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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Auditing 

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Menurut Arens, et.al, (2012), pengertian auditing adalah 

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 

melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.” 

Menurut Rahayu (2013:1) auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat 

kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana 

auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Tujuan audit 

atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, 

dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Menurut Leo Hebert (2005) pengertian auditing adalah :  

“ suatu proses kegiatan selain bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau 

penyelewengan dan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, 

juga menjamin ketaatan terhadap hukum, kebijaksanaan dan peraturan melalui 

pengujian apakah aktivitas organisasi dan program dikelola secara ekonomis, 

efisien dan efektif.” 
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2.1.1.2 Jenis-Jenis Auditing 

Menurut Arens, et.al (2012) auditing umumnya digolongkan menjadi 3 

golongan: 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen 

terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit 

laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan 

keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam 

bentuk tertulis berupa laporan audit. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)  

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang 

diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan 

umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit 

kepatuhan banyak ditemui dalam pemerintahan. 

3. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, 

atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan 

audit operasional adalah untuk: (1) Mengevaluasi kinerja, (2) 

Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, (3) Membuat rekomendasi 

untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit 
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operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional 

diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 

2.1.1.3 Tipe Auditor 

 Menurut Rahayu (2013:13) auditor dapat dikelompokan menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

1. Auditor Independen (Akuntan Publik) 

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas 

audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai 

sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada 

permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun. 

2. Auditor Pemerintah  

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa 

pemerintah. Fungsi auditor pemerintah adalah melakukan audit atas keuangan 

negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya 

dimiliki pemerintah. 

3. Internal Auditor (Auditor Intern) 

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja 

di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen 

perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen 

organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi 

terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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2.1.2 Akuntan Publik 

2.1.2.1 Pengertian 

IAI menyebutkan dalam SPAP (2001) pengertian akuntan publik sebagai 

berikut: 

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan 

atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.” 

Menurut Rahayu (2013:17) Semakin banyaknya investasi dan 

berkembangnya perusahaan di indonesia, permintaan jasa audit turut meningkat. 

Fungsi akuntan masa depan bukanlah lagi sekedar pemeriksa atau penyedia 

informasi keuangan, tetapi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan 

sosial untuk menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan makmur. Faktor 

yang menjadi pendorong tingginya permintaan jasa audit dan pesatnya 

pertumbuhan profesi akuntan publik di Indonesia adalah karena: 

1. Perkembangan pasar modal 

2. Pertumbuhan ukuran dan kompleksitas bisnis  

3. Regulasi (perundang-undangan, peraturan-peraturan) 

2.1.2.2 Jasa Profesi Akuntan Publik 

Menurut Rahayu (2013:20) Kantor Akuntan Publik melaksanakan jasa 

utama yaitu Assurance, Atestasi, Perpajakan, Konsultasi Management, serta Jasa 

Akuntansi dan Pembukuan, penjelasannya yaitu: 

1. Assurance Service  

    Merupakan jasa profesional dari KAP yang independen, di mana tujuan dari jasa 

ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. 
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Kualitas disini adalah adanya keandalan (Reliability) dan (Relevance) dalam 

informasi yang dihasilkan. 

2. Jasa Atestasi ( Attestation Services)  

Jenis asurance service dimana KAP menerbitkan suatu laporan tentang 

keandalan suatu asersi yang merupakan tanggung jawab pihak lain. Jasa atestasi 

meliputi semua kegiatan dimana KAP mengeluarkan laporan tertulis yang 

menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang telah dibuat dan 

dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. 

3. Asurance Services On Information Technology  

Revolusi baru telah lahir, dunia memasuki era baru informasi yang disebut 

sebagai era informasi. Informasi dan teknologi informasi merupakan pendorong 

baru pada era informasi. E-commerce mengacu pada pertukaran tanpa kertas dari 

bisnis informasi. Penggunaan Electronic Data System mengurangi banyak masalah 

yang berhubungan dengan arus informasi, pengurangan penundaan waktu 

pengiriman, peminimalan kesalahan, dan penguran biaya pekerjaan. 

4. Jenis Jasa Lainnya 

- Accounting & Compilation (Write-up Work) 

Banyak perusahaan kecil dan menengah memiliki staf akuntansi yang terbatas 

bahkan tidak cukup memiliki karyawan yang dapat mengerjakan pencatatan 

transaksi keuangan maupun pembukuan yang menggunakan doble entry, dengan 

acrual basis. Kantor akuntan publik dapat memberikan jasanya dalam melakukan 

tugas-tugas pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan guna memenuhi 

kebutuhan klien untuk menghasilkan laporan keuanghan yang sesuai dengan 
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standar akuntansi keuangan. Banyak kasus dimana laporan keuangan, review 

bahkan juga audit diberikan kepada akuntan publik. Dalam tugas yang terbatas pada 

penyusunan laporan keuangan saja, akuntan publik mengeluarkan laporan 

kompilasi yang tidak memberikan jaminan apapun pada pihak ketiga. 

- Management Services 

Akuntan publik dapat memberikan jasa untuk klien dalam rangka peningkatan 

efektivitas operasinya. Jasa ini dapat berupa pembuatan sampai dengan 

implementasi sistem informasi akuntansi, menyusun strategi pemasaran, 

meningkatkan kualitas karyawan, dan lain-lain.  

- Financial Planning: Restructuring, Taxes  

Akuntan publik dapat memberikan jasanya dalam mengisi Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM. Memberikan 

jasa perencanaan pajak dan juga memverifikasi PPN dan PPnBM ke lapangan atas 

petunjuk dan ijin dari Direktorat Jendral Pajak. 

2.1.2.3 Standar Profesional Akuntan Publik  

Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar auditing yang 

menjadi kriteria atau pedoman kerja minimum yang memiliki kekuatan hokum bagi 

para auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar 

dalam SPAP meliputi pertimbangan megenai kualitas professional auditor, seperti 

keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan buki. Auditor 

memiliki kepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan, maka untuk mengukur 

kualitas pelaksanaan audit, auditor membutuhkan suatu kriteria, dan Standar 
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Profesional Akuntan Publik ini merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan 

auditing (Rahayu, 2013:37). 

2.1.2.4 Tipe Standar Profesional yang Diterbitkan oleh Dewan 

Menurut Mulyadi (2010) terdapat lima macam standar professional yang 

diterbitkan oleh Dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan public, yaitu: 

1. Standar Auditing 

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. 

Standar auditing terdiri dari sepuluh standard dan rinci dalam bentuk Pernyataan 

Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman 

utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan 

audit. Kepatuhan terhadap Persyaratan Standar Auditing yang dikeluarkan 

Dewan bersifat wajib (mandatory) bagi anggota Ikatan Muda Indonesia yang 

berpraktik sebagai akuntan publik. 

2. Standar Atestasi 

Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan 

public yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa 

audit laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah 

dalam jasa nonaudit. Standar ini terdiri dari sebelas standard dan dirinci dalam 

bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). Termasuk didalamnya adalah 

Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi 

resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

diterbitkan PSAT. 
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3. Standar Jasa Akuntansi dan Review  

Standar ini memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan 

publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan 

review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review 

(PSAR). Termasuk didalamnya adalah Interpretasi Pernyataan Standar 

Akuntansi Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), yang merupakan interpretasi 

resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. 

4. Standar Jasa Konsultasi 

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam 

penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya 

berbeda dengan jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam 

jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, simpulan, dan rekomentasi. 

Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara 

praktisi dan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk 

kepentingan klien. Standar jasa konsultasi dirinci dalam bentuk Pernyataan 

Standar Jasa Konsultasi (PSJK) dan didalamnya termasuk Interpretasi 

Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK). 

5. Standar Pengendalian Mutu  

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan public di 

dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya 

dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar 

Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, 
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Ikatan Akuntansi Indonesia. Dalam perikatan jasa professional, kantor akuntan 

publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah 

diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Standar 

pengendalian mutu dirinci dalam bentuk Persyaratan Standar Pengendalian Mutu 

(PSPM) dan termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(IPSPM). 

2.1.3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik  

2.1.3.1 Pengertian 

Boynton, et.al, (2001:97) menyatakan, 

“Etika (ethics) berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti “karakter”. 

Kata lain untuk etika ialah moralitas (morality), yang berasal dari bahasa latin 

mores, yang berarti kebiasaan. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan 

tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya.” 

Guy (2002:81) menyatakan,  

“Bahwa etika merupakan prinsip moral atau peraturan perilaku dari seseorang 

atau kelompok tertentu yang mereka anut. Kode etik perilaku profesional AICPA 

merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang menguraikan tanggung jawab etis 

anggota AICPA, CPA menggunakannya sebagai alat untuk menjamin bahwa dia 

telah melakukan jasa yang bermutu.” 

 

Maryani T. Dan Lugigdo (2001) mendefinisikan etika sebagai, 

“Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku 

manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut 

oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.” 

 

Menurut Arens, Alvin A., et.al. (2008:98) etika secara garis besar dapat 

didefinisikan sebagai  

“Serangkaian prinsip atau nilai moral. Menurut Rahayu (2013:48) akuntan 

publik merupakan orang yang memiliki predikat profesional. Istilah profesional 

berarti tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung 

jawab penugasan dan memenuhi undang-undang serta peraturan masyarakat.” 
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Pengertian profesi menurut Danim Sudarwan (2002:20), 

“Secara estimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris yaitu profession 

atau bahasa latin profecus yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan 

mampu, atau ahli dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, 

profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi 

pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental.” 

 

 Menurut Rahayu (2013:49) terhadap profesi Akuntan Publik sebagai 

konsultan, sangatlah diperlukan Kode Etik Profesi yang memadai serta tingkat 

profesionalisme profesi yang tinggi. Etika profesi merupakan kode etik untuk 

profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika 

absolut. 

Menurut Boynton, et.al (2001:98), 

“Etika profesional atau kode etik adalah standar perilaku bagi seorang 

profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik 

profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, 

sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan.” 

 

Menurut Rahayu (2013:48) kode etik dibuat dengan tujuan untuk menentukan 

standar perilaku bagi para akuntan, kode etik profesi diperlukan karena alasan-

alasan sebagai berikut: 

1) Kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang 

diberikan. 

2) Masyarakat tidak dapat diharapkan mampu menilai kualitas jasa yang 

diberikan oleh profesi. 

3) Meningkatnya kompetisi diantara anggota profesi. 
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2.1.3.2 Kerangka Kode Etik IAI 

 

Gambar Kerangka Kode Etik IAI 

Gambar 2.1 

Kode etik IAI dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 1. Prinsip Etika, 2. Aturan 

Etika, 3. Interpretasi Aturan Etika, 4. Tanya dan Jawab (SPAP:2001).  Dalam hal 

ini Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur 

pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Interpretasi Etika merupakan 

panduan penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup 

penerapannya. Tanya dan jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari 
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anggota Kompartemen tentang Aturan Etika beserta interpretasinya (Agoes, 

2012:43). 

2.1.3.2.1 Prinsip Etiika 

Menurut Sunarto (2003:65) Kode Etik Akuntan Indonesia memuat delapan 

prinsip etika, yaitu: 

1. Tanggung jawab Profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap 

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

2. Kepentingan Publik 

Ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada 

publik. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini 

hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat 

yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. 

Anggota bertindak dengan penuh integritas, keyakinan bahwa apabila 

anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan 

penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. 

3. Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin. 

4. Objektivitas 
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Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-hatian, 

kompetensi dan ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 

memperoleh mamfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak 

kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

7. Perilaku profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

8. Standar teknis 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 

standar teknis profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan 

dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

penugasan dari penerima selama penugasan tersebut sejalan dengan 

integritas dan objektivitas. 
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2.1.3.2.2 Aturan Etika  

Aturan Etika yang telah disahkan oleh Kompartemen Akuntan Publik Ikatan 

Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut: 

A. Independensi, Integritas, Objektivitas 

-Independensi 

Standar Profesional Akuntan Publik mengharuskan bahwa auditor dalam 

penugasannya harus mempertahankan sikap mental independen. 

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di 

dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan 

laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi 

independence in fact dan independence in appearance. Upaya memelihara 

Independensi: 

a. Auditor mempertahankan sikap yang tidak memihak dalam 

melaksanakan pekerjaannya (independence in fact) 

b. Para pemakai menganggap auditor bertindak independen (independence 

in appearance). 

-Integritas dan Objektivitas 

Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur, dan tegas, 

dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, 

tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi 

tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. 

B. Standar Umum Prinsip Akuntansi 
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Terdapat aturan-aturan perilaku bagi akuntan publik yang berkaitan dengan 

standar teknis yaitu peraturan 201,202 dan 203: 

1. 201 Standar Umum 

a. Kompetensi profesional 

 Akuntan Publik hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang 

secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kopetensi profesional. 

b. Kecermatan dan kesepakatan profesional 

Wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan 

keseksamaan profesional. 

c. Perencanaan dan supervisi 

Wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap 

pelaksanaan pemberian jasa profesional. 

d. Data relevan  yang memadai 

Wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk mejadi dasar yang 

layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan 

jasa profesionalnya. 

2. 202 Kepatuhan terhadap Standar 

Semua anggota kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan jasa 

auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan, 

atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan 

oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. 

3. 203 Prinsip-prinsip Akuntansi 

Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan untuk : 
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i. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan 

keuangan atau data keuangan  lain suatu entitas disajikan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum 

ii. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material 

yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut 

memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau 

data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan 

oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. 

C. Tanggung Jawab kepada Klien 

1. 301 Informasi Klien yang Rahasia.  

Anggota KAP dalam praktik penugasan tidak diperkenankan 

mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari 

klien.  

2. 302 Fee Profesional 

a. Besaran fee 

Besarnya fee anggota kantor akuntan publik dapat bervariasi tergantung 

pada : Resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 

yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor 

akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. 

b. Fee kontinjen  

fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya 

fee yang akan dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana 
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jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee 

dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan 

pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil 

penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. 

D. Tanggung Jawab kepada Rekan 

1. 401 Tanggung Jawab kepada rekan  

Anggota kantor akuntan publik wajib memelihara citra profesi, dengan tidak 

melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan 

seprofesi. 

2. 402 Komunikasi antar Akuntan Publik 

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila 

akan mengadakan engagement audit menggantikan akuntan publik 

pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain 

dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan 

3. 403 Perikatan atestasi 

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang 

jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh 

akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan  tersebut 

dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau 

peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. 

E. Tanggung Jawab dan praktek lain  

1. 501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan 
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Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan 

perkataan yang mencemarkan profesi. 

2. 502 Iklan, Promosi, dan kegiatan Pemasaran Lainnya 

Anggota KAP dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan 

mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran 

dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. 

3. 503 Komisi dan fee referal 

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya 

yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh 

perikatan dari klien/pihak lain. Fee Referal adalah imbalan yang 

dibayarkan/diterima kepada/ dari sesama penyedia jasa profesional akuntan 

publik. Fee referal hanya diperkenankan bagi sesama profesi. 

4. 504 Bentuk Organisasi dan KAP 

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi 

yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. 

2.1.3.2.3 Interpretasi Aturan Etika 

Interpretasi Aturan Etika adalah interpretasi peraturan perilaku, bukan 

merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya. Interpretasi aturan 

etika ini diterbitkan oleh pengurus IAI-KAP. 

2.1.3.2.4 Ketetapan Etika 

 Ketetapan Etika adalah penjelasan dan jawaban yang diterbitkan dewan 

SPAP untuik menjawab pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan 
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oleh para praktisi dan lainnya yang tertarik pada persyaratan etika. Ketetapan etika 

ini bukan merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya. 

2.1.4 Kualitas Audit 

Adanya kebutuhan akan laporan  keuangan yang memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat, membuat banyak  perusahaan 

tergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh akuntan publik.  Dengan didorong 

oleh banyaknya skandal  keuangan yang terjadi  di  dunia, akuntan publik harus 

lebih  bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya.  Demi menjaga kepercayaan 

masyarakat, akuntan publik selayaknya memberikan jasa dengan kualitas terbaik. 

Istilah kualitas audit dapat memiliki makna yang berbeda tergantung dari 

sudut pandang penerima atau pemberi jasa audit. Entitas pemilik maupun pihak 

pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit terjadi jika auditor 

dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji material atau kecurangan 

(fraud) dalam laporan keuangan auditan. Sedangkan para auditor memandang 

kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, 

dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko dan 

menghindari kejatuhan reputasi auditor (Harom, 2012 dalam Sinaga, 2012). 

2.1.4.1 Pengertian 

Menurut Elfarini (2007):  

"Kualitas  audit  merupakan kemungkinan (probability)  di  mana auditor  

pada  saat  mengaudit laporan  keuangan  klien  dapat menemukan pelanggaran 

yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan 

keuangan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan." 
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Watkins et al. (2004) mengatakan : 

“kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan.” 

Dalam Sinaga (2012) dikatakan bahwa kualitas audit terdiri atas kualitas 

sebenarnya (actual) dan dirasakan (perceived) . Actual Quality adalah tingkat 

dimana resiko dari pelaporan salah saji material dalam rekening keuangan 

berkurang, sementara Perceived Quality adalah seberapa efektif pengguna laporan 

keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material. Perceived 

audit quality yang lebih tinggi dapat membantu mempromosikan investasi pada 

klien yang diaudit (Taylor, 2005 dalam Jackson et al., 2008). 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Kualitas Audit 

Dalam Pardede (2012) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

adalah: 

1. Audit Tenure 

Audit tenure adalah lamanya masa jabatan yang dipegang oleh suatu Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. 

2. Reputasi KAP 

Reputasi auditor adalah seseorang auditor yang memiliki sumber daya yang 

lebih besar dalam mengaudit dengan mempunyai kualitas yang baik juga 

dari dulu hingga sekarang. 

3. Ukuran Perusahaan Klien 

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan 

kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan. 
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4. Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam publikasi 

pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan 

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  

(MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 kualitas auditor dipengaruhi oleh :  

1.  Keahlian, 

Menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya 

dengan kriterianya auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal 

Starata Satu (S1) atau yang setara; memiliki kompetensi di bidang auditing, 

akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi; dan telah mempunyai 

sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA); serta mengikuti pendidikan dan 

pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education).  

2.  Independensi, 

Menyatakan bahwa Auditor APIP harus dalam pelaksanaan tugasnya dengan 

kriterianya auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta 

menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika independensi atau objektifitas 
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terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut 

harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.  

3.  Kepatuhan pada kode etik,  

Menyatakan bahwa auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP, dengan kriterianya kode etik 

pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan 

atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat. 

2.1.4.3 Atribut Kualitas Audit 

Terdapat dua belas atribut kualitas audit menurut Behn (2002, dalam Nataline 

2007) yaitu:  

a.  Pengalaman melakukan audit (client experience)  

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor.  

b.  Memahami industri klien (industry expertise)  

Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri 

tempat operasi suatu usaha seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah 

serta perubahan teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.  

c.  Responsif atas kebutuhan klien (responsiveness)  

Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap  suatu KAP 

adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya.  

d.  Taat pada standar umum (technical competence)  

Kredibilitas auditor tergantung  kepada kemungkinan auditor  mendeteksi 

kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor 
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akan melaporkan apa yang ditemukannya. Kedua hal tersebut mencerminkan 

terlaksananya standar urnum.  

e.  Independensi (independence)  

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik 

untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, 

yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Bersikap 

independen artinya tidak mudah dipengaruhi.  

f.  Sikap hati-hati (due care)  

Auditor yang bekerja dengan sikap kehati-hatian akan bekerja dengan cermat 

dan teliti  sehingga menghasilkan audit yang baik, dapat mendeteksi dan 

melaporkan kekeliruan serta ketidakben~san.  

g.  Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (quality commitment)  

IAI sebagai induk organisasi akuntan publik di Indonesia mewajibkan para 

anggotanya untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan dan 

untuk menjadi anggota baru harus mengikuti program profesi akuntan (PPA) 

agar kerja auditnya berkualitas hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari 

IAI dan para anggotanya.  

h.  Keterlibatan pimpinan KAP  

Pemimpin yang baik perlu menjadi .ocal point yang mampu memberikan 

perspektif dan visi luas  atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi, 

mengakui dan menghargai upaya dan pre stasi perorangan maupun kelompok.  

1. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (field work conduct) 
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Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan 

saat pekeIjaan yang harus dilaksanakan dan membuat suatu program audit 

secara tertulis, dengan tepat dan matang akan membuat kepuasan bagi klien.  

j.  Keterlibatan komite audit  

Komite  audit  diperlukan  dalam  suatu  organisasi  bisnis  dikarenakan 

mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan 

keuangan.  

k.  Standar etika yang tinggi (Ethical Standard)  

Dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor harus 

menegakkan etika profesional yang tinggi  agar timbul  kepercayaan dari 

masyarakat.  

l.  Tidak mudah percaya  

Auditor tidak boleh menganggap nanajemen sebagai orang yang tidak jujur,  

tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa manajer adalah orang yang tidak 

diragukan lagi kejujurannya, adanya sikap tersebut akan memberikan hasil 

audit yang bennutu dan akan memberikan kepuasan bagi klien. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

NO Penulis Judul Kesimpulan 

1 Feni Ilmiyati, 

Yohanes Suhardjo  

Pengaruh 

Akuntabilitas dan 

Kompetensi 

Auditor terhadap 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa akuntabilitas dan 

kompetensi auditor 

berpengaruh positif terhadap 
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Kualitas Audit di 

Semarang 

kualitas audit. 

2 Komang et.al. Pengaruh 

Independensi dan 

Kompetensi 

Auditor pada 

Kualitas Audit 

dengan Due 

Professional Care  

sebagai Variabel 

Intervening di 

KAP se-Provinsi 

Bali  

Independensi dan kompetensi 

berpengaruh pada kualitas 

audit melalui due professional 

care berarti dengan 

meningkatnya independensi 

dan kompetensi akan 

meningkatkan due 

professional care juga 

sehingga menghasilkan 

kualitas audit yang semakin 

baik. 

3 Luh Putu Emi 

Novitasari  

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan Kode 

Etik Akuntan 

Publik Pada 

Kualitas Audit 

Hasil penelitian menunjukkan 

bawah penerapan kode etik 

akuntan publik berpengaruh 

positif  terhadap kualitas audit. 

4 Bhinga 

Primaraharjo, Jesica 

Handoko (2011) 

Pengaruh Kode 

Etik Profesi 

Akuntan Publik 

Terhadap Kualitas 

Audit Auditor 

Independen di 

Surabaya  

Penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa variabel 

prinsip integritas, objektivitas 

dan perilaku profesional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Sedangkan variabel prinsip 

kompetensi berpengaruh 

positif signifikanterhadap 

kualitas audit.   
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Terdapat prinsip-prinsip penting yang harus dimiliki apabila ingin berprofesi 

sebagai akuntan publik yaitu Tanggung jawab profesi, Kepentingan Publik, 

Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan 

Standar Teknis. Kedelapan prinsip dasar etika profesi tersebut wajib dipatuhi oleh 

semua orang yang ingin bekerja sebagai akuntan publik sebab akuntan publik 

memiliki tanggungjawab dengan masyarakat. 

Farhan (2009: 3) menyebutkan bahwa banyak laporan keuangan perusahaan 

yang mendapat unqualified opinion dari akuntan publik, namun justru setelah 

laporan itu keluar, perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Hal ini 

mengindikasikan ada yang tidak beres dalam proses pemeriksaan laporan keuangan 

tersebut. Pada kenyataannya memang selalu ada penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan oleh para akuntan publik.Terjadinya kasus-kasus penyimpangan 

kode etik menunjukkan bahwa menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah 

mudah. Peran Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mencakup delapan prinsip, 

diduga berpengaruh terhadap kualitas akuntan publik. 

Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor dalam 

menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi 

klien (Deangelo,1981). Semakin tinggi kualitas audit dapat dihasilkan oleh auditor 

independen, maka semakin tinggi pula kepercayaan para pemakai informasi untuk 

menggunakan laporan keuangan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas 

audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya 

sebagai dasar pengambilan keputusan (Elfarini, 2007). 
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Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 
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KUALITAS AUDIT 

 

-Pandangan Entitas pemilik 

maupun pihak pengguna: 

 kualitas audit terjadi jika 

auditor dapat memberikan 

jaminan bahwa tidak ada salah 

saji material atau kecurangan 

(fraud) dalam laporan 

keuangan auditan. 

-Pandangan  para auditor: 

 kualitas audit terjadi apabila 

mereka bekerja sesuai standar 

profesional yang ada, dapat 

menilai resiko bisnis audit 

dengan tujuan untuk 

meminimalisasi resiko dan 

menghindari kejatuhan 

reputasi auditor 

 (Harom, 2012 dalam Sinaga, 

2012). 

1. Prinsip Tanggung 

Jawab 

2. Prinsip 

Kepentingan 

Publik 

3. Prinsip Integritas 

4. Prinsip 

Objektivitas 

5. PrinsipKompetensi 

6. Prinsip 

Kerahasiaan 

7. PrinsipPerilaku 

Profesional 

8. Prinsip Standar 

Teknis 
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2.4 Hipotesis 

Dalam pelaksanaannya, audit yang berkualitas harus mengikuti peraturan-

peraturandan standar-standar yang telah ditentukan. Dengan demikian maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

: Kode etik profesi akuntan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas 

audit 

: Kode etik profesi akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit 

 

 


