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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sikap Profesionalisme 

Sikap profesional merupakan prilaku yang harus dilaksanakan dalam 

berbagai aspek kehidupan. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan 

kompetensinya. Oleh karena itu, suatu profesi harus memiliki sikap 

profesionalisme. 

Audit dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai  (reasonable 

assurance) dalam mendeteksi errors dan fraud yang material dalam laporan 

keuangan. Untuk memenuhi syarat tersebut, audit harus direncanakan dan 

dilakukan dengan sikap skeptis profesional (attittude of profesional skepticism)  

dalam semua aspek penugasan. 

 

2.1.1 Pengertian Sikap 

 Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sikap 

sebagai berikut: 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1063), Sikap didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian 

(pendapat atau keyakinan).” 

Pendapat Watson (1992:580), mendefinisikan sikap sebagai berikut: 

“Attitude is a general evaluation-positive or negative-about a person, 

object, or issue.” 

Artinya: Sikap merupakan suatu evaluasi umum-positif atau negatif-mengenai 

seseorang, objek, atau masalah. 

Pendapat Myers (2002:130), mendefinisikan sikap sebagai berikut: 

“Attitude is a favourable or unfavourable evaluative reaction toward 
something or someone, exhibited in one’s believe, feelings, or intended 
behaviour.” 
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Artinya: Sikap merupakan suatu reaksi evaluatif baik atau tidak baik, terhadap 

sesuatu atau seseorang, diperlihatkan dalam keyakinan seseorang, 

perasaan, atau perilaku. 

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu 

perbuatan dan sebagainya yang menunjukkan pendapat atau keyakinan seseorang 

yang dihasilkan oleh evaluasi umum mengenai baik atau tidak baik terhadap 

seseorang atau sesuatu. 

 

2.1.1.1 Pembentukan Sikap 

 Sikap terbentuk dalam jangka waktu yang lama, selama manusia hidup 

selama itu pula sikap terbentuk. Sikap kita mempengaruhi apa yang menjadi 

perhatian kita, dan hal tersebut kembali mempengaruhi sikap kita. 

Pendapat Watson (1992:581), hal-hal yang membentuk sikap adalah sebagai 

berikut: 

1. Experience (Pengalaman) 

Sikap terbentuk melalui masa lalu kita dan segala hal yang pernah kita 

alami. Sikap dibentuk dari latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dan 

sebagainya. 

2. Conditioning (Pengkondisian) 

Suatu sikap yang diakibatkan karena kondisi yang ada. Melalui evaluasi 

terhadap kondisi berdasarkan nilai yang kita anut, suatu sikap terbentuk. 

3. Reinforcement (Penegakan) 

Suatu pembentukan sikap melalui aturan-aturan yang dibuat oleh 

organisasi. Sikap tersebut merupakan adaptasi dari sikap dan keyakinan 

organisasi. 

4. Modeling (Contoh) 

Suatu pembentukan sikap melalui pengaruh yang dihasilkan oleh sikap 

orang lain. 
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2.1.2 Pengertian Profesionalisme 

 Setiap manusia dapat bersikap profesional dalam melakukan pekerjaannya, 

tetapi bukan pekerjaannya yang menjadikan seseorang menjadi profesional, 

melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut. 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), profesionalisme adalah: 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang 
merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau 
profesional.” 
 

Pendapat Maister (1997), mengemukakan bahwa: 

“Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan 
manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan 
profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki 
keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang 
dipersyaratkan.” 
  

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk 

menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.  

 

2.1.2.1 Karakteristik  Profesionalisme 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut: 

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik 

- Mencintai Profesinya dan mengabdi pada Nilai-nilai Profesi 

- Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total  

- Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan 

pelanggan 

2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang 

profesinya. 

-   Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis 

-   Pelatihan dan pendidikan 

-   Pengujian kemampuan calon anggota 

-   Budaya belajar sepanjang hayat 
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-   Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan 

3. Tertampung dalam organisasi 

- Berpartisipasi penuh dalam asosiasi 

- Memahami visi dan misi organisasi profesi 

4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun 

kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang 

bersangkutan, 

5. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau 

Etika profesi. 

 

2.1.3 Pengertian Sikap Profesionalisme  

Menurut Huggins (2004), ada beberapa kandungan kunci dalam 

profesionalisme: 

“There are three key ingredient to professionalism: skills, attitude, 

values.” 

Artinya ada tiga kandungan utama berkaitan dengan profesionalisme: skill 

(keahlian), attitude (sikap), dan value (nilai). 

1. Skill (keahlian) 

Keahlian dalam melaksanakan tugas baik secara perorangan maupun secara 

kelembagaan 

2. Attitude (sikap) 

Sikap yang meliputi pemikiran yang mengandung pertanyaan/penilaian kritis 

atas bukti audit.     

3. Value (nilai). 

Nilai-nilai etika seseorang dimana dalam kewenangan dan tanggung jawabnya 

terdorong untuk melakukan laporan financial secara etis dan jujur.  

 Dapat  disimpulkan bahwa profesionalisme itu sendiri merupakan suatu 

sikap. Sikap profesionalisme merupakan suatu mentalitas profesional yang 

menunjukkan kualitas, kompetensi, tingkah laku dan komitmen sebagai suatu 

profesi 
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2.1.3.1 Pengukuran Sikap 

Metode pengukuran sikap adalah sebagai berikut: 

1. Skala Sederhana 

Metode yang menggunakan skala nominal. 

2. Skala Kategori 

Metode pengukuran sikap yang berisi beberapa alternatif kategori 

pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk memberikan 

alternatif penilaian. 

3. Skala Likert 

mengukur sikap dengan menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. 

4. Skala Perbedaan Semantis 

Metode pengukuran sikap dengan menggunakan skala penilaian tujuh butir 

yang menyatakan secara verbal dua kutub penilaian yang ekstrem. 

5. Skala Numeris 

Metode yang terdiri atas 5 atau 7 alternatif nomor untuk mengur sikap 

responden terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. 

6. Skala Grafis 

Metode pengukuran sikap yang disajikan dalam bentuk gambar. 

 

Penulis menggunakan skala likert untuk mengukur sikap profesionalisme, 

yakni mengukur sikap profesionalisme dengan menyatakan kesetujuan atau 

ketidaksetujuan apakah seorang profesional memiliki sikap profesionalisme. 

Ukuran suatu sikap profesionalisme telah dijelaskan oleh penulis dalam 2.1.2.1. 

 

2.2 Akuntan Publik 

 Profesi akuntan, khususnya akuntan publik, sebagaimana profesi yang 

lainnya seperti arsitek, ahli hukum, dokter, dan lain-lain, sudah diakui sebagai 

suatu profesi. Hal ini terjadi karena profesi akuntan publik telah memenuhi syarat 

untuk dapat disebut sebagai suatu profesi.  
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Ada banyak kriteria dari berbagi sumber yang mengemukakan kriteria 

tentang suatu profesi. Namun demikian, setidaknya ada tiga syarat minimal agar 

sesuatu dapat disebut sebagai suatu profesi, yaitu: 

1. Diperlukannya suatu pendidikan profesional tertentu yang biasanya setingkat 

S1 (graduate level) 

2. Adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan pada kode     

etik profesi 

3. Adanya penelaahan dan atau izin dari penguasa (pemerintah) 

Di Indonesia, ketiga syarat tersebut terpenuhi oleh profesi akuntan publik. 

Untuk menjadi akuntan publik harus memiliki kualifikasi pendidikan sarjana 

ekonomi jurusan akuntansi. Akuntan publik di Indonesia mempunyai Kode Etik 

Akuntan Indonesia, dan pemerintah telah mengatur syarat-syarat suatu kantor 

akuntan publik, tempat para akuntan publik berkiprah. 

Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam suatu perusahaan 

membutuhkan suatu keyakinan memadai bahwa asersi yang dibuat oleh 

manajemen telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan 

terbebas dari salah saji materiil baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. 

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mereka membutuhkan bantuan profesional. 

 Akuntan publik merupakan suatu profesi yang dapat menyediakan 

kebutuhan tersebut. Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik (KAP), 

membantu stakeholders suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan 

jasa-jasa atestasi dan non atestasi. 

 

2.2.1 Pengertian Akuntan Publik 

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian Akuntan Publik sebagai 

berikut: 

Pendapat Arens dan Loebbecke (1994:25), menyebutkan bahwa: 

“Certified Public Acountant is a person who has met state regulatory 
requirements, including passing the uniform CPA exam and thus has 
been certified.” 
 



 16 

Artinya: Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memenuhi peraturan 

persyaratan negara, termasuk telah lulus dari Ujian Sertifikasi Akuntan Publik dan 

telah bersertifikat. 

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 

43/KMK.017/1997; Bab I; Pasal 1; Poin a), dinyatakan bahwa: 

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin d ari menteri 
keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.” 

 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik merupakan 

seorang akuntan yang telah menempuh dan lulus Ujian Sertifikasi Akuntan 

Publik, memenuhi persyaratan profesional untuk menjadi Akuntan Publik, dan 

telah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan 

Akuntan Publik. 

 

2.2.2 Kantor Akuntan Publik 

 Dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional, Akuntan Publik 

wajib memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu wadah. Hal tersebut 

diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (No:470/KMK.017/1999; pasal 9, 

Poin 1-2), yang menyatakan sebagai berikut: 

1. Untuk menjalankan pekerjaannya Akuntan Publik wajib mempunyai 

Kantor Akuntan Publik (KAP).  

2. Apabila dalam waktu paling lama satu (1) tahun setelah izin sebagai 

Akuntan Publik diterbitkan ternyata Akuntan Publik yang bersangkutan 

tidak mengindahkan ketentuan untuk memiliki Kantor Akuntan Publik 

(KAP), izin Akuntan Publiknya dicabut. 

 

2.2.2.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik 

Berikut ini adalah beberapa pengertian Kantor Akuntan Publik: 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 

43/KMK.017/1997; Pasal 1, Poin b), menjelaskan pengertian Kantor Akuntan 

Publik: 
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“Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP, ad alah lembaga 
yang memiliki izin dari Menteri keuangan sebagai wadah bagi 
Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.” 
 

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik  (2001), didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk or ganisasi 
akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa 
profesional dalam praktek akuntan publik.” 
 

 Dengan demikian Kantor Akuntan Publik dapat diintepretasikan sebagai 

suatu wadah yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi 

akuntan publik, untuk memberikan jasa profesional dalam praktek akuntan publik. 

 Ukuran Kantor Akuntan Publik berkisar mulai dari satu orang hingga 

ratusan, bahkan ribuan staf audit profesional. Menurut Henry Simamora (2002,23) 

berdasarkan ukurannya Kantor Akuntan Publik sering dikelompokkan kedalam 

enam kategori : 

1. Kantor Akuntan Publik Perorangan  

Kantor akuntan publik perorangan adalah kantor akuntan publik yang 

dijalankan secara perorangan atau pemilik (owners) mempunyai pengalaman 

paling tidak lima tahun dalam kantor akuntan publik. Pekerjaannya meliputi 

penelaahan kertas kerja audit dan pembahasan dengan auditor yunior dan klien 

dan setiap permasalahan akuntansi dan auditing yang memungkinkan muncul 

selama perikatan audit, juga bertanggung jawab atas penetuan prosedur audit yang 

diterapkan untuk audit tertentu dan penjagaan standar pekerjaan lapangan yang 

seragam.  

2. Kantor Akuntan Publik Rekan (partner) 

Rekan (partner) adalah orang-orang yang memiliki Kantor Akuntan 

Publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan Kantor 

Akuntan Publik dan kegitan-kegiatannya serta memegang peranan utama dalam 

pengembangan klien, pengembangan atau kontak dengan klien meliputi 

pembahasan dengan klien mengenai tujuan dan lingkup pekerjaan audit, 
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pemecahan kontroversi yang kemungkinan timbul,  mengenai bagaimana pos 

tertentu akan disajikan dalam laporan keuangan, dan menghadiri Rapat Umum 

Pemegang Saham klien guna menjawab pertanyaan seputar laporan audit atau 

laporan auditor. Rekan atau Partner biasanya mempunyai sepuluh tahun atau 

lebih pengalaman dalam akuntan publik. Karena partner memikul keseluruhan 

tanggung jawab, maka partner pula yang mengambil keputusan akhir yang 

melibatkan pertimbangan kompleks. 

3. Kantor Akuntan Publik Lokal 

Kantor Akuntan Publik lokal biasanya mempunyai satu atau dua kantor, 

dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang akuntan publik terdaftar yang 

bertindak sebagai rekan (Partner), dan melayani kliennya di dalam sebuah kota 

atau daerah. Kantor Akuntan Publik seperti ini seringkali mengkhususkan diri 

pada jasa pajak penghasilan, konsultasi dan akuntansi. Auditing biasanya 

merupakan bagian kecil dari praktik yang dijalankan, dan cenderung melibatkan 

perusahaan kecil yang membutuhkan laporan keuangan auditan untuk menguatkan 

permohonan kredit dari Bank. 

4. Kantor Akuntan Publik Regional 

 Banyak Kantor Akuntan Publik Lokal menjadi Kantor Akuntan Publik 

Regional dengan membuka kantor cabang baru di kota lain dan memperbanyak 

staf profesionalnya. Kantor Akuntan Publik Regional ditandai dengan bermacam-

macam rekan dan staf profesional yang banyak serta sering melakukan pekerjaan 

audit secara ekstensif. Penggabungan usaha (merger) dengan kantor akuntan 

publik lokal lainnya dapat pula menandai salah satu cara untuk berubah ke status 

Kantor Akuntan Publik Regional. Pertumbuhan seperti ini lazimnya disertai 

dengan kenaikan proporsi jasa auditing di bandingkan jasa lainnya. 

5. Kantor Akuntan Publik Nasional  

Kantor Akuntan Publik dengan kantor cabang tersebar di kota-kota besar 

disebut kantor Akuntan Publik Nasional. Kantor Akuntan Publik Nasional 

biasanya juga berkiprah secara internasional, baik dengan kantor akuntan 

publiknya sendiri maupun afiliasi dengan kantor akuntan publik lainnya di negara 

lain. 
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6. Kantor Akuntan Publik Internasional 

Di Amerika, hanya Kantor Akuntan Publik yang sangat besar saja yang 

mempunyai banyak staf dan sumber daya untuk mengaudit perusahaan-

perusahaan raksasa, dan firma-firma tersebut mengaudit hampir semua 

perusahaan terbesar di Amerika. Meskipun Kantor Akuntan Publik tersebut 

menawarkan berbagai macam jasa profesional, auditing merupakan jasanya yang 

paling signifikan. Kantor Akuntan Publik terbesar dan masih berafiliasi Kantor 

Akuntan Publik Nasional adalah : 

a. Price Waterhouse Coopers LLP (merupakan hasil penggabungan dari Coopers 

& Lybrand LLP dan Price Waterhouse LLP pada tahun 1998) di Indonesia 

berafiliasi dengan konsultansi Hadi Sutanto & Rekan. Kantor Akuntan Publik 

afiliasi di Indoensia berkantor pusat di Gedung Prince Waterhouse Coopers, 

Jalan H.R.Rasuna Said Kav C.5, Jakarta. 

b. Deloitte & Touche LLP (merupakan hasil penggabungan Deloitte, Haskins & 

Sells LLP dengan Touche Ros LLP pada tahun 1989) di Indonesia berafiliasi 

dengan Hans Tuanakota Mustofa. Kantor Akuntan Publik afiliasi ini berkantor 

pusat di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka selatan No.17 Jakarta. 

c. Ernest & Young LLP (merupakan penggabungan dari Ernst & Whinney LLP 

dengan Arthur Young & Co LLP pada tahun 1989) di Indonesia berafiliasi 

dengan Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko, dan Sanjaya. Kantor 

Akuntan Publik afiliasi Indonesia berkantor pusat di Jakarta Stock Exchange 

Building Tower Ikatan Akuntan Indonesia, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 

Jakarta. 

d. KPMG Peat Marwick LLP di Indonesia berfiliasi dengan Kantor Akuntan 

Publik Sidharta dan Harsono, Kantor Akuntan Publik afiliasi Indonesia 

berkantor pusat di Wisma GKBI, Jalan Jend. Sudirman No.28 Jakarta 

 

2.2.2.2 Aktivitas Akuntan Publik 

 Kantor Akuntan Publik pada umumnya menawarkan beberapa tipe jasa, 

tergantung pada kapasitas dan kebutuhan kliennya. 
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Pendapat Arens dan Loebbecke (1994:13), menyatakan ada empat kategori jasa 

yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik: 

1. Attestation Service (Jasa Atestasi) 

Adalah Jasa Kantor Akuntan Publik yang berkaitan dengan komunikasi 

tertulis yang dikeluarkan oleh KAP yang menunjukkan kesimpulan atas 

reliabilitas asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab auditee. Jasa 

atestasi meliputi 3 (tiga) hal: 

- Audit Laporan Keuangan Historis 

- Review Laporan Keuangan Historis; dan 

- Jasa Atestasi lainnya. 

2. Accounting and Bookeeping Services (Jasa Akuntansi dan Pembukuan) 

Jasa Kantor Akuntan Publik dalam membantu kliennya untuk menyiapkan 

jurnal dan buku besar. Dalam beberapa kasus, laporan keuangan tersebut 

diserahkan kepada pihak ketiga. Untuk ini, jasa tersebut disertai dengan 

review atau bahkan audit (Compilation report). Dalam laporan tersebut 

KAP tidak menyediakan assurance. 

3. Tax Services (Jasa Perpajakan) 

Jasa Kantor Akuntan Publik dalam menyiapkan pengembalian pajak 

perorangan maupun badan hukum, baik klien yang diaudit maupun tidak. 

4. Management Advisory Advice (Rekomendasi Pengawasan Manajemen) 

Jasa Kantor Akuntan Publik dalam menyediakan rekomendasi kepada 

manajemen bagaimana menjalankan operasinya secara efektif. Misalnya, 

Sistem Informasi Akuntansi, Strategi Pemasaran, instalasi komputer. 

 

2.2.3 Sikap Profesionalisme Akuntan Publik 

Kepercayaan publik (public trust) merupakan sesuatu yang membuat 

Akuntan Publik tetap bertahan dalam bisnis. Peran sosial Akuntan Publik dalam 

masyarakat adalah menyediakan suatu keyakinan memadai (reasonable 

assurance) bahwa asersi yang dibuat oleh manajemen telah sesuai dengan Prinsip 

Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan bebas dari salah saji materiil baik 
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yang disebabkan oleh kesalahan, ataupun kecurangan. Kredibilitas merupakan 

produk utama seorang Akuntan Publik. 

Sikap dapat dinyatakan dengan pendirian atau keyakinan. Tanpa kedua hal 

tersebut, hidup seseorang akan seperti rumput liar yang tersebar di padang 

rumput, akan bergerak kesana kemari, tergantung dari mana tiupan angin yang 

membelainya. 

Sikap profesionalisme Akuntan Publik merupakan suatu mentalitas 

profesional yang menunjukkan kualitas, kompetensi, tingkah laku dan komitmen 

sebagai seorang Akuntan Publik. Apabila kita gagal dalam mempertahankan sikap 

profesionalisme sebagai seorang Akuntan Publik, kita akan kehilangan 

kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Tanpa kedua hal tersebut, Akuntan 

Publik akan ditinggalkan klien-nya dan terusir dari bisnis. 

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan sikap profesionalisme 

Akuntan Publik: 

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani Kepentingan Publik 

2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas profesional Akuntan 

Publik 

3. Tertampung dalam IAI-Kompartemen Akuntan Publik 

4. Dalam melaksanakan tugas profesional, mematuhi Standar Baku yang 

ditetapkan oleh IAI 

5. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik 

profesional Akuntan Publik 

 

2.2.3.1 Dedikasi terhadap Profesi Akuntansi dan Pelayanan Publik 

Akuntan Publik yang profesional selalu dimotivasi oleh keinginan mulia 

berbuat baik. Istilah baik di sini berarti berguna bagi masyarakat. Akuntan Publik 

yang profesional memang tinggi mutu kerjanya secara teknis, tetapi nilai kerja itu 

sendiri diabdikan demi kebaikan masyarakat dan didorong oleh kebaikan hati. 

Profesional dalam hal ini berarti mengutamakan kepentingan publik di atas 

kepentingan pribadi. 
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Akuntan Publik selalu menyadari siapa yang menggunakan jasa 

profesionalnya. Akuntan Publik bahkan secara tegas mematok nilai moneter atas 

jasa profesionalnya. Dengan ketegasan ini ia kemudian dituntut untuk selalu 

berada dalam posisi tawar-menawar yang rasional dengan para klien-nya. Itu 

berarti Akuntan Publik dituntut untuk bisa memuaskan klien dengan sebaik-

baiknya. Dan dia diharapkan melakukannya secara konsisten, dengan segenap 

ketulusan hati, sebagai apreasiasi atas kesetiaan pelanggannya di sepanjang karir 

profesionalnya. 

Untuk mampu melakukannya, seorang Akuntan Publik perlu menghayati 

pekerjaannya sebagai sebuah kebajikan dan kemuliaan, bukan sekedar lapangan 

kerja. Penghayatan ini mendorongnya untuk mengabdi secara tulus pada nilai-

nilai profesinya secara total dengan menunjukkan sikap altruistik (berkorban demi 

sebuah idealisme atau kebajikan). 

 

2.2.3.2 Persyaratan Profesional Akuntan Publik 

 Seperti halnya profesi- profesi yang lain, profesi akuntansi terikat dengan 

aturan (regulasi) yang mengatur setiap anggota profesi dalam menjalankan 

pekerjaannya. Aturan-aturan pokok yang berkaitan dengan profesi akuntansi 

ialah:  

1. Undang-Undang No. 34 tahun 1954 beserta aturan-aturan lain yang 

mendukung. 

2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

3. Standar Profesional Akuntan Publik 

4. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia 

Undang Undang No 34 tahun 1954 dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu untuk 

melindungi masyarakat dari praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya. 

undang-undang tersebut mengatur tentang pemakaian gelar akuntan serta 

mengatur syarat-syarat kecakapan yang harus dimiliki oleh orang yang berhak 

memiliki gelar akuntan. Tiga hal penting yang terkit dengan undang-undang 

tersebut adalah: 
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1. Akuntan harus seorang sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan 

Tinggi Negeri atau mempunya ijazah yang disamakan menurut 

pertimbangan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan ijazah Akuntan 

2. Akuntan harus terdaftar dalam registernegara yang diselenggarakan oleh 

Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar 

akuntan dari departemen tersebut  

3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, 

biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi 

hanya di izinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh 

seorang akuntan atau lebih. 

 

Dalam petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

470/KMK.017/1999 (Pasal 7), menyatakan persyaratan Akuntan Publik: 

a. Berdomisili di wilayah Indonesia 

b. Memiliki register Akuntan 

c. Menjadi anggota IAI 

d. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI 

e. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan 

dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3000 jam dengan 

reputasi baik 

f. Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum 

sekurang-kurangnya 1 tahun. 

 

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, 

auditing, jasa konsultansi, dan perpajakan, menuntut Akuntan Publik untuk 

memiliki sikap belajar secara terus menerus. Untuk menjawab tantangan tersebut, 

IAI-Kompartemen Akuntan Publik menyediakan Pendidikan Profesi 

Berkelanjutan berupa: 

1. Seminar 

2. Lokakarya; dan 

3. Forum ilmiah lainnya 
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2.2.3.3 Standar Profesional Akuntan Publik 

 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pertama kali diterbitkan per 

1 Agustus 1994. SPAP merupakan adopsi dari AICPA Professional Standards atas 

izin American Institute of Public Accountant. 

 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi 

berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika.Pernyataan standar teknis 

dalam SPAP terdiri dari: 

   1. Pernyataan Standar Auditing 

   2. Pernyataan Standar Atestasi 

   3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review 

   4. Pernyataan Jasa Konsultasi 

   5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu 

 Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen 

Akuntan Publik sejak Mei 2000. 

 SPAP meliputi Standar Auditng  yang berkaitan dengan kualitas 

profesional auditor. Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI-

Kompartemen Akuntan Publik adalah sebagai berikut: 

a. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang 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 dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan manentukan sifat , saat dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan 
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3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melaui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

yang diaudit. 

c. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia 

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

ketidak konsistenan 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 auditor 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Dalam hal nama auditor dikaitkan 

dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk 

yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, 

dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 

 Akuntan publik harus mematuhi standar umum yang terkait oleh badan 

pengatur standar, yakni sebagai berikut : 

a. Kompetensi profesional 

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional secara 

layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi 

profesional. 

b. Kecermatan dan keseksamaan profesional 

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan 

kecermatan dan keseksamaan profesional. 
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c. Perencanaan dan supervisi 

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap 

pelaksanaan pemberian jasa profesional. 

d. Data relevan yang memadai 

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi 

dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan 

pelaksanaan jasa profesionalnya. 

 

2.2.3.4 Kode Etik Profesional Akuntan Publik 

 Begitu pentingnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, etika dapat 

dikatakan berfungsi sebagai predikat bagi seluruh masyarakat. Bila anggota 

masyarakat satu dengan lainnya saling tidak menjaga etika mereka, yang akan 

terjadi adalah saling bermusuhan diantara mereka dan tidak ada harmonisasi 

dalam berkomunikasi. Sebagai suatu profesi, profesi akuntansi sangat 

membutuhkan aturan etika profesional. Di Indonesia Aturan Etika Profesional 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagi organisasi yang mewadahi para 

akuntan di Indonesia. Aturan etika profesional akuntansi di Indonesia disebut 

Kode Etik Akuntan Indonesia yang sebelumnya disebut sebagai Kode Etik 

Akuntan Indonesia. Pentingnya prinsip etika bagi para akuntan dinyatakan dalam 

Mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan sebagai berikut: 

Keanggotaan dalam Ikatan akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan     

menjadi anggota, seseorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga 

disiplin diri di atas dan melebihi yang diisyaratkan oleh hukum dan 

peraturan. 

Prinsip Etika Profesi dalam kode Etik ikatan Akuntan Indonesia 

menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, 

pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memadu anggota dalam 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar 

perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen 

untuk berprilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi 
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2.2.3.5 Kode etik Akuntan Publik dalam mengungkapkan kecurangan 

Kode etik Akuntan Publik dalam mengungkapkan kecurangan meliputi 

sebagai berikut: 

1. Independensi 

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk 

mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya.  

Dalam mengungkapkan kecurangan anggota KAP harus selalu 

mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa 

profesional. Sikap mental independen dalam fakta (in fact)maupun dalam 

penampilan (in appearance) 

2. Integritas  

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. 

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan 

masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji 

semua keputusannya.  

Integritas auditor dalam mengungkapkan kecurangan mengharuskan jujur dan 

terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksan.  

3. Objektivitas 

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi 

jasa/pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang 

membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi yang lain.  

Prinsip objektivitas auditor dalam mengungkapkan kecurangan untuk tidak 

memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan (conflict 

of interest), dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material 

misstatement) yang diketahui atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak 

lain. 

  

2.3 Kecurangan (fraud) 

 Kecurangan (fraud) adalah salah saji dalam laporan keuangan yang 

disengaja (intentional). Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud 

untuk memperoleh manfaat keuangan dari pemberi kerja. Kecurangan dapat 
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dilakukan oleh karyawan, manajemen, pemasok, dan pelanggan, baik yang 

bersifat internal ataupun eksternal. Kecurangan dapat terjadi apabila: 

1. Pengendalian internal yang lemah, bahkan tidak ada sama sekali 

2. Perekrutan pegawai tanpa mempertimbangkan kejujuran dan integritas 

3. Pegawai dieksploitasi oleh perusahaan secara berlebihan 

4. Model manajemen yang korup; memiliki tradisi korup 

5. Pegawai memilki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan (alkoholik, 

dikejar-kejar utang, dsb.) 

 

2.3.1 Perbedaan Fraud dengan Crime 

 Fraud, merugikan para pemakai laporan keuangan karena menyediakan 

informasi laporan keuangan yang tidak benar dalam mengambil keputusan. Ketika 

assets disalahgunakan, para pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan 

keuangan lainnya akan dirugikan karena asset tidak lagi tersedia bagi pemilik 

sebenarnya. Crime, berkaitan dengan kejahatan berupa pencurian entitas yang 

berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

 

2.3.2 Pengertian Kecurangan 

Berikut ini adalah beberapa pengertian kecurangan menurut para ahli: 

Pendapat Comer (1998:9), menyebutkan bahwa: 

“Fraud is any behaviour by wich one person gains or intends to gain a 

dishonest advantage over another.” 

Artinya:  Kecurangan adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang 

mendapatkan atau bermaksud untuk mendapatkan suatu manfaat secara 

tidak jujur dari orang lain. 

 

Pendapat Robertson dan Louwers (2002:185), menyebutkan bahwa: 

“Fraud consist  of knowingly making material misrepresentation of fact, 
with the intent of inducing someone to believe the falsehood and act 
upon it, thus, suffer a loss or damage.” 
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Artinya: Kecurangan berarti membuat suatu misrepresentasi materiil atas suatu 

fakta secara sengaja, dengan maksud membuat seseorang untuk 

mempercayai kepalsuan tersebut, dan bertindak berdasarkan hal 

tersebut, sehingga menderita kerugian atau kerusakan. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu 

kesalahan yang disengaja, dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu 

manfaat keuangan secara tidak jujur sehingga mengakibatkan suatu kerugian 

materiil bagi korban. 

 

2.3.3 Tipe-tipe Kecurangan 

 Berikut ini adalah beberapa tipe kecurangan menurut para ahli: 

Pendapat Robertson dan Louwers (2002:185-186), beberapa jenis kecurangan 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Employee Fraud (Kecurangan Pegawai) 

Adalah penggunaan kecurangan yang bermaksud untuk mengambil uang 

atau aktiva  dari pemberi kerja. 

2. Embazzelment (Penggelapan) 

Adalah suatu tipe kecurangan yang melibatkan pegawai atau non pegawai, 

secara salah mengambil uang atau aktiva yang dipercayakan 

penanganannya kepada mereka, pemeliharaan, pengawasan, sering disertai 

dengan pemalsuan pencatatan akuntansi dan bentuk-bentuk kebohongan 

dan penutup-tutupan. 

3. Larceny (Pencurian) 

Merupakan pencurian sederhana. Misalnya, seorang pegawai mencuri 

uang atau aktiva perusahaan yang penanganan dan pemeliharaannya tidak 

dipercayakan kepada pegawai tersebut. 

4. Defalcation or Misappropriation of assets ( pencurian uang dan penyalah 

nilaian aktiva) 

Merupakan nama lain dari kecurangan pegawai, penggelapan dan 

pencurian. 



 30 

5. Management Fraud (Kecurangan Manajemen) 

Merupakan suatu kecurangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen 

untuk mencurangi investor dan kreditor melalui laporan keuangan yang 

salah secara materil. 

6. Fraudulent Financial Reporting (Kecurangan Pelaporan Keuangan) 

Merupakan kesengajaan atau tingkah laku yang ceroboh, baik dengan aksi 

dan penghilangan, yang menghasilkan laporan keuangan yang 

menyesatkan secara materil. 

7. Direct-Effect illegal acts (Efek Langsung Tindakan ilegal) 

Merupakan pelanggaran undang-undang atau peraturan pemerintah oleh 

perusahaan atau manajemennya atau pegawainya yang menghasilkan 

pengaruh langsung yang materiil terhadap laporan keuangan. 

 

2.3.4 Unsur-unsur Kecurangan 

 Kecurangan dilakukan oleh individual dan organisasi untuk memperoleh 

uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau 

untuk mengamankan kepentingan pribadi atau usaha. 

Pendapat Bologna (1993), menyatakan bahwa ada tiga unsur kecurangan: 

1. The Act (Tindakan) 

Tindakan kecurangan biasanya adalah pencurian (theft). Misalnya, 

pencurian terhadap dana kas kecil. 

2. The Concealment (Penyembunyian) 

Terdapat dua metode penyembunyian: 

a. Kecurangan dalam buku (on- book frauds) 

Pembayaran atau aktivitas gelap dicatat, biasanya dengan keadaan 

yang mengaburkan/ tidak kentara, dalam buku dan catatan reguler 

perusahaan. Meskipun demikian, kecurangan dalam buku 

meninggalkan jejak audit (audit trail). Kecurangan dalam buku 

dapat dideteksi pada saat pembayaran. 

 

 



 31 

b. Kecurangan di luar buku (Off-books frauds) 

Hal tersebut terjadi di luar aliran utama akuntansi. Oleh karena itu, 

tidak ada jejak audit. Biasanya bila ini terjadi, perusahaan 

umumnya mempunyai rabat pemasok yang tidak tercatat, atau 

penjualan kas yang signifikan. Misalnya, penyuapan (bribery). 

Kecurangan di luar buku dapat dibuktikan pada saat penerimaan. 

3. The Conversion (Konversi) 

Adalah mengubah uang atau aktiva hasil kecurangan ke dalam bentuk lain 

yang sifatnya menyatukan. 

Berikut ini adalah beberapa ilustrasi rencana kejahatan yang sudah 

menyebar: 

a. Konversi uang tunai 

Terjadi ketika terlalu banyak otoritas atau tanggung jawab 

diberikan pada orang yang sama. Misalnya, dengan mengambil 

uang dari dana kas kecil dengan memasukkan dokumen palsu (bon 

palsu, kecurangan uang makan, dsb.) 

b. Konversi piutang 

Misalnya, dengan mengambil uang pembayaran suatu penjualan 

kas dari pelanggan, kemudian dikonversikan sebagai piutang. 

c. Konversi persediaan 

Hal tersebut melibatkan orang gudang. Misalnya, dengan sengaja 

membuang material yang baik kemudian mengambilnya kembali 

ketika tidak ada orang disekitarnya. 

d. Diversi hutang 

Kecurangan pembayaran adalah pencurian dan penggelapan yang 

paling umum dari semua pegawai. Misalnya, dengan mengajukan 

suatu klaim pembayaran palsu, untuk mendapatkan uang bagi 

keuntungan dirinya sendiri dan merugikan perusahaan. 
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2.3.5 Tipe–tipe Korban Kecurangan 

  Pendapat Amin Widjaya Tunggal  (2001:6), menyatakan bahwa ada 

empat kategori utama korban kecurangan: 

1. Stakeholders (Pemegang Saham) 

Pemegang saham sering menjadi korban kecurangan manajemen 

(management fraud), yaitu manajer berusaha meningkatkan laba atau 

aktiva secara palsu. 

2. Investor (Penanam Modal) 

Investor mengalami kerugian di pasar modal karena tindak pidana yang 

dilakukan emiten (insider trading, dsb.) 

3. Enterprise (Perusahaan) 

Baik organisasi komersial maupun pemerintahan dapat menjadi korban 

baik kecurangan internal maupun kecurangan eksternal. 

4. Customer (Pelanggan) 

Perusahaan sering mengorbankan pelanggannya melalui iklan dan promosi 

yang menyesatkan, substitusi produk dan pola yang sejenis. 

 

2.3.6 Kondisi yang Mengakibatkan Kecurangan 

 Dalam lingkungan pekerjaan, kita menghadapi berbagai karakter manusia. 

Sebagian orang memiliki karakter yang baik, sebagian lagi memiliki karakter 

yang tidak baik. 

Pendapat Roubertson dan Louwers (2002:191-192), menyatakan 

beberapa kondisi yang mengakibatkan kecurangan: 

1. Motive (Motif) 

 Motif merupakan suatu tekanan atas pengalaman dan keyakinan 

seseorang yang tidak dapat dicurahkan kepada orang lain atau teman 

dekat. Seringkali, motif ekonomi merupakan suatu alasan seseorang 

melakukan kecurangan.  

2. Opportunity (Kesempatan) 

 Kesempatan merupakan suatu pintu yang terbuka untuk 

memecahkan masalah yang tidak dapat dicurahkan (bersifat rahasia), 



 33 

dengan melanggar suatu kepercayaan. Dalam hal ini, pelanggaran atas 

kepercayaan tersebut dilakukan apabila pengendalian internal suatu 

perusahaan lemah.  

3. Lack of Integrity (Kekurangan Integritas) 

Integritas merupakan suatu kemampuan untuk bertingkah laku 

sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi setiap saat. 

Kurangnya integritas disebabkan karena adanya rasionalisasi atas 

kecurangan tersebut.  

 

2.3.7 Skeptisme Profesional 

Tanggung jawab auditor terhadap pengungkapan kecurangan harus diawali 

dengan skeptisme profesional. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko 

informasi yang disebabkan oleh kebohongan manajemen. 

Pendapat Robertson dan Louwers (2002:12), menyatakan bahwa: 

“Professional Skepticism is an auditor’s tendency not to believe 
management assertions, a tendency to ask management to prove it (with 
evidence).” 
 

Artinya: Skeptisme profesional adalah kecenderungan auditor untuk tidak 

mempercayai asersi manajemen, suatu kecenderungan untuk meminta 

manajemen membuktikannya (dengan bukti fisik). 

 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 230 [PSA No. 04] 

(paragraf  06), menyatakan bahwa: 

“ Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti 

audit.” 

Sikap skeptisme profesional diperlukan karena adanya Konflik 

kepentingan potensial antara auditor independen dan manajemen. Manajemen 

selalu ingin terlihat baik di mata stakeholders (meskipun dengan cara yang salah), 

sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memberikan suatu keyakinan yang 
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memadai bahwa asersi manajemen bebas dari salah saji materiil baik yang 

disengaja atau yang tidak disengaja. 

Skeptisme profesional merupakan manifestasi dari objektivitas. Skeptisme 

profesional bukanlah merupakan sifat yang sinis, terlalu kritis, dan penuh 

kecurigaan. Sikap ini harus diimbangi dengan pikiran yang terbuka mengenai 

integritas manajemen. 

Kunci skeptisme profesional adalah pada pengumpulan bukti kompeten 

yang diperlukan untuk mencapai keputusan audit yang beralasan dan berdasar. 

 

2.3.8 Peran Akuntan Publik dalam Pengungkapan Kecurangan 

 Akuntan Publik memegang suatu peranan sosial yang penting dalam 

masyarakat. Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang terhormat. Akuntan 

Publik berperan sebagai penyedia keyakinan yang memadai (reasonable 

assurance). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Kredibilitas merupakan 

produk Akuntan Publik. Akuntan Publik meminjamkan kredibilitasnya kepada 

asersi yang dibuat oleh manajemen (lending of credibility). Kepercayaan publik 

merupakan sesuatu yang membuat Akuntan Publik bertahan dalam bisnis. 

 Dalam Standar Profesional Akuntan Publik Seksi SA 110 [PSA No. 02] 

(Paragraf 02) menyatakan tanggung jawab dan fungsi auditor: 

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan 
melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang 
apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang 
disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.” 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran akuntan publik dalam 

pengungkapan kecurangan merupakan fungsi dan tanggung jawab Akuntan Publik 

untuk mengungkapkan kecurangan dalam rangka menyediakan suatu keyakinan 

memadai (reasonable assurance) dalam hubungannya dengan laporan keuangan 

yang kemudian dapat dijadikan landasan bagi pihak-pihak yang terkait yang 

memerlukannya.   
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2.3.8.1 Tanggung Jawab Akuntan Publik terhadap Kecurangan 

   Dalam [PSA No. 70] Pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan 

keuangan disebutkan: 

“Pada dasarnya mewajibkan auditor untuk memahami kecurangan, 
menaksir risiko kecurangan, merancang audit untuk menyediakan 
keyakinan memadai berkaitan dengan pendeteksian management 
fraud dan employee fraud yang memiliki dampak materiil terhadap 
laporan keuangan, dan melaporkan hasil temuan kepada manajemen, 
direktur, pengguna laporan keuangan (kadang-kadang), dan pihak 
luar perusahaan (kondisi tertentu)”. 
 

2.3.8.2 Pengaruh Sikap Profesionalisme Akuntan Publik dalam 

Pengungkapan Kecurangan  

Seorang Akuntan Publik dapat terus bertahan di dalam bisnis dikarenakan 

oleh kepercayaan publik (public trust). Kehormatan seorang Akuntan Publik dapat 

dilihat dari kredibilitasnya, karena kredibilitas merupkan poduk yang mereka jual 

(lending of credibility). Akuntan Publik memegang suatu peran sosial yang 

penting dalam masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan Akuntan Publik tidak 

lepas dari ekspektasi/tuntutan publik. Oleh karena itu, sikap profesionalisme 

merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam pemenuhan tanggung jawab 

profesional Akuntan Publik, khususnya dalam pengungkapan kecurangan. 

  Seorang Akuntan Publik dengan sikap profesionalisme yang tinggi akan 

memiliki kemampuan dan keahlian teknis, serta menggunakan kemahiran 

profesionalnya dalam pengungkapan kecurangan. Akuntan Publik akan memiliki 

kemampuan untuk menghindari hal-hal yang mengganggu independensi, 

integritas dan objektifitasnya, khususnya dengan pelaksanaan tanggung jawab 

yang berkaitan dengan kecurangan. 

 Seorang Akuntan Publik dengan sikap profesionalisme yang tinggi akan 

selalu mematuhi seluruh peraturan IAI termasuk mematuhi SPAP dan Aturan 

Etika Kompartemen Akuntan Publik dalam pengungkapan kecurangan Dengan 

demikaian, Akuntan Publik dapat memenuhi ekspektasi/tuntutan publik berkenaan 

dengan kualitas pekerjaan auditor, khususnya dalam pengungkapan kecurangan, 
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sehingga  meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan peran sosial 

Akuntan Publik di masyarakat dalam pengungkapan kecurangan. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan sikap profesionalisme 

yang tinggi, Akuntan Publik akan semakin berpengaruh dalam pengungkapan 

kecurangan.  

 


