapangan 

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

harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai tentang pengendalian intern harus diperoleh untuk 

melaksanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian 

yang dilakukan. 

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

pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas lapoaran keuangan yang 

diaudit.  

 

Standar Pelaporan 

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

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

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 
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laporan keuangan periode berjalan dibandingkan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

yang 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 perkerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.  

 

2.2 Kantor Akuntan Publik     

Definisi kantor akuntan publik (IAI,2001:20000,1) sebagai suatu bentuk 

organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam 

praktik akuntan publik. 

 

2.2.1 Jasa Kantor Akuntan Publik  

  Kegiatan utama dalam kantor akuntan publik adalah memberikan jasa 

audit atas laporan keuangan perusahaan yang menjadi kliennya. Sekarang ini 

kantor akuntan publik memperluas ruang lingkupnya dengan memberikan 

tambahan jasa atestasi dan assurance service, beberapa diantaranya adalah:  

1. Accounting and Bookkeeping Services   

Jasa yang diberikan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan atau 

menerapkan software akuntansi yang baru dikarenakan ketidakmampuan 

sumber daya yang dimilik oleh perusahaan tersebut. Laporan yang 

dihasilkan berupa compilation report dan tidak memberikan assurance 

pada pihak ketiga. 
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2. Tax Services 

Kantor akuntan publik membantu perusahaan menangani segala hal yang 

berkaitan dengan pajak seperti pajak hadiah, perencanaan pajak dan yang 

lainnya. Untuk beberapa perusahaan kecil, masalah pajak menjadi lebih 

penting lebih daripada audit. 

3. Management Consulting Services  

Jasa yang diberikan kantor akuntan publik untuk membantu perusahaan 

meningkatakan efektivitas kegiatan operasionalnya. 

 

2.2.2 Fase Pelaksanaan Audit di Kantor Akuntan Publik   

    Menurut Boynton, Kell dalam buku Modern Auditing (1996:189) dalam 

pelaksanannya, audit terdiri dari 4 (empat) fase yaitu:  

1. Accepting the audit engagement  

Yang termasuk dalam fase awal ini adalah keputusan untuk menerima atau 

menolak kesempatan untuk menjadi auditor. Dalam kebanyakan kasus 

keputusan ini dibuat antara enam sampai sembilan bulan sebelum akhir 

tahun fiskal. Langkah-langkah dalam menerima perjanjian kerjasama audit 

ini seperti yang dikemukakan oleh Boynton, Kell dalam buku Modern 

Auditing (1996:189) adalah: 

1. Evaluating integrity of management, 
2. Identify special circumstances  and unusual risks, 
3. Assess competence to perform audit, 
4. Evaluate independence, 
5. Determine ability to use due care, and  
6. Prepare management letter.     

 

Menurut Bambang Hartadi (1987:82), faktor-faktor yang mempengaruhi 

apakah suatu penugasan diterima atau tidak adalah: 

1. Resiko pemeriksaan 
2. Kompetensi akuntansi 
3. Situasi yang menyangkut perusahaan akuntan 
4. Waktu dan jasa uang pemeriksaan  
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2. Planning the audit  

Yang termasuk dalam perencanaan audit adalah pengembangan strategi 

yang menyeluruh untuk penanganan yang diperlukan dan ruang lingkup 

audit. Perencanaan yang dibutuhkan dalam suatu perjanjian kerjasama 

bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas dari klien, 

pengetahuan auditor dan pengalaman dengan klien. Langkah-langkah 

perencanaan audit menurut Boyton, Kell (1996:202) adalah sebagai 

berikut: 

1. Obtain understanding of client’s business and industry, 
2. Perform analytical procedures, 
3. Make preliminary judgement about materiality levels, 
4. Consider audit risk, 
5. Develop preliminary audit strategies for significant assertions, 
6.  Obtain understanding of client’s internal control structure. 
 

3. Performing audit test 

Fase ini disebut juga sebagai fase pelaksanaan pekerjaan lapangan karena 

tes biasanya dilakukan pada lingkungan kerja klien. Tujuan utama fase ini 

adalah (Boynton,1996:189): 

“ The primary purpose of this phase is to obtain audit evidfence about the 

effectiveness of the client’s internal control structure and the fairness of its 

financial statements.”  

Tes audit biasanya dilakukan antara tiga sampai empat bulan sebelum, 

sampai dengan satu sampai tiga bulan sesudah akhir tahun fiskal klien.  

 

4. Reporting the findings  

Fase terakhir dari audit adalah melaporkan temuan audit. Laporan audit 

umumnya dikeluarkan satu sampai tiga minggu dari penyelesaian kerja 

lapangan. Jenis-jenis laporan audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001: SA 

Seksi 508) yaitu: 
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1. Laporan auditor bentuk baku yang memuat suatu pernyataan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam segala hal yang 

material, posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kesimpulan ini 

dibuat hanya bilamana auditor talah merumuskan pendapat demikian 

berdasarkan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing. 

2. Penyimpangan dari Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

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

berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan 

dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana: 

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan atas 

ruang lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa 

ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia 

berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisikan 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umumdi Indonesia. 

yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak 

menyatakan pendapat tidak wajar.  

Pendapat Tidak Wajar, menyatakan laporan keuangan tidak menyajikan 

secara wajar posisi laporan keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini 

dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara 

keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia.  

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat, manyatakan bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak 

menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan suatu 
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pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataan tersebut.  

 

2.2.3 Hirarki Auditor di Kantor Akuntan Publik 

  Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998:31) dalam buku 

Auditing, umumnya hirarki auditor dalam penugasan audit di dalam kantor 

akuntan publik dibagi menjadi berikut ini: 

1. Partner  

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit, bertanggung 

jawab atas hubungan dengan klien dan bertanggung jawab secara 

menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan 

management letter, dan bertanggung jawab terhadap penugasan fee audit 

dari klien.  

2. Manajer 

Manajer bertugas sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu 

auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, me-

review 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, 

berusaha untuk mengerahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. 

Auditor junior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur 
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audit 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 auditor yang baru saja melaksanakan 

pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya 

sebagai auditor, seorang auditor junior harus belajar secara rici mengenai 

pekerjaan audit. Biasanya ia melaksakan audit di berbagai jenis 

perusahaan. Ia harus banyak melaksanakan audit di lapangan dan di 

berbagai kota sehingga dapat memperoleh pengalaman banyak menangani 

berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten 

auditor.    

  Hirarki ini hampir sama dengan level auditor yang dikemukakan oleh 

Arens dan Beasley dalam buku Auditing and Assurance Service An Integrated 

Approach: 

Tabel 2.2 

Level Auditor dan Tanggung Jawabnya 

Staff Level Average 
Experience 

 Typical Responsibilities 

Staff 
assistant  

 0-2 years Perform most of detail work 

Senior or 
in-charge 
auditor 

2-5 years  Coordinates and is responsible for the audit field work, 
including supervising and reviewing staff work 

Manager  5-10 years  Helps the in charge-plan and manage the audit, review 
the in-charge’s work and manages relations with client. 

A manager may be responsible for more than one 
engagement at the same time.    

Partner  10+ years  Review the overall audit work and is involved in 
significant audit decisions. A partner is an owner of the 

firm and therefore has the ultimate responsibility for 
conducting the audit and serving the client.  

Sumber: Arens (2003:29) 
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2.2.4 Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 

 Dalam memberikan jasa professionalnya, KAP bertanggung jawab 

terhadap organisasi untuk mematuhi Standar Professional Akuntan Publik dan 

juga bertanggung jawab terhadap klien atas hasil audit yang dapat dipercaya dan 

dihandalkan. Hal ini dapat dicapai bila dalam penugasan auditnya, kantor akuntan 

publik telah memenuhi syarat independensi dalam hubungannya dengan klien, 

menggunakan staf yang kompeten secara professional, objektif serta 

menggunakan kemahiran professionalnya dengan cermat dan seksama (due 

professional care). Quality control penting untuk meyakinkan bahwa kantor 

akuntan publik telah menjalankan tanggung jawab auditnya secara professional. 

Quality control berbeda dengan standar auditing yang berlaku, dimana quality 

control adalah prosedur yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk 

memenuhi standar-standar yang ada secara konsisten dalam setiap penugasan. 

 Bentuk quality control yang dilakukan oleh IAI untuk menjaga kualitas 

audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik adalah kantor akuntan publik 

harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang kesesuaian perikatan professional dengan Standar Professional Akuntan 

Publik.  

 Sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan, 

dan prosedur yang ditetapkan dalam melakukan audit. Sifat, lingkup kebijakan, 

dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik 

tergantung pada berbagai faktor, antara lain ukuran KAP, tingkat otonomi yang 

diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi 

kantornya dan pertimbangan biaya-manfaat. 

 Unsur-unsur pengendalian mutu saling berhubungan dan KAP wajib 

menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan masing-masing 

pengendalian mutu berikut ini:  
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a. Independensi, yang memberikan keyakinan bahwa, pada tiap lapis 

organisasi, semua staf profesional mempertahankan independensi 

sebagaimana diatur dalam Aturan Kompartemen Akuntan Publik.  

b. Penugasan personel, yang memberikan keyakinan memadai bahwa 

penugasan akan dilaksanakan oleh staf professional yang memiliki tingkat 

pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.  

c. Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan 

memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang 

yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan yang 

memadai.  

d. Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanan 

perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Tanggung 

jawab KAP untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda 

dengan tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan dan 

melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu. 

e. Pemberi pekerjaan (hiring), yang memberikan keyakian memadai bahwa 

semua staf personalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga 

memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. 

f. Pengembangan professional, pendidikan professional berkelanjutan dan 

pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan kepada 

personelnya pengetahuan memadai untuk memenuhi tanggung jawab 

mereka dan kemajuan karir mereka di KAP. 

g. Promosi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel 

terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan 

untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi.  

h. Penerimaan dan keberlanjutan klien, memberikan keyakinan memadai 

bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk 

meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya tidak 

memiliki integritas.  
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i. Inspeksi, prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh 

individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen KAP.         

Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Seksi 100 (PSPM 

N0.01) mensyaratkan setiap kantor akuntan publik tanpa memandang ukurannya, 

untuk memiliki sistem pengendalian mutu atas praktik akuntansi dan auditnya, 

artinya setiap KAP tanpa terkecuali harus mengikuti program review yang 

dilaksanakan oleh tim pre-riview yang dibentuk oleh IAI atau badan yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundangan di bidang akuntan publik, 

melalui koordinasi dengan IAI. Pelaksana review harus menduduki salah satu dari 

posisi berikut ini: 

a. Rekan KAP 

b. Manajer atau orang yang bertanggung jawab dalam posisi supervisi.   

Dengan dilaksanakannya review mutu sesuai dengan standar palaksanaan 

dan pelaporan review mutu yang ditetapkan oleh IAI, diharapkan quality control 

atas kualitas audit yang dihasilkan kantor akuntan publik tercapai secara 

maksimal, dan IAI sebagai organisasi resmi profesi akuntan publik dapat 

menjamin bahwa para anggotanya yaitu kantor akuntan publik telah 

melaksanakan tanggung jawabnya secara professional baik kepada klien maupun 

kepada profesi. 

 

 Time Budget  

 Pengertian Time Budget 

Secara umum time budget didefenisikan sebagai waktu yang dialokasikan 

untuk melaksanakan langkah-langkah untuk setiap program audit.  Penyusunan 

time budget dilakukan pada tahap awal dari audit yaitu tahap planning. Hal 

tersebut dikemukakan oleh Whittington , dkk dalam buku Principle of Auditing 

(1992:133) yaitu sebagai berikut: 

“…an estimate of time required to perform each step in the audit 

program.”  
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Hal yang sama juga dikemukakan oleh Aldermen, Guy dan Winters 

dalam bukunya Auditing yang mendefinisikan time budget sebagai suatu bagian 

dari perencanaan yang digunakan auditor untuk menetapkan panduan dalam 

satuan waktu jam untuk setiap langkah audit. Jumlah jam harus dialokasikan 

dengan persiapan dari skedul kerja yang menunjukkan siapa yang melaksanakan 

serta apa dan berapa lama hal tersebut dilakukan. Kemudian total jam tersebut 

dianggarkan pada kategori utama dari prosedur audit dan disusun dalam bentuk 

skedul mingguan. Hal ini sesuai dengan definisi time audit dari Wallace 

(1988:131) yaitu: 

“ A time budget is an estimate of the total hours an audit is expected to 
take. It is based on the information obtained in the first major step in the 
audit planning-obtaining an understanding of the clients. A time budget 
takes into consideration such things as the client’s size as indicated by its 
gross assets, sales, number of employees, etc; the location of the client’s 
facilities; the anticipated accounting and auditing problems; and the 
competence and experience of staff available.” 
 

Time budget dapat juga digunakan untuk mengendalikan kerja dari suatu 

penugasan audit dan varians dari time budget merupakan petunjuk adanya 

masalah yang membutuhkan perhatian lebih. Varians juga bisa menunjukkan 

masalah aktual dari audit yang tidak perkirakan sebelumnya,  atau bisa berarti 

kurangnya instruksi dari supervisor atau kesalahpahaman dari staf. Suatu program 

audit harus mencantumkan time budget yang terperinci untuk suatu penugasan 

audit.  

Berdasarkan definisi di atas, time budget adalah suatu estimasi waktu yang 

diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah audit dalam program audit. Time 

budget disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada langkah awal dalam 

audit yaitu memperoleh pemahaman atas klien. Dalam penyusunan time budget 

menurut Wallace (1998:131) harus mempertimbangkan hal-hal antara lain: 
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1. The client’s size, indicated by its gross assets, sales number of 
employees,etc, 

2. The location of clients facilities,   
3. The anticipated accounting and auditing problems, 
4. The competence and experience of staff available. 

 

2.3.2 Penyusunan dan Pengendalian Time Budget  

 Menurut Richard W. Houston dalam jurnal auditing yang berjudul The 

Effect of Fee Pressure and Client Risk on Audit Seniors Time Budget Decisions 

(1999:72) yang harus dilakukan dalam penyusunan time budget adalah sebagai 

berikut: 

“ Auditor determine the planned audit investment when they prepare audit 
time budgets. Time budgets provide a basis for audit planning, cost 
control, staff evaluation and staff scheduling. On continuing audit clients, 
after reviewing prior years audits, the audit senior meets with the manager 
and/or partner to plan the current year audit. This meeting addresses risk 
factors, audit strategy, important aspects of the prior year audit, and the 
clients control structure. Change in client conditions and industry 
conditions can lead to modified risk assessment and choice of 
acceptableaudit risk. Using prior year reported hours as a base, audit 
seniors prepare preliminary time budget and allocate audit hours to audit 
program segments.”  

 
 Richard W Houston (1997:71) juga mengemukakan bahwa time budget 

tidak memuat keseluruhan dari prosedur audit yang harus dilakukan dan membuka 

kemungkinan terjadinya perubahan dalam time budget. Hal tersebut dapat dilihat 

pada pernyataan berikut: 

“Audit senior completed preliminary time budgets and assessed risk for a 
fictitious countinuing audit client. Because seniors time budget decisions 
may not fully represent planned audit procedures and expected audit 
effort, senior also purposed changes to the audit plant and estimated 
actual or reported audit hours to provide descriptive data.”  

 

 Dari penjelasan di atas, untuk penugasan yang pernah dilakukan 

sebelumnya atau penugasan rutin, catatan waktu yang terperinci atas kerja audit 

pada tahun sebelumnya merupakan faktor yang penting untuk menentukan time 

budget yang baru. Modifikasi pada time budget yang baru perlu dilakukan bila 
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waktu time budget yang lalu berlebih, jika terjadi kondisi khusus selama tahun 

sebelumnya yang tidak lagi merupakan faktor khusus di tahun yang berjalan atau 

jika diantisipasi terdapat kondisi khusus pada tahun berjalan. Selain itu harus 

dilakukan perhitungan secara tepat mengenai waktu ini, karena sangat penting 

dalam penentuan fee dan memperhitungkan biaya penugasan.  

 Time budget merupakan penjelasan bagi staf audit atas area yang dirasa 

kritis dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Time budget juga 

merupakan alat yang penting bagi audit senior untuk mengatur efisiensi staf dan 

menetapkan untuk setiap langkah dari perjanjian kerja apakah kerja audit 

mengalami kemajuan pada tingkat yang memuaskan. 

 

2.3.3 Kebaikan dan Kelemahan Time Budget        

 Time budget sebagai bagian dari perencanaan memiliki keuntungan tidak 

saja bagi kantor akuntan publik tapi juga bagi auditor secara individual. Kebaikan 

dari time budget seperti yang diungkapkan Holmes dan Burns (1979:223) dalam 

bukunya Auditing: Standard and Procedures: 

1. As an efficient method to arrange staff schedule,  
2. As a guideline for relative importance’s from different audit areas, 
3. As an incentive for staff auditors for efficient performances, and  
4. As a means to arrange fee.    
 

 Pada pelaksanaannya, terkadang time budget juga memiliki dampak buruk. 

Menurut Holmes dan Burns: “Time budget is the guideline, it is not absolute or 

exact.” Artinya bila auditor membutuhkan waktu tambahan untuk malakukan 

program audit, time budget dapat diubah sewaktu-waktu agar auditor dapat 

mengumpulkan bukti yang cukup dan lebih memadai sesuai dengan tujuan audit. 

Namun kecenderungan yang terjadi adalah auditor menempatkan time budget 

sebagai tujuan utama dalam melakukan audit, sehingga revisi time budget tidak 

dilakukan dan auditor malah melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai 

dengan prosedur audit. Tindakan seperti ini menjadi tidak benar karena tujuan 
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utama dari audit adalah memberikan opini sehubungan dengan standar audit yang 

diterima umum dan bukan untuk memenuhi time budget.  

 

2.3.4 Time Budget Pressure  

 Tekanan untuk menyelesaikan suatu penugasan dalam waktu yang telah 

ditentukan atas dasar pertimbangan biaya terendah atas fee dari klien merupakan 

aspek yang penting bagi kantor akuntan publik maupun auditor secara individual. 

Tekanan tersebut akan selalu ada, dikarenakan beberapa hal seperti promosi atau 

kesuksesan professional yang akan diperoleh apabila seorang auditor atau sebuah 

kantor akuntan publik mampu menyelesaikan penugasan audit secara efektif dan 

efisien, yang biasanya digambarkan dengan penyelesaian audit yang tepat waktu, 

tanpa biaya yang besar tetapi tetap memenuhi tujuan audit.  

 Menurut Whittington, dkk (1992:202) mengenai time budget pressure 

mengemukakan hal sebagai berikut: 

“ There is always pressure to complete an audit within the estimated time. 

Ability to do satisfactory work when given abundant time is not sufficient 

qualification, for time is never abundant.”  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, untuk memenuhi suatu penugasan 

audit agar tidak melenceng dari time budget yang telah ditetapkan akan selalu 

menimbulkan tekanan. Auditor yang membutuhkan waktu yang lebih dalam 

melakukan kerja audit tidak memperoleh penilaian yang baik dari atasan, karena 

pada kantor akuntan publik tidak ada waktu yang berlebih.  

 Menurut Joseph A. Silvaso dan Royal D.M Bauer (1965:51): 

“A time budget should not be interpreted as a means of putting time limits 
on an audit engagement or undue pressure on staff accountant. It serves 
as a yardstick to measure productivity and standard to be employed to 
measure variations from budgeted cost for an audit engagement.”  
 

 Time budget seharusnya tidak diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk 

membatasi waktu penugasan audit atau yang bisa memberikan tekanan kepada 
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staf audit. Time budget lebih merupakan alat ukur untuk produktivitas dan standar 

dalam mengukur varian biaya yang terjadi dalam penugasan audit.  

 

2.4 Praktik Irregular Auditing       

 Pelaksanaan audit untuk menilai kewajaran laporan kauangan suatu entitas 

tertentu yang telah diatur oleh IAI dengan menetapkan sepuluh standar auditing 

yang berlau umum. 

 Dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor wajib mematuhi kesepuluh 

standar tersebut. Tetapi, atas pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, serta 

tekanan yang dihadapi terhadap tanggung jawab profesi maupun secara individual 

berpotensi kepada tindakan auditor yang mengarah pada penurunan kualitas audit 

dan kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan pada laporan keuangan. Seperti 

yang dikutip oleh Bhanu Raghunathan dalam jurnalnya yang berjudul 

Premature Signing-Off of Audit Procedures An Analysis (1991:71): 

“The Treadway Commissions points out that many public accounting 
firms are large organizations in which personnel face institutional and 
individual pressures such as tight reporting deadlines and fee and budget 
pressures. This pressures have the potential to compromise the skepticsm 
and professional judgement that are critical to audit quality and the 
detection of fraudulent financial reporting.” 
 

 Ketika auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar 

auditing, baik karena tuntutan untuk bekerja efisien maupun karena time budget 

yang ketat, maka auditor tersebut telah melakukan praktik irregular auditing 

dalam pelaksanaan tugas auditnya. 

 

2.4.1 Irregular Auditing Yang Berkaitan Dengan Standar Umum      

 Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor 

dan mutu pekerjaannya. Standar umum yang pertama mengharuskan seseorang 

melakukan tugas audit untuk memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai 

terlebih dahulu. Artinya, meskipun seseorang memiliki keahlian di bidang 

tertentu, termasuk bidang bisnis dan keuangan, namun selama ia tidak memiliki 
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pendidikan dan pengalaman memadai di bidang auditing, maka ia tidak memenuhi 

syarat untuk bisa melakukan audit atas laporan keuangan. 

 Standar umum kedua mengharuskan auditor bersikap independen, artinya 

tidak mudah dipengarauhi dan tidak dibenarkan untuk memihak kepada 

kepentingan siapa pun. Independensi menjadi sangat penting bagi auditor karena 

pekerjaan yang dilaksanakannya berkaitan dengan kepentingan mesyarakat. Untuk 

diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, auditor harus bebas dari 

setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan 

dengan kliennya, apakah itu manajemen maupun pemilik perusahaan. 

 Standar umum ketiga mengharuskan setiap petugas audit untuk memahami 

betul standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Kecermatan dan 

keseksamaan dapat dipenuhi dengan review secara kritis pada setiap tingkat 

supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan audit yang 

dipergunakan oleh mereka yang membantu audit. 

 Praktik irregular auditing dapat terjadi jika:  

1. Audit tidak dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengalaman yang 

memadai, atau pendidikan yang dimilikinya dianggap belum cukup untuk 

mendukung setiap pertimbangan yang diambilnya. 

2. Auditor memiliki kewajiban dan atau kepentingan dengan kliennya yang 

menjadikan ia tidak bisa bersikap independen atau dianggap tidak 

independen 

3. Review tidak dilakukan dengan semestinya             

 

2.4.2 Irregular Auditing Yang Berkaitan Dengan Standar Pekerjaan 

Lapangan  

 Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan pekerjaan audit 

dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi 

dengan semestinya. 
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 Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangan sifat, luas, dan 

saat pekerjaan harus dilaksanakan. Karena itu program audit harus disusun secara 

tertulis dan menggariskan secara rinci prosedur audit yang dianggap perlu untuk 

mencapai tujuan audit. 

 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat dan luas 

prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil dari prosedur audit yang ditetapkan 

antara lain: 

- Auditor perlu mendapat pemahaman yang memadai mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan sifat bisnis satuan usaha, organisasinya, dan karakteristik 

operasi satuan usaha tersebut. 

- Auditor perlu menetapkan resiko audit dan tingkat materialitas yang sesuai 

yang memungkinkan auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

- Auditor perlu mempertimbangkan risiko dan pengendalian intern untuk satuan 

usaha yang menggunakan pengolahan data elektronik dalam pengelolaan 

informasi keuangannya. 

- Auditor perlu mempertimbngkan kemungkinan adanya unsur pelanggaran 

hukum oleh klien. 

Berkaitan dengan adanya pendelegasian tugas dan wewenang audit dari 

auditor yang memilki tanggung jawab akhir kepada asistennya, maka supervisi 

yang memadai harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa setiap tugas yang 

didelegasikan telah dilaksanakan memadai. Unsur supervisi adalah memberikan 

instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah 

penting yang dijumpai dalam audit, me-review pekerjaan yang dilaksankan, dan 

menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit kantor akuntan. 

Standar pekerjaan lapangan yang kedua mengharuskan auditor memiliki 

pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien. Struktur 

pengendalian intern klien tersiri dari tiga unsur berikut ini: 
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1. Lingkungan pengendalian  

2. Sistem Akuntansi 

3. Prosedur Pengendalian 

Pengetahuan mengenai katiga unsur di atas dapat diperoleh dari 

pengalaman sebelumnya dengan satuan usaha tersebut, dan dari prosedur seperti 

mengajukan pertanyaan kepada manajemen, supervisor, dan staf yang semestinya, 

melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan, mengamati kegiatan dan 

operasi kegiatan satuan usaha. Penentuan auditor mengenai risiko bawaan dan 

pertimbangan tentang materialitas untuk berbagai saldo akun dan kelompok 

transaksi juga mempengaruhi sifat dan lingkup prosedur yang dilaksanakan untuk 

mendapatkan pemahaman. 

Setelah memperoleh pemahaman yang cukup, auditor harus membuat 

dokumentasi atas pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien 

tersebut. Bentuk dan lingkup dokumentasi dapat berupa kuisioner, bagan alir, atau 

memorandum, tergantung dari kerumitan dan lingkup satuan usaha, serta sifat dari 

struktur pengendalian internnya. 

Standar pekerjaan lapangan yang ketiga mengharuskan auditor 

memperoleh bukti yang kompeten dan cukup melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan pertanyaan dan konfirmasi agar auditor memperoleh dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

Bukti yang dikumpulkan bertujuan untuk menguji asersi yang disajikan 

oleh manajemen dalam laporan keuangan. Asersi manajemen tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut: 

a. Keberadan atau keterjadian  

Berhubungan apakah aktiva atau utang satuan usaha ada pada tanggal 

tertentu dan apakah transakasi yang dicatat telah terjadi selama periode 

tertentu. 
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b. Kelengkapan 

Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya 

disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya. 

c. Hak dan Kewajiban  

Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang 

merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. 

d. Penilaian atau Alokasi  

Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva , kewajiban, 

pendapatan dan biaya sudah disajikan dalam laporan keuangan dengan 

jumlah yang semestinya. 

e. Penyajian dan Pengungkapan 

Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan 

keuangan diklasifikasikan dijelaskan, diungkapkan semestinya. 

 Dalam memperoleh bukti yang mendukung asersi dalam laporan keuangan 

tersebut, auditor merumuskan tujuan spesifik ditinjau dari sudut asersi tersebut. 

Pengumpulan bukti yang kompeten dan cukup harus mampu memenuhi tujuan 

audit spesifik tersebut dengan menentukan prosedur, sample item, luas dan waktu 

audit yang tepat Arens (2003:166): 

“Competence of evidence refers to the degree to wich evidence can be 
considered believable or worthy of trust. If evidence is considered highly 
competent, it is a great help in persuading the auditor that financial 
statements are fairly stated.” 
 

 Kompetensi bukti berkaitan dengan prosedur yang digunakan. Kompetensi 

tidak dapat ditingkatkan dengan menambahkan jumlah sample audit, tetapi 

dengan memilih prosedur yang bisa memenuhi satu atau lebih dari tujuh 

karakteristik bukti yang kompeten berikut ini: 

1. Relevance. Bukti yang didapatkan harus sesuai dengan tujuan audit yang 

ingin dicapai. Apakah untuk memenuhi tujuan Existency, Completeness, 

atau Valuation or Allocation. 
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2. Independence of Provider . Bukti yang didapat dari pihak ketiga di luar 

entitas klien lebih dapat dihandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh 

dari pihak intern perusahaan.  

3. Effectiveness of Client’s Internal Control. Bukti yang diperoleh lebih 

dapat dihandalkan apabila klien memilki internal kontrol yang efektif. 

4. Auditor’s Direct Knowledge. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh 

auditor melalui physical examination, observation, computation, dan 

inspection lebih kompeten daripada informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung, misalnya dari perhitungan dari controller perusahaan.  

5. Qualification of Individuals Providing The Information. Meskipun pihak 

ketiga sebagai pemberi informasi sudah independen, tetapi si penyedia 

informasi juga harus orang atau pihak yang qualified pada area yang 

ditanyakan. 

6. Degree of Objectivity. Bukti yang objektif, misalnya konfirmasi account 

receivable pada pihak ketiga,lebih dapat dihandalkan daripada bukti yang 

masih memerlukan pertimbangan mengenai benar atau tidaknya informasi 

yang disajikan, misalnya pertanyaan yang diajukan kepada manajer kredit 

mengenai kolektibilitas account receivable. 

7. Timeliness. Batas waktu bukti audit bisa mencakup akumulasi atau pada 

saat periode waktu dilaksanakannya audit. Bukti yang didapat menjelang 

tanggal penyusunan balance sheet menjadi lebih dapat dihandalkan 

dibandingkan dengan bukti yang diperoleh jauh menjelang tanggal 

penyusunan balance sheet.    

Menurut Arens dalam buku Auditing and Assurance Service and 

Integrated Approach (2003:167): 

“The quantity of evidence obtained determines its sufficiency. Sufficiency 
of evidence is measured primarly by the sample size of the auditor select. 
For a given procedure, the evidance obtained from a sample of 100 of 
ordinarily be more sufficient that from a sample 50.” 
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Kecukupan bukti diukur dari besarnya sample yang dipilih oleh auditor. Dua hal 

penting yang mempengaruhi auditor dalam menentukan sample adalah: 

1. Auditors expectation of misstatements, and  

2. Effectiveness of the client’s internal control. 

Auditor harus memperhitungkan apakah tingkat kompeten dan kecukupan 

bukti, termasuk juga faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, telah mampu 

memenuhi keyakinan auditor atas bukti-bukti tersebut. Auditor harus memutuskan 

dengan pertimbangan professionalnya, apakah bukti audit yang tersedia dengan 

batasan waktu dan biaya, cukup memadai untuk membenarkan pernyataan 

pendapatnya. Karena harus disadari bahwa ada hubungan rasional antara biaya 

untuk mendapatkan bukti dengan informasi yang diperoleh. Di lain pihak, 

masalah kesulitan dan biaya pengujian suatu pos bukan merupakan dasar yang sah 

untuk menghilangkan pengujian tersebut dalam proses audit. 

Irregular auditing terjadi jika: 

1. Auditor melakukan penyingkatan terhadap prosedur audit sehingga 

mengarah kepada kurangnya pemahaman auditor mengenai sifat bisnis 

organisasi dan karakteristik klien. 

2. Perencanaan yang disusun tidak didasarkan atas pemahaman yang 

memadai mengenai kondisi internal bisnis klien. 

3.  Auditor melakukan pengurangan sampling pada penugasan audit sehingga 

mengarah kepada kurangnya bukti yang diperoleh untuk mendukung opini 

auditor.  

 

 Irregular Auditing Yang Berkaitan Dengan Standar Pelaporan 

Standar pelaporan pertama mengharuskan auditor untuk membuat laporan 

audit yang bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Jika auditor melaporkan suatu laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, maka standar pelaporan pertama akan terpenuhi dengan cara 
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mengungkapkan dalam laporan auditor bahwa laporan keuangan telah sesuai 

dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi berlaku umum dan 

menyatakan pendapat (atau laporan tidak menyatakan pendapat) apakah laporan 

keuangan telah disajikan sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang 

digunakan. 

Pada laporan auditor independen terdapat frasa “menyajikan secara 

wajar… sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.” Pertimbangan 

dalam memberikan pernyataan tersebut adalah didasarkan atas pertimbangan 

apakah : 

a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan dilaksanakan telah berlaku umum. 

b. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan. 

c. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang 

dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran atas 

laporan keuangan. 

d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan 

diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci atau pun tidak 

terlalu ringkas. 

e. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang 

mendasarinya dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil 

usaha, dan arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima, yaitu batas-

batas yang rasional dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan. 

Standar pelaporan kedua menyatakan bahwa laporan auditor harus 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode sekarang bila dibandingkan dengan prinsip 

akuntansi yang diterapkan periode sebelumnya. Tujuan standar ini adalah 

memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua 

periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor 

akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Perubahan dalam 

prinsip akuntansi yang mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan 
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memerlukan penjelasan dalam laporan auditor indenpenden dengan cara 

menambahkan paragrap penjelasan (yang disajikan setelah paragraf pendapat). 

Untuk audit tahun pertama bagi klien baru, auditor harus melasanakan 

prosedur yang praktis untuk dilaksanakan dan memadai sesuai dengan keadaan 

yang dihadapi oleh auditor, misalnya memperluas prosedur pemeriksaan guna 

pengumpulan bukti audit kompeten dan cukup untuk memberikan keyakinan 

bahwa prinsip akuntansi digunakan secara konsisten di antara tahun sekarang 

dengan tahun sebelumnya. 

Standar pelaporan ketiga menyatakan bahwa, “pengungkapan informatif 

dalam laporan kauangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam 

laporan audit.” Pengungkapan informatif mencakup bentuk, susunan, dan isi 

laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Auditor harus 

mempertimbangkan apakah  masih ada hal-hal tertentu yang harus diungkapkan 

sehubungan dengan keadaan dan fakta yang diketahuinya saat audit. Untuk 

perusahaan yang menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum harus melaporkan 

informasi segmennya, auditor perlu melakukan prosedur guna mengumpulkan 

bukti sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah informasi tersebut telah 

disajikan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam 

hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan, namun auditor tidak 

diharuskan untuk menerapkan prosedur audit yang diperlukan untuk menyatakan 

pendapat terpisah atas informasi segmen tersebut.  

Standar pelaporan keempat menyatakan bahwa 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 semua hal yang namanya auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor yang 

bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat 
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tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan 

keuangan.  

Apabila nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan yang belum di-

review atau di audit, atau bila nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan 

tidak diaudit atau disusun berdasarkan basis akuntansi komprehensif selain prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, atau bila auditor tidak independen, maka auditor 

dapat mamberikan pernyataan tidak memberikan pendapat.  

Ada beberapa tipe laporan auditor. Laporan auditor bentuk baku adalah 

pandapat wajar tanpa pengecualian. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan 

auditor menambahkan penjelasan dalam laporan audit, keadaan tersebut meliputi:    

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain 

b. Penyimpangan dari Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara resmi oleh 

badan yang berwenang 

c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang 

akan datang, yang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan 

audit 

d. Terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya  

e. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya 

f. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan 

keuangan komparatif 

g. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Bapepam namun 

tidak disajikan atau tidak ditelaah 

h. Informasi tambahan yang telah diharuskan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia, namun penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman, dan 

auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan 

informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan 
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yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan pedoman 

yang dikeluarkan oleh IAI  

i. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan 

secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan 

Penyimpangan lain dari laporan audit bentuk baku adalah laporan dengan 

pendapat tidak wajar, pendapat ini dinyatakan bila, menurut pandangan auditor, 

laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Auditor juga dapat memberikan pendapat apabila ada pembatasan ruang 

lingkup audit oleh klien yang membuat auditor tidak dapat melaksanakan audit 

yang cukup untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan, serta ia yakin 

bahwa berdasarkan auditnya, terdapat penyimpangan material atas prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

Laporan auditor independen umumnya diterbitkan dalam hubungannya 

dengan laporan keuangan historis, namun ada peristiwa atau transaksi yang 

kadang-kadang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya 

laporan keuangan dan laporan audit, yang mempunyai akibat material terhadap 

laporan keuangan. Kejadian ini disebut peristiwa kemudian (subsequent events). 

Dua tipe peristiwa kemudian adalah: 

1. Tipe pertama meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang 

berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak 

pada taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan  

2. Tipe kedua meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan 

bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal 

neraca yang dilaporkan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal 

neraca. 

Beberapa prosedur yang diperlukan adalah pengujian data untuk 

meyakinkan bahwa penentuan cut-off telah dilakukan dengan semestinya dan 
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pengujian data yang memberikan informasi yang dapat membantu auditor dalam 

mengevaluasi aktiva dan utang pada tanggal neraca. Di samping itu auditor harus 

melaksanakan prosedur audit lain dalam hubungannya dengan periode sesudah 

tanggal neraca dengan tujuan untuk memastikan  terjadinya peistiwa kemudian 

yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang cukup penting 

untuk kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum.  

Untuk peristiwa lain dimana auditor menyadari adanya informasi yang 

bersangkutan dengan laporan keuangan yang sebelumnya dilaporkannya, namun 

tidak diketahui pada tanggal laporan auditnya, maka ia harus sepanjang praktis 

dilakukan, menentukan apakah informasi tersebut andal dan apakah fakta tersebut 

telah ada pada tanggal laporan auditnya. Bila informasi yang diketahui kemudian 

itu ternyata andal dan ada pada tanggal laporan audit dan auditor bekesimpulan 

bahwa harus ada tindakan yang diambil untuk mencegah pihak tertentu 

meletakkan kepercayaan pada laopran auditnya, ia harus memberikan nasihat 

kepada klien untuk membuat pengungkapan semestinya tentang informasi yang 

baru ditemukan.  Metode yang digunakan dan pengungkapan yang dilakukan 

tergantung atas keandalan berikut ini: 

a. Jika dari informasi tersebut dapat ditentukan segera, maka pengungkapan    

harus berupa penerbitan sesegera mungkin berupa laporan keuangan dan 

laporan audit yang telah direvisi 

b. Jika penerbitan laporan keuangan yang disertai laporan auditor untuk 

periode kemudian berjarak waktu dekat, sehingga pengungkapan tidak 

tertunda, pengungkapan semestinya tentang revisi dapat dilakukan dalam 

laporan tersebut, bukan dengan menerbitkan kembali laporan sebelumnya 

seperti yang dijelaskan pada (a) 

c.  Jika dampak informasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat 

ditentukan tanpa penyelidikan yang lama, penerbitan laporan keuangan 

dan laporan audit yang direvisi perlu ditunda. Dalam keadaan ini 
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pengungkapan semestinya akan berupa pemberitahuan oleh klien kepada 

pihak yang berkepentingan.  

 Bila klien menolak untuk melakukan pengungkapan, auditor harus 

memberitahukan kepada dewan komisaris mengenai penolakan ini, dan jika 

penasehat hukum klien tidak memberikan rekomendasi lain, auditor harus 

memberitahu kepada klien, kepada badan pengatur yang memiliki kekuasaan 

terhadap klien, serta kepada setiap orang yang meletakkan kepercayaan terhadap 

laporan keuangan bahwa laporan auditor tidak lagi dapat diandalkan. Irregular 

auditing yang terjadi berkaitan dengan standar pelaporan adalah bila: 

1. Auditor mengabaikan segala kemungkinan bahwa terjadi 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

dalam penyusunan laporan keuangan klien 

2. Auditor mangabaikan atau tidak melakukan prosedur yang memadai untuk 

memastikan apakah adanya informasi yang berkaitan laporan keuangan 

yang sebelumnya dilaporkannya namun tidak diketahui pada tanggal 

laporan auditnya 

Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa , irregular auditing bukanlah 

tindakan yang melanggar standar professional akuntan publik yang telah 

ditetapkan. Irregular auditing berupa penyimpangan terhadap prosedur audit yang 

dilakukan auditor selama penugasan auditnya. Prosedur audit yang disusun oleh 

masing-masing kantor akuntan publik berbeda satu sama lain, namun dalam 

penyusunan prosedur audit tersebut tetap harus sesuai dengan standar profesional 

akuntan publik agar adanya keseragaman dan dapat dibandingkan. Karena itulah 

dalam menjabarkan irregular auditing yang dapat terjadi dalam kantor akuntan 

publik ini, penulis mendasarkan kepada standar profesional akuntan publik yang 

telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai organisasi resmi profesi 

akuntan.          

   

 


