
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

 Ada banyak definisi auditing yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang 

dikatakan oleh  Arens, dkk. (2006:4) adalah sebagai berikut : 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about   information to 
determine and report on the degree of correspondence between the information 
and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 
person.”  

Menurut Mulyadi (2002:5) : 

“Auditing adalah suatu proses sistematika yang memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara objektif mengenai peryataan-peryataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 
peryataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” 
Sedangkan menurut konsep American Accounting Association Commitee dalam 

Basic Auditing Concept yang terdapat dalam buku  Guy, dkk. (2002:5)  didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Suatu proses sistematis secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti 
yang terkait dengan pernytaan mengenai tindakan atau kejadia ekonomi untuk 
menilai tingkat kesesuaian antar pernyataan tersebut dan kriteria yang telah 
ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.” 
 
Kemudian bisa di simpulkan beberapa unsur penting dalam pengertian auditing : 

1. Proses Sistematik. Audit merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu 

rangkaian langkah atau prosedur yang logis berkerangka dan terorganisasi. 

2. Audit dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif. 

Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari 

peryataan yang dibuat oleh seorang individu, serta untuk mengevaluasi tanpa 

memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 

3. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Soerang 

auditor harus cukup qualifed untuk memahami kriteria yang digunakan dan cukup 

kompeten untuk mengetahui berapa jumlah dan jenis bukti yang dibutuhkan untuk 



mengambl kesimpulan. Seorang auditor juga hharus mempunyai sikap mental 

yang independen. 

4. Kriteria yang telah ditetapkan. Patokan dad standar yang dipakai sebagai dasar 

untuk menilai pernyataan dapat berupa : 

• Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif  

• Anggaran atau ukuran perstasi lain yang ditetapkan oleh manajemen  

• Prinsip akuntansi yang lazim diterapkan ( Generally Accepted Accounting 

Principles). 

5. Pelaporan. Pelaporan merupakan alat untuk mengkomunikasikan penemuan pada 

pihak yang berkepentingan. Pelaporan dilakukan secara tertulis dalam bentuk 

audit report, laporan yang dilakukan dalam bentuk tertulis ini dapat menaikan atau 

menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas pernyataan 

yang dibuat oleh pihak yang menjadi auditee. 

 

2.1.2 Tipe Audit 

 Mulyadi (2002:30) menggolongkan tipe audit menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

1. Audit laporan keuangan 

2. Audit kepatuhan 

3. Audit operasional 

Tipe audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Audit laporan keuangan 
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen 
terhadap laporan keungan yang disajikan oleh klien untuk menyatakan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keungan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, 
auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuiannya 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil auditing terhadap laporan 
keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan 
audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keungan seperti pemegang 
saham, kreditur dan kantor pelayanan pajak. 
 

2. Audit Kepatuhan 
Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan 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 dijumpai dalam pemerintahan. 
 



3. Audit Operasional  
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan oeganisasi atau 
bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujua tertentu. Tujuan audit 
operasional adalah untuk : 

- Mengevalusi kinerja 
- Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan  
- Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Pihak yang membutuhkan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. 
Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya 
audit tersebut. 
 

2.1.3 Tipe Auditor 

Menurut  Mulyadi (2002:28) auditor dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 

1. Auditor Independen 

Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada 
masyarakat umum, terutama dalam bidang jasa audit atas laporan keuangan yang 
dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan 
para pemakai informasi keuangan. 
 

2. Auditor Internal 

Menyebutkan bahwa internal auditor adalah auditor yang bekerja dalam 
perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 
adalah menetukan apabila kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh 
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan 
terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur 
kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 
berbagai organisasi. 
 

3. Auditor Pemerintahan 

Auditor pemerintahan adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 
pemerintahan yang tugas pokonya melakukan audit atas pertanggungjawaban 
keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau 
pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah, umumnya 
audit pemerintah adalah audit yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta instansi 
pajak. 
 

2.2 Konsep Dasar Sikap 

Pengontrolan tingkah laku manusia menjadi lebih mudah jika secara tepat kita 

memahami sikap yang dimiliki manusia itu sendiri, baik dia sebagai mahluk individual 

maupun sebagai mahluk kelompok. Oleh karenanya proses pembentukan dan 

perkembangan sikap akan senantiasa menarik untuk diikuti dan akan banyak manfaatnya 



apabila dimengerti dan dihayati. Sikap merupakan masalah yang penting dan menarik 

untuk dipelajari dalam kajian-kajian psikologi, khususnya psikologi sosial seperti yang 

dikemukakan oleh Azwar (1995)  disebutkan bahwa : 

“Masalah sikap manusia merupakan salah satu telaah utama di bidang sosiologi 
:meskipun demikian, dalam ini psikologi memiliki telaahnya sendiri, kebetulan 
pengertian sikap secara umum di bidang sosiologi sangat berkesesuian dengan 
pengertian sikap dalam dunia psikologi.” 
 
Bahkan ada sementara ahli yang berpendapat bahwa psikologi sosial 

menempatkan masalah sikap sebagai masalah sentralnya. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Krech dan Cructh Field (1998)  : 

“As we already indecated attiudelie behind many of the significant and dramatic 
intance of man’s behaviour. It’s for this reason that many psyhologist regard the 
study of attitudes as the central problem o social psychology.” 
 
Dalam Azwar (1995) disebutkan bahawa secara historis istilah ”sikap” (attitude) 

secara historis diguakan pertama kali oleh Herbert Spencer pada tahun 1862 yang pada 

saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada masa-masa awal tersebut 

pula pengguna konsep sikap sering dikaitkan dengan konsep mengenai fisik atau posisi 

tubuh seseorang. Pada tahun 1888 Lange menggunakan istilah sikap dalam bidang 

eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi 

stimulus yang datang tiba-tiba. 

2.2.1 Pengertian Sikap 

Sikap manusia telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para ahli. Berbagai 

definisi dan pengertian itu pada umumnya menurut Azwar (1995) dapat dimasukan ke 

dalam salah satu diantara tiga kerangka pemikiran. 

Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh  Louis Thurstone (1982), 

Rensis Likert (1932), dan Charles Osgort (1932), sikap adalah suatu bentuk evaluasi 

atau reaksi perasaan, sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung 

atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau memihak 

(unfavorable) pada objek (Berkowitz,1992).  

Kerangka pemikiran yang kedua diwakili oleh para ahli seperti Chave (1982), 

Bargadus (1931), La Piere (1934), Mead (1974), dan Gordon Allport (1935). Menurut 

mereka sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan 



cara-cara tertentu, atau dapat juga diartikan bahwa kesiapan yang dimaksudkan 

merupakan kcenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu, apabila 

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. 

Kelompok pemikiran yang ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada 

“skema triodik” (triodik scheme). Menurut kerangka pemikiran ini suatu sikap 

merupakan konstelasi komponen-komponen (1) kognitif, (2) afektif, (3) konatif yang 

saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berprilaku terhadap suatu objek. 

Second dan Backman (1994), misalnya mendefinisikan sikap sebagai “keteraturan 

tertentu dalam perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan prediposisi tindakan (konasi) 

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.” 

 

2.2.2 Kompenen Sikap  

Sikap memiliki tiga komponen yang tidak berdiri sendiri melainkan saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi, tiga komponen sikap mempunyai fungsi masing-

masing yang diarahkan pada objek atau sasaran yang dituju. Ketiga komponen itu, 

sebagaimana diuraikan dalam Natanegara (1998), adalah sebagai berikut : 

Komponen Kognitif merupakan proses mental tertinggi dalam mengolah suatu 

objek atau sasaran. Hal ini meliputi kesadaran akan suatu masalah, pemberian arti, nilai 

dan fungsi suatu objek. Heider mengemukakan bahea komponen kognitif ini merupakan 

suatu unit yang membentuk suatu hubungan antara subyek dan objek atau situasi dengan 

tujuan secara sadar mempersiapkan dirinya untuk membentuk atau, jadi disini jelas 

adanya unsur knowledge atau pengetahuan subyek tentang objek/situasi/sasaran tertentu. 

Komponen Afektif merupakan keadaan yang bersifat emosional yang 

berhubungan dengan objek atau situasi tertentu. Dengan demikian dalam komponen ini 

berperan perasaan, kesan yang diwarnai dengan adanya rasa senang atau tidak senang, 

simpati, atau antipati, cemas, takut, atau lainya 

Komponen Konatif. Komponen ini berhubungan dengan psiko-motorik. Sehingga, 

disini ada kecenderungan kesiapan keinginan untuk bertindak terhadap suatu objek/ 

situasi yang dihadapi. 

Ketiga komponen ini bekerja bersama-sama hingga menghasilkan sikap tertentu 

seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Interaksi ketiga komponen ini memberikan 



kondisi dinamis pada diri individu sehingga memungkinkan sikap seseorang berbeda 

dengan yang lainya. Meskipun konseptual ketiga komponen ini dibahas secara terpisah 

namun pada kenyataannya dalam dinamika yang terjadi sulit untuk membedakan dan 

menerangkannya dimana letak keterpisahannya secara sendiri-sendiri. 

(Natanegara,1998). 

  

2.2.3 Karakter Sikap 

Azwar (1995) menunjukan beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu : arah, 

intensitas, konsensitas, dan spontanitas. Berikut akan diuraikan dimensi-dimensi tersebut 

satu persatu : 

Sikap mempunyai Arah, artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan, yaitu 

apakah setuju atau tidak setuju, apakah memihak atau tidak memihak terhadap suatu 

objek. Orang yang setuju atau memihak berarti memiliki sikap yang arahnya positif. 

Sebaliknya orang yang tidak setuju memiliki sikap yang arahnya negatif.  

Sikap memiliki Intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap 

sesuatu belum tentu sama pada setiap orang walaupun mungkin arahnya tidak berbeda. 

Dua orang yang sama-sama memiliki sikap negatif yang sama pada intensitasnya. Orang 

pertama mungkin tidak setuju tapi orang kedua dapat saja sangat setuju. 

Sikap mempunyai Keleluasaan maksusnya kesetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap suatu objek. Sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik 

akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang add pada objek.  

Sikap memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan 

sikap yang dikemukan dengan responnya terhadap suatu objek sikap termaksud. Untuk 

dapat konsisten, sikap harus bertahan utuk jangka panjang. Harus dibedakan antara 

pengertian sikap yang tidak konsisten dan pengertian sikap yang tidak memihak atau 

netral. Sikap yang tidak memihak atau netral tetap disebut sikap juga walaupun arahnya 

tidak positif atau tidak negatif. Orang dapat saja bersikap netral secara konsisten.  

Dimensi yang terakhir adalah spontanitas yaitu menyangkut sejauh mana kesiapan 

individu akan mengemukakan sikapnya tanpa desakan terlebih dahulu. 

  

2.2.4 Proses Pembentukan Sikap 



Dikemukakan terdahulu bahwa sikap merupakan hasil dari suatu proses yang 

ditata dalam jangka lama. Seseorang tidak lahir dengan membawa sikap yang sudah 

built-in akan tetapi sikap dibentuk sejalan dengan perkembangan menusia melakukan 

proses belajar. Seperti diuraikan Natanegara (1994), mula-mula individu melihat sesuatu 

sebagai stimulus ditangkap dan diberi arti. Proses pemberian makna terhadap suatu objek 

melalui penginderaan ini disebut sebagai perception. 

Kenudian, objek yang telah dipersepsi masuk ke komponen kognitif dari sikap. 

Berdasarkan pengalaman masa lalu yang masuk terekam dalam diri individu. Sesuai 

dengan knowledge yang dimiliki oleh individu tersebut serta sesuai pula frame of 

reference yang ada pada dirinya maka proses selanjutnya objek tadi menjadi suatu ide 

bagi si individu. Apabila ide ini kemudian dilengkapi juga dengan fungsi dan struktur 

mengenai ide tersebut maka ia menjelma menjadi konsep. Konsep yang ditata dengan 

jangka lama ini apabila disertai oleh pengalaman individu tersebut dengan objek yang 

bersangkutan memberikan dunia baru dan individu menjadi yakin  akan konsepnya 

tentang objek tersebut maka konsep tersebut menjadi belief yang akhirnya berubah 

menjadi sikap. Peranan komponen kognitif dalam menyiapkan konsep terlihat penting 

sekali. Peranan disini adalah sebagai daya kritis terhadap arti yang akan diterimakan pada 

stimulus masuk. Tahapan selanjutnya ialah konsep yang ada dalam komponen afektif 

diuji dengan dunia perasaan individu. Disini peranan suka atau tidak suka, senang atau 

marah, takut atau cemas terhadap objek tersebut. 

Dengan demikian komponen ini menentukan warna atau corak sikap terhadap 

objek itu sendiri. Pada proses akhir komponen konasi sudah ada keputusan dalam 

kesediaan untuk bereaksi. Sebenarnya ketiga komponen ini berdiri sendiri, namu ada 

asumsi yang berkembang dikalngan peneliti psikologi bahwa ktiga komponen ini bekerja 

saling serentak dan satu sama lain  saling tergantung sehngga dengan demikian pada 

kenyataan akan sulit untuk membedakan secara tujuan dan kontrol saat-saat komponen 

bekerja. 

 

2.2.5 Faktor-faktor yang Menetukan Terjadinya Perubahan Sikap 



Perubahan sikap individu terhadap suatu objek tertentu sangat menentukan sangat 

mungkin terjadi. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi terjadinya tambahan sikap 

tersebut, sebagaimana diuraikan dalam  Natanegara (1994) ialah sebagai berikut : 

1. Sikap Ekstrim (Extremeness) 

Suatu sikap yang lebih ekstrim mempunyai kepekaan yang sangat rendah untuk 
berubah. Sikap yang lebih ekstrim dihubungkan dengan keyakinan dan tingkat 
intensitas. Oleh karena itu lebih dalam dan lebih kebal terhadap perubahan sikap. 
Perubahan yang terjadi biasanya mengurangi intensitas (congruent). 
 
 
 
 

2. Multiplekitas (Multiplexity) 

Kemampuan dari perubahan sikap dapat berbeda-beda tergantung dari derajat 
multipleksitasnya. Suatu sikap yang sederhana secara relatif lebih mudah dirubah 
secara incongruent daripada suatu sikap yang sangat majemuk. Bertambahnya 
informasi yang relevan tentang objek pada kognitif akan membuat pengetahuan 
individu terhadap objek tersebut atau situasi menjadi lebih kompleks dan itu 
berarti lebih sulit untuk mengubahnya lagi. 
 

3. Konsistensi (Consistency)  

Jika ketiga komponen sikap saling menyokong satu sama lain sehingga ia menjadi 
stabil dan konsisten maka keadaan ini menyulitkan kita mengadakan perubahan 
sikap sebaliknya, suatu sistem sikap yang inkonsisten relatif tidak stabil karena 
ketidaksendaan komponen-komponennya mudah untuk dirubah. 
 

4. Interconnectedness 

Sifat dan kuatnya kaitan suatu sikap dengan sikap lainya berpengaruh pula dalam 
mudah atau tidaknya sikap itu dirubah. Sikap yang sangat kuat kaitannya dengan 
sikap lain relatif akan melawan kekuatan-kekuatannya  yang dipakai untuk 
merubah sikap tersebut. Dalam hal ini emosionalitas dari hubungan tersebut akan 
dikerahkan untuk melawan kekuatan perubahan. 
 

5.  Consonance 

Sukar atau tidaknya merubah sikap suatu individu menjadi bagian dari suatu 
kelompok tertentu tergantung dari tingkat keselarasannya dengan sikap-sikap lain 
dalam kelompok tersebut. Sikap yang berada dalam keadaan yang selama relatif 
kebal terhadap kekuatan-kekuatan yang menuju perubahan uncongruent 
dibanding dengan sikap-sikap yang selaras lebih mudah berubah secara congruent 
daripada sikap lainnya. 
 

6. Strength ang number of wants served 



Telah diketahui bahwa suatu sikap terbentuk tidak hanya untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lainya. Pemakaian 
suatu sikap untuk berubah tergantung pada kekuatan dan jumlah kebutuhan yang 
kuat dan majemuk akan lebih kebal terhadap perubahan. 
 
 

7. Centrality of related values 

Banyak sikap dari individu mencerminkan penilaiannya  terhadap suatu objek 
atau situasi. Oleh karena itu, suatu sikap yang didasari oleh suatu nilai yang 
prinsipil dan didukung oleh kebudayaan yang kuat akan lebih sukar dirubah ke 
arak congruent.  
 

8. Kepribadian dan atribut-atribut tertentu dari individu 

9. Intelengency 

Individu yang memiliki intelegency tinggi kan cenderung krisis terhadap suatu 
permaslahan. Oleh karenanya ia tidak akan mudah terbujuk oleh propaganda. 
Orang yang demikian akan merubah sikapnya jika argumen yang diberikan benar-
benar dapat menyakinkannya terutama dari segi kognitifnya. 
 

10. Persualibility 

Mudah atau tidaknya suatu sikap dirubah juga tergantung pada mudah tidaknya 

seseorang dibujuk orang lain. 

11. Cognitive needs and styles 

Kelma  mengemukakan bahwa orang yang kebutuhannya atau kejelasan kognitif 
akan bereaksi dengan kuat pada informasi baru yang bertentangan dengan sikap 
yang sudah ada pada diri orang tersebut. Sifat dari reaksi tergantung pada style 
kognitifnya masing-masing. Ada orang yang mencari keterangan-keterangan 
dengan sejelas-jelasnya serta selengkap-lengkapnya sehingga siakpnya berubah 
secara incongruent atau justru berusaha menutupi diri hingga perubahan yang 
terjadi hanya congruent saja sifatnya. 
  

2.3 Akuntan Publik 

2.3.1 Pengertian Akuntan Publik 

Arens, dkk. (2006:18) mengemukakan pengertian akuntan publik, yaitu sebagai 

berikut : 

“Certified Public Accountant : a person who has met state regulatory requirment, 
including passing the uniform CPA examination, and has thus been certified; a 
CPA may have as his or her primary responsibility the performance of the audit 
function on published historical finansial statement of commercial an 
noncommercial finansial entities.” 



 
Dari kutipan diatas, akuntan publik dapat diartikan sebagai seseorang yang telah 

memenuhi persyaratan peraturan termasuk lulus ujian sertifikat akuntan publik 

seorang akuntan bersertifikat akuntan publik mempunyai  

 

tanggungjawab utama dalam melaksanakan fungsi audit laporan keuangan historis 

dari organisasi komersil maupun nonkomersil.  

Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 Pasal 1 

mengemukakan pengertian mengenai akuntan publik yaitu sebagai berikut :  

“Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.” 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

akuntan publik adalah profesi yang berdasarkan atas kepercayaan masyarakat yang 

dibayar oleh klien, namun dala pelaksanaannya tugasnya auditor harus profesional dan 

bertanggungjawab serta harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah dan 

dunia usaha. 

 

2.3.2 Hirarki Auditor dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik 

dibagi menjadi sebagai berikut (Mulyadi,2002:33 

) : 

1. Partner (Rekan) 

Pertner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggungjawab 

atas hubungan dengan klien; bertanggungjawab secara menyeluruh mengenai 

auditing. Pertner menandatangani laporan audit dan management letter dan 

bertanggungjawab terhadap fee  audit dari klien. 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas; bertugas untuk membantu auditor senior 

dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-riview kertas kerja, 

laporan audit dan management letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan 

terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. 



 

 

 

 

3. Auditor Senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan auditor; betanggungjawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk 

mengarahkan dan me-riview pekerjaan auditor junior. 

4. Auditor Junior 

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja 

untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

 

2.3.3 Aktivitas Kantor Akuntan Publik 

Kantor akuntan publik adalah suatu kantor akuntan swasta yang melakanakan 

empat jenis jasa utama, yaitu : 

1. Jasa Atestasi 

Jasa atestasi meliputi semua kegiatan dimana kantor akuntan publik 

mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi 

tertulis yang telah dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. 

2. Jasa Perpajakan 

Kantor akuntan publik menyusun surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak 

penghasilan dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan klien audit 

maupun yang bukan. Disamping itu, kantor akuntan publik juga memberikan jasa 

yang berhubungan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan 

pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) perencanaan perpajakan, dan jasa 

perpajakan lainnya. 

3. Konsultasi Manajemen 

Sebagian besar kantor akuntan publik memberikan jasa tertentu yang memberi 

kemungkinan pada kliennya untuk meningkatkan efektivitas operasinya 

4. Jasa Akuntansi Pembukuan 



Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan 

laporan keuangannya kepada kantor akuntan publik. 

 

 

2.4 Etika 

2.4.1 Pengertian Etika 

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001,39) didefinisikan sebagai 

berikut (1) Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 

(akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai 

benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 

Menurut Charmicael (1996,45) etika didefinisikan sebagai berikut : 

“Ethnics are rule desisned to maintain a professional on a dignified level, to 
guide members in their relations with each other, and to assure the public that the 
profession will maintain a high level of performance. Ethnics are devided from 
fundamental values, many of which are held ini common by all professional.” 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan yang 

mengikat secara moral hubungan antara manusia, yang dituangkan dalam aturan, hukum, 

pedoman, ataupun etika profesional jika dalam wadah suatu organisasi profesional. 

Dengan etika diharapkan dapat digunakan sebagai pedoaman atau aturan manusia untuk 

melakukan perbuatan yang baik karena suatu aturan etika biasanya dibuat berdasarkan 

kespakatan bersama antara manusia. 

 

2.4.2 Kode Etik Akuntan Indonesia 

Kelangsungan hidup profesi akuntan publik di Indonesia sangat tergantung 

kepada kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa akuntan terhadap kualitas 

jasa yang dihasilkan profesi. Untuk menjaga kualitas audit, profesi akuntan adalah 

mengembangkan tingkatan rerangka aturan yang terdiri dari elemen-elemen sebagai 

berikut : 

1. Pembentukan standar, adalah sektor swasta yang menetapkan standar akuntansi, 

standar auditing, kode etik dan pengendalian kualitas. 



2. Aturan kantor, adalah aturan yang diterapkan didalam kantor akuntan yang berupa 

aturan dan prosedur untuk menjamin para akuntan yang berpraktik sesuai dengan 

standar profesional. 

3. Aturan pribadi, adalah program komprehensif yang wajib dipatuhi setiap anggota 

yang mengikuti program pendidikan, pre-review dan telaah kegagalan audit. 

4. Aturan pemerintah, adalah aturan yang dikeluar oleh pemerintah tentang perizinan 

praktek sebagai akuntan publik. 

Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan KodeEtik Akuntan 

Indonesia untuk mengatur perilaku anggotanya. Kode etik akuntan dapat diartikan 

sebagai suatu sistem prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman 

kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien,masyarakat dan rekan serprofesi dan 

sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada para pengguna jasa akuntan tentang 

kualitas jasa yang diberikan. 

Anggota IAI yang berpraktik sebagai Akuntan Publik bertanggung jawab untuk 

mematuhi pasal-pasal yang tercantum dala Aturan Etika IAPI. Kewajiban etik ini tidak 

terbatas pada akuntan yang menjadi anggota IAI saja, namun mencakup pula semua 

orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publik, seperti karyawan, partner, dan 

staf. 

 

2.5 Aturan Etika IAPI 

2.5.1 Prinsip Etika  

Menurut hasil dari final untuk Rapat Anggota Luar Biasa Mei 2000 mengenai 

Aturan Etika IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), terdapat delapan prinsip 

etika : 

1. Tanggung Jawab Profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional,akuntan 

harus diwujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam 

semua aktivitas mereka. Tanggung jawabnya bukan sekedar tanggung 

jawab moral individual dan menjungjung tinggi kepatuhan terhadap 

standar profesi,tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial 

sebagai warga negara yang baik. 



 

2. Kepentingan Umum (Publik) 

Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang 

mendahulukan kepentingan masyarakat,menghargai kepercayaan 

masyarakat,dan menunjukan pada profesionalisme. 

3. Integritas 

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, 

akuntan harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan 

integritas yang tinggi. Integritas dalam arti terus terang, jujur, dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. 

4. Objektivitas 

Objektivitas adalah sikap tidak memihak,tidak bias dalam mengemukakan 

pendapatnya, tidak juga berprasangka, sehingga adil bagi semua pihak. 

Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari bantuan 

kepentingan dalam melekukan tanggung jawab profesional. 

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Sebagian audit biasanya dikerjakan oleh tenaga swasta yang belum begitu 

berpengalaman. Mengingat risiko yang tinggi, yang dihadapi oleh KAP 

dalam mengaudit, adalah penting jika tenaga-tenaga muda ini harus 

kompeten dan dilatih dengan baik. Juga diperlukan pengawasan atas 

pekerjaan mereka oleh ahli yang berpengalaman dan benar-benar 

kompeten. Kompetensi berarti mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya, mampu memenuhi standar teknis profesi,dan terus 

menjaga kemampuannya.  

6. Kerahasiaan 

Dalam Aturan Etika IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) No.301 

disebutkan mengenai informasi klien yang rahasia. 

Pada pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No.03 paragraf 8 

disebutkan bahwa : 

“Review mutu harus dilakukan dengan mematuhi syarat 
kerahasiaan yang telah diatur dalam Aturan Etika IAPI. Informasi 
mengenai KAP yang di re-view atau informasi mengenai klien atau 



personelnya, termasuk temuan review,yang berhasil ditemukan 
sebagai konsekuensi riview merupakan informasi rahasia. 
Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh anggota tim per-
riview kepada siapapun yang tidak berkaitan dengan review 
tersebut atau pengelolaan program tersebut, atau digunakan 
dalam berbagai macam cara yang tidak berkaitan dengan tujuan.” 

7. Perilaku Profesional 

Seorang akuntan publik yang profesional harus memiliki perilaku yang 

profesional juga. Karena dengan profesional akuntan publik dapat 

bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. 

8. Standar teknis menurut Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.423/KMK06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik menetapkan dalam bab 

V (pembinaan dan pengawasan) pasal 24 sebagai berikut : 

“Aturan publik dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman 

pada : 

a) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh 

IAI 

b) Kode Etik IAI dalam Aturan Etik IAPI 

c) Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang berhubungan 

dengan bidang jasa yang diberikan. 

 

2.5.2 Aturan Etika IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)  

Aturan Etika IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) telah disahkan bersama 

dalam Rapat Anggota Luar Biasa di Bandung pada tanggal 5 Mei 2000. Sesuai dengan 

Anggaran Rumah Tangga IAI bahwa pemberlakuan etika IAPI harus mendapatkan 

pengesahan oleh Rapat Anggota IAPI. Oleh karena itu, aturan tersebut mengikat bagi 

seluruh anggota IAPI Aturan Etika, ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan 

aturan bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.  

Namun ketaatan terhadap kode etik ini terutama tergantung dari pemahaman 

anggota terhadap aturan etika tersebut dan tindakan yang sukarela untuk menerapkannya. 

Selain itu jugab, tergantung dari pemahaman anggota pada tindakan penegakannya 

(enforcement) yang di representasikan dengan aktivitas peradilan bagi anggota yang 

melanggar aturan etika tersebut. 



Aturan Etika IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) terdiri dari peraturan 

mengenai : 

100 INDEPENDENSI, INTERGRITAS, DAN OBJEKTIVITAS 

101 Independensi 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan 

sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana 

diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap 

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

maupun dalam penampilan (in appreance).     

102 Integritas dan Obyektivitas 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan 

integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of 

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

misstatement) yang diketahui atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. 

200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI 

201 Standar Umum 

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini berserta interpretasi 

yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengaturan standar yang ditetapkan IAI 

: 

A. Kompetensi profesional, Anggota KAP hanya boleh melakukan 

pemberian jasa profesional yang 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. 

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 

yang relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi 



simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa 

profesional. 

202 Kepatuhan Terhadap Standar 

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, 

review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional 

lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan  oleh badan pengaturan standar 

yang ditetapkan oleh IAI. 

203 Prinsip-prinsip Akuntansi 

Anggota KAP tidak diperkenankan : 

A. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa 

laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau 

B. 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 

meterial terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari 

prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengaturan 

standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan 

atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. 

Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi 

ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat 

menunjukan bahwa laporan atau data menyesatkan apabila tidak 

memuat penyimpangan dan estimasi dampaknya, serta alasan 

mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum 

akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.   

300 TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN 

301 Informasi Klien yang Rahasia 

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien 

rahasia, tanpa persetujuan dari klien. 

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : 



A. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan 

aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. 

B. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP  dengan cara apapun untuk 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan 

resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP 

terhadap ketentuan yang berlaku. 

C. Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota 

sesuai dengan kewenangan IAI. 

D. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian 

komentar  atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-

KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. 

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

memanfaatkan untuk kepentingan diri pribadi mereka atau 

mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang 

diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh 

membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses 

penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapan dalam 

butir (D) di atas atau riview praktik profesional (riview mutu) seperti telah 

disebutkan dalam butir (C) di atas. 

302 Fee Profesional 

A. Besaran Fee 

Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain; resiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 

bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak 

diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang 

dapat merusak citra profesi. 

B. Fee Kontijen 

Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa 

profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan 

atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil 



tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh 

pengadilan atau badan pengaturan atau dalam hal perpajakan, jika dasar 

penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan 

pengaturan. Anggot KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee 

kontijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. 

400 TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI 

401 Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi 

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan 

perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 

402 Komunikasi Antar Akuntan Publik 

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu 

bila akan mengadakan perikatan audit menggantukan akuntan pendahulu 

atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan 

jenis dan periode serta tujuam yang berlainan. 

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan 

komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. 

403 Perikatan Atestasi 

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang 

sejenis 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.  

500 TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN 

501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskriditkan 

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan 

perkataan yang mencemarkan profesi 

502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya 

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan 

mencari klien melalui pemasangan iklna, melakukan promosi pemasaran 

dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra 

profesi. 



503 Misi dan Fee Feferral 

A. Komisi  

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. Anggota KAP tidak 

diperkenankan untuk memberikan/memberi komisi apabila 

pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.  

B.  Fee Referral (Rujukan) 

Fee referral (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima   

kepada/dari sesama penyedia jasa profesional hukum akuntan publik. Fee 

Referral (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi 

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. 

 

2.6 Kinerja Auditor 

2.6.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005:9), istilah kinerja berasal dari kata job 

perfomance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Kemudian menurut  Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. 

Sementara itu, Hasibuan (2001:104) mengemukakan : 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.” 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, kinerja dapat disimpulkan sebagai pretasi 

kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupunkuantitas yang dicapai sumber daya 



manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Harrel dan Wright dalam A Journal of Practice and Theory (Fall 1990) 

bahwa ukuran kinerja auditor dapat dilihat dari : 

 

 

“1. Kemampuan teknik dan analisis 

- Creative yaitu pemikiran inovatif, penyesuaian untuk mengubah, kondidi 
serta pertimbangan tujuan audit dan pendekatan alternatif untuk mencapai 
tujuan. 

- Efficient dan Organized yaitu penyelesaian dari penugasan dengan 
bedasarkan atas waktu dan dengan sedikit supervisi, rajin/tekun, 
merencanakan dan mengawasi kemajuan dari pekerjaan dan termasuk 
didalamnya perencanaan waktu yang baik. 

- Knowledge of accounting dan auditing standards yaitu berdasarkan atas 
teknik, kemampuan memahami suatu pekerjaan, kemampuan 
mengidentifikasi lingkup permasalahan dan mampu membandingkan teori 
praktek. 

- Judgment dan common sense yaitu dapat mencapai kesimpulan yang 
berdasarkan logika didasarkan atas informasi yang tersedia, memahami 
maksud dari prosedur dan kerangka kerja dari keseluruhan kegiatan 
pemeriksaan serta memahami materiality. 

2.         Karakteristik profesional 

- Initiative dan ambition, yaitu keinginan untuk bertanggung jawab dan mau 
memberikan kemampuan yang lebih bila diperlukan, sikap profesional dan 
positif serta mau menerima tantangan. 

- Maturity dan confidence, yaitu sikap profesional yang baik, bertanggung 
jawab, dapat menerima secara konstruktif dan belajar dari kritikan serta 
mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. 

- Interpersonal skills, yaitu dapat membangun dan memperkuat hubungan 
dengan staf dan klien dengan baik dalam suatu tim kerja. 

            3.         Kemampuan komunikasi 



- Communication skills, yaitu dapat mengeluarkan dengan jelas seluruh ide 
dengan baik secara ucapan maupun tulisan. 

- Working  papers,  yaitu adanya pendokumentasian, klasifikasi, 
kerapihan/kebersihan, pengorganisasian dan semua kesimpulan di dukung 
dengan baik.” 

 

 

 
2.6.2 Penilaian Kinerja 

 Menurut Sastrohadiwiryo,2003:231 yaitu : 

“Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/  
penilaian untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan 
kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu 
periode tertentu. Biasanya setiap akhir tahun, kegiatan ini dimaksudkan 
untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam 
mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan 
perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, 
serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah 
ketenagakerjaan.“ 
 
Menurut Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan : 

“kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 
dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.” 
 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan, penilaian kinerja 

adalah penilaian yang dilakukan secra sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

 Dalam Standar Profesi Akuntan Publik pada Pernyataan Standar 

Pengendalian Mutu (PSAP) No.2 tentang kebijakan dan prosedur dalam unsur 

pengendalian mutu pada kelompok promosi, dijelaskan bahwa identifikasi kriteria 

yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian 

yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini : 

1. Pengetahuan teknis 

2. Kemampuan analitik dan judgemental 

3. Kemahiran komunikasi 



4. Kemahiran memimpin dan melatih 

5. Hubungan dengan klien 

6. Sikap mental pribadi dan profesional (karakter, intelengensi, 

pertimbangan dan motivasi) 

7. Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak 

yang berwenang untuk promosi ke posisi supervisor 

 Tujuan evalusi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia. Secara 

lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto 

(1999:1) : 

a. Meningkatakan salin pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Meberikan peluang apada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana 

itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

 Menurut Syafarudin Alwi ( 2001 : 187 ) Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi 

hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan 

kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :  

  “1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi  
     2. Perbaikan kinerja 
     3. Kebutuhan latihan dan pengembangan 
     4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi,      
         pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 
     5. Untuk kepentingan penelitian pegawai 
     6. Membantu diaknosis terhadap kesalahan desain pegawai.” 

  



 

 

2.7 Analisis Sikap Auditor atas Aturan Etika IAPI untuk Menilai Kinerja 

Auditor 

Dalam Azwar (1995) disebutkan bahawa secara historis istilah ”sikap” (attitude) 

secara historis diguakan pertama kali oleh Herbert Spencer pada tahun 1862 yang pada 

saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada masa-masa awal tersebut 

pula pengguna konsep sikap sering dikaitkan dengan konsep mengenai fisik atau posisi 

tubuh seseorang.  

Komponen Kognitif merupakan proses mental tertinggi dalam mengolah suatu 

objek atau sasaran. Hal ini meliputi kesadaran akan suatu masalah, pemberian arti, nilai 

dan fungsi suatu objek. Heider mengemukakan bahwa komponen kognitif ini merupakan 

suatu unit yang membentuk suatu hubungan antara subyek dan objek atau situasi dengan 

tujuan secara sadar mempersiapkan dirinya untuk membentuk atau, jadi disini jelas 

adanya unsur knowledge atau pengetahuan subyek tentang objek/situasi/sasaran tertentu. 

Jadi dari tiga komponen sikap tersebut, komponen sikap yang lebih 

mempengaruhi sikap auditor adalah komponen sikap Kognitif. 

Menurut Harrel dan Wright dalam A Journal of Practice and Theory (Fall 1990) 

bahwa ukuran kinerja auditor dapat dilihat dari : 

“1. Kemampuan teknik dan analisis 

- Creative yaitu pemikiran inivatif, penyesuaian untuk mengubah, kondidi 
serta pertimbangan tujuan audit dan pendekatan alternatif untuk mencapai 
tujuan. 

- Efficient dan Organized yaitu penyelesaian dari penugasan dengan 
bedasarkan atas waktu dan dengan sedikit supervisi, rajin/tekun, 
merencanakan dan mengawasi kemajuan dari pekerjaan dan termasuk 
didalamnya perencanaan waktu yang baik. 

- Knowledge of accounting dan auditing standards yaitu berdasarkan atas 
teknik, kemampuan memahami suatu pekerjaan, kemampuan 
mengidentifikasi lingkup permasalahan dan mampu membandingkan teori 
praktek. 



- Judgment dan common sense yaitu dapat mencaoai kesimpulan yang 
berdasarkan logika didasarkan atas informasi yang tersedia, memahami 
maksud dari prosedur dan kerangka kerja dari keseluruhan kegiatan 
pemeriksaan serta memahami materiality. 

2.         Karakteristik profesional 

- Initiative dan ambition, yaitu keinginan untuk bertanggung jawab dan mau 
memberikan kemampuan yang lebih bila diperlukan, sikap profesional dan 
positif serta mau menerima tantangan. 

- Maturity dan confidence, yaitu sikap profesional yang baik, bertanggung 
jawab, dapat menerima secara konstruktif dan belajar dari kritikan serta 
mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. 

- Interpersonal skills, yaitu dapat membangun dan memperkuat hubungan 
dengan staf dan klien dengan baik dalam suatu tim kerja. 

            3.         Kemampuan komunikasi 

- Communication skills, yaitu dapat mengeluarkan dengan jelas seluruh ide 
dengan baik secara ucapan maupun tulisan. 

- Working  papers,  yaitu adanya pendokumentasian, klasifikasi, 
kerapihan/kebersihan, pengorganisasian dan semua kesimpulan di dukung 
dengan baik.” 

 
 

 


