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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:849): 

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

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.” 

 

Sedangkan Badudu dan Zain (1994:1031) menyatakan: 

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi; (2) sesuatu 

yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan (3) tunduk 

atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.” 

 

Dari kedua pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian 

bahwa pengaruh merupakan suatu kekuatan yang dapat membentuk, mengubah 

atau menyebabkan sesuatu berubah. 

 

2.2 Etika Profesi 

2.2.1 Pengertian Etika 

Kata etika sangat tidak asing bagi hampir setiap manusia. Sebagai anggota 

masyarakat mereka terikat oleh etika masyarakat dan pada umumnya mereka 

ingin hidup ditengah-tengah masyarakat yang “beretika”. 

Asal kata Etika adalah ethos, bahasa Yunani, yang berarti “karakter”. Etika 

sering juga disebut moral atau moralitas, bahasa latin, yang berarti “kebiasan”. 

Moral atau moralitas dan etika berfokus pada perilaku manusia yang “benar” dan 

yang “salah”. Dengan demikian moral dan etika terkait dengan aturan seseorang 

untuk bertindak terhadap orang lain dengan benar. Secara sederhana etika adalah 

belajar membedakan yang benar dan salah, lalu melakukan apa yang benar. 
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 Pengertian etika menurut Bertens (2004:6) ada tiga pengertian pada etika, 

yaitu:  

1. ”Kata etika bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral 
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam 
mengatur tingkah lakunya.  

2. Etika berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Dimaksudkan 
dengan kumpulan asas atau nilai moral disini adalah ”kode etik”, yang 
disepakati diantara anggota suatu kelompok atau organisasi. 

3. Etika mempunyai arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika 
disini sama artinya dengan filsafat moral.” 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa etika merupakan nilai-

nilai atau norma yang menjadi pedoman bagi  seseorang atau kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya, norma yang disepakati oleh anggota kelompok atau 

organisasi untuk menjalankan organisasinya dan ilmu mempelajari tentang yang 

baik atau yang menyimpang. 

  

2.2.2 Pengertian Kode Etik Profesional 

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus 

memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip etika dan 

mengatur tentang etika profesional. Alasan yang mendasari diperlukannya 

perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan 

kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari 

yang dilakukan secara perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa 

professional akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan 

memenuhi semua kebutuhannya. Pengertian kode etik profesional menurut Kode 

Etik Akuntan Indonesia, adalah: 

“Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas 

secara bertanggung jawab dan objektif.” 

 

Sedangkan menurut Haryono Yusuf (2001:20) adalah: 

”Kode etik profesional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku 

ideal. Kode etik harus realitas dan dapat dilaksanakan.” 
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Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa kode etik profesional adalah 

pernyataan-pernyataan yang berorientasi yang digunakan sebagai haluan prilaku 

dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. 

Kode etik mempengaruhi profesi, ketentuan ini dikenakan oleh organisasi 

profesi terhadap para anggotanya yang secara sukarela telah menerimanya lebih 

keras dari hukum atau Undang-Undang. Seseorang yang masuk profesi akuntan 

harus menerima kewajiban bahwa ia akan memegang teguh prinsip-prinsip, 

bekerja dengan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan 

profesinya dan akan mematuhi kode etik profesi, serta norma-norma auditing. 

Kode etik akuntan merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang 

menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan dapat 

dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan secara individual yang tercela dan 

tidak bertanggung jawab. 

 

2.2.3 Prinsip Etika 

Dari hasil final draft untuk Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 5 Mei 2000 

mengenai Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, sekarang berganti nama 

menjadi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), terdapat 8 (delapan) prinsip 

etika, yaitu: 

1. Tanggung jawab profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan 

publik harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan modal 

dalam semua aktivitas mereka. Tanggung jawab bukan sekedar tanggung 

jawab moral individual dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap standar 

profesi, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial sebagai 

warga Negara yang baik. Akuntan publik diharapkan untuk melaksanakan 

standar profesinya secara sungguh-sungguh termasuk menghindari conflict 

of interest dan mempertahankan sikap independen dalam setiap 

pelaksanaan tugasnya. 
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Secara garis besar dapat diartikan bahwa tanggung jawab akuntan publik 

dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dibagi menjadi tiga kriteria 

sebagai berikut: 

1) Moral responsibilities 

Mempunyai tanggung jawab moral dalam melaksanakan pekerjaannya 

untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan objektif (competent, 

objective, and due professional care). 

2) Professional responsibilities  

Mempunyai tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang 

membawahinya dengan memenuhi standar profesi yang dikeluarkan 

oleh asosiasi (rule and professional conduct). 

3) Legal responsibilities 

Mempunyai tanggung jawab di luar batas standar profesinya yaitu 

tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sebagai 

warga negara yang baik. 

2. Kepentingan umum (Publik) 

Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang 

mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan 

masyarakat, dan komitmen pada profesionalisme. 

3. Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari 

timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang 

mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam 

menguji semua keputusan yang diambilnya. 

4. Objektivitas 

Objektivitas adalah suatu sikap yang tidak memihak, tidak biasa dalam 

mengemukakan pendapatnya, tidak juga berprasangka, sehingga adil bagi 

semua pihak. Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari 

benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Salah 
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satu usaha dalam mempertahankan objektivitas adalah dengan 

mengumpulkan bahan bukti (audit evidence) yaitu informasi yang 

digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang 

diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Terdapat tujuh jenis alat bukti 

yaitu: pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, pengamatan, tanya 

jawab dengan klien, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional 

Sebagai audit biasanya dikerjakan oleh tenaga kerja muda yang belum 

begitu berpengalaman. Mengingat resiko yang tinggi, yang dimiliki oleh 

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

kompeten dan dilatih dengan baik. Juga diperlukannya pengawasan atas 

pekerjaan mereka oleh ahli yang berpengalaman dan benar-benar 

kompeten di dalam bidangnya. Kompetensi berarti mampu melakukan 

pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, mampu mematuhi standar teknis 

profesi, dan terus menjaga tingkat kemampuannya. Kompetensi terdiri 

dari: 

a) Knowledge (Pengetahuan) 

Seorang akuntan publik yang profesional harus menguasai knowledge 

yang memadai agar ia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Ada tiga macam knowledge yang harus dikuasai oleh seorang akuntan 

publik, yaitu: 

1) General Knowledge 

Seorang akuntan perlu memiliki pengetahuan mengenai bisnis 

secara umum, seperti bagaimana perkembangan dunia bisnis yang 

terjadi saat-saat ini. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan cara 

membaca koran, majalah maupun jurnal-jurnal bisnis. Juga dapat 

diperoleh melalui kegiatan-kegiatan informal dalam suatu 

komunitas tertentu (contohnya komunitas yang terdiri atas para 

klien yang pernah diaudit perusahaannya oleh KAP). 
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2) Organization and business knowledge 

Pengetahuan mengenai bisnis dan organisasi bisnis klien yang akan 

dilakukan audit terhadap perusahaannya. Misalnya saja mengenai 

struktur organisasi perusahaan serta bagaimana keadaan 

perusahaan tersebut apakah mengalami kemajuan atau 

kemunduran. 

3) Accounting knowledge 

Pengetahuan akuntansi secara umum atau pemahaman mendasar 

mengenai akuntansi yang berkaitan dengan proses audit yang akan 

dilakukan yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik sebagai 

modal awal untuk menjalankan proses audit. 

b) Skill 

Seorang akuntan publik harus memiliki kemampuan yang memadai 

didalam profesinya, agar mendapatkan kepercayaan publik mengenai 

jasa yang diberikannya. 

Ada tiga skill yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik, yaitu: 

1) Interpersonal skill 

Adalah kemampuan seorang akuntan publik untuk bekerja secara 

efektif dalam kelompok dan bila diperlukan memberikan peranan 

sebagai ketua kelompok. 

2) Intelektual skill 

Adalah kemampuan kreativitas atau kemampuan seorang akuntan 

publik untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur baik dari 

perusahaan, masyarakat, maupun lingkungan yang lain. 

3) Communication skill 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik 

dalam hal berkomunikasi, terutama dalam tiga hal berikut ini:  

a) Oral communication  

 Kemampuan berbicara khususnya dalam bahasa asing, agar 

dapat mempresentasikan suatu informasi agar mudah 
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dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang memang 

memerlukan informasi tersebut.  

b) Listening communication 

 Kemampuan mendengar, dimana tidak hanya berkaitan dengan 

proses mendengar saja tetapi juga bagaimana kita dapat 

menangkap makna dari suatu pembicaraan secara efektif. 

c) Written communication 

 Kemampuan menulis adalah seorang auditor harus memiliki 

kemampuan untuk saling bertukar informasi secara tertulis baik 

manual maupun melalui komputer agar dapat mentransfer 

informasi secara efektif dan efisien. Kemampuan 

berkomunikasi ini sangat diperlukan oleh seorang akuntan 

publik dalam menjalankan seluruh tahapan proses audit dari 

tahap pertama sampai tahap terakhir.   

c) Profesionalisme 

Profesionalisme yang dimaksud disini adalah suatu sikap profesional 

yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik dalam menjalankan 

tugasnya yang disesuaikan dengan kode etik profesi itu sendiri. 

Profesionalisme disini terdiri atas tiga komponen sebagai berikut: 

1) Personal capacities and attitude 

Kemampuan pribadi seorang akuntan publik itu sendiri mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, dimana 

kemampuan personal tersebut memiliki daya saing tersendiri yang 

dapat dipergunakan untuk kepentingan KAP sendiri. Selain 

kemampuan personal, seorang akuntan publik juga harus memiliki 

kepribadian yang baik dan menarik, hal ini berguna dalam menjaga 

hubungan baik dengan klien. 

2) Profesional standard 

Seorang akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus 

mengikuti standar kerja yang berlaku, yaitu SAK, SPAP, Aturan 
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Etika Kompartemen Akuntan publik, dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3) Ethic oriented 

Ethic oriented adalah bahwa dalam melakukan tugasnya seorang 

auditor harus berorientasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 

memiliki sikap yang utuh sebagai seorang tenaga profesional. 

6. Kerahasiaan 

Pada Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No.03 paragraf 

08 disebutkan bahwa: 

“Review mutu harus dilakukan dengan mematuhi syarat kerahasiaan yang 
telah diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Informasi 
mengenai KAP yang di-riview atau informasi mengenai klien atau 
personelnya, termasuk temuan review, yang berhasil ditemukan sebagai 
konsekuensi review merupakan informasi rahasia. Informasi tersebut tidak 
boleh diungkapkan oleh anggota tim pe-riview kepada siapa pun yang 
tidak berkaitan dengan review tersebut atau pengelola program tersebut, 
atau digunakan dalam berbagai macam cara yang tidak berkaitan dengan 
tujuan program.” 
 
Dari uraian di atas diartikan bahwa setiap anggota harus menghormati 

kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa 

profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi 

tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional 

atau hukum untuk mengungkapkannya.  

7. Perilaku profesional 

Seorang akuntan publik yang profesional harus memiliki perilaku yang 

profesional juga. Perilaku akuntan publik yang profesional harus selalu 

menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. 

8. Standar teknis 

Menurut Keputusan Menteri keuangan RI No.423/KMK.06/2002 

tentang jasa akuntan publik menetapkan dalam bab V (pembinaan) pasal 

24 sebagai berikut: 

“Akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada: 
a) Standar profesionalisme akuntan publik (SPAP) yang ditetapkan oleh 

IAI. 
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b) Kode Etik Akuntan Indonesia yang ditetapkan oleh IAI. 
c) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa, seorang akuntan publik dalam 

menjalankan tugasnya wajib berpegang teguh pada SPAP (Standar 

Profesional Akuntan Publik), Kode Etik Akuntan Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 Dari beberapa prinsip etika yang dijelaskan di atas dapat diartikan bahwa 

prinsip etika penting bagi akuntan publik karena adanya kewajiban untuk menjaga 

disiplin diri, adanya pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik 

pemakai jasa akuntan dan rekan, memberikan referensi secara eksplisit yang 

mengatur kriteria aturan suatu profesi, memberikan pengetahuaan mengenai 

profesinya dan berisi pernyataan umum prinsip-prinsip aturan sehingga prinsip 

etika mempengaruhi reputasi dan profesional suatu profesi dengan kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi tersebut.  

  

2.3 Profesional 

2.3.1 Pengertian Profesional 

Pengertian profesional menurut Arens, Elder dkk (2004:117), yang 

diterjemahkan Tim Dejacarta adalah: 

”Profesional menunjukan tanggung jawab untuk bertindak melebihi 
kepuasan yang dicapai oleh si profesional itu sendiri atas pelaksanaan 
tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang 
disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.” 
 

 Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa sebagai profesional, akuntan 

publik mengakui tanggung jawab kepada masyarakat, klien, dan rekan seprofesi, 

termasuk untuk berprilaku terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. 

Profesional juga berarti seseorang yang mampu mengenal lingkungan bisnis dan 

mampu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan profesinya. 

 

 



 21

2.3.2 Kriteria Profesional 

Menurut Sawyer’s (2005:10) yang diterjemahkan oleh ada Desi 

Adhariani, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas 

profesional akuntan publik, adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan kepada publik.  

Akuntan publik memberikan jasa untuk meningkatkan penggunaan sumber 

daya secara efektif dan efisien. Kode etik profesi ini mensyaratkan anggota 

untuk menghindari terlibat dalam kegiatan ilegal. Akuntan publik harus 

memberikan totalitas dalam pekerjaan dan juga melayani publik melalui 

hubungan kerja mereka dengan komite audit, dewan direksi, dan badan 

pengelola lainnya. 

2. Pelatihan khusus berjangka panjang.  

Dalam beberapa kasus dan beberapa negara di dunia, Kantor Akuntan 

Publik (KAP) menerima orang yang memiliki pendidikan atau pelatihan 

yang bervariasi. Hanya orang-orang yang menunjukan keahlian, lulus tes, 

dan mendapatkan sertifikat yang dapat menyebutkan dirinya profesional.  

3. Menaati kode etik.  

Akuntan publik harus menaati Kode Etik Profesional Akuntan Publik, 

yaitu: 

• Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, yang sekarang berganti 

nama menjadi IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 

100  Independensi, Integritas, 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 appearance). 
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102 Integritas dan Objectivitas 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus 

mempertahankan integritas dan objectivitas, harus bebas dari 

benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh 

membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) 

yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) 

pertimbangannya kepada pihak lain. 

200  Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 

 201 Standar umum 

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut beserta 

interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur 

standar yang ditetapkan IAI: 

A. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh 

melakukan pemberian jasa professional 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 relevan yang memadai untuk menjadi dasar 

yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan 

dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. 

202 Kepatuhan terhadap Standar 

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, 

atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, 

atau jasa professional lainnya wajib mematuhi standar yang 
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dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh 

IAI. 

203 Prinsip-prinsip Akuntansi 

Anggota KAP tidak diperkenakan: 

1) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa 

laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas 

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

atau, 

2) 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 atau data secara keseluruhan dari prinsip-

prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur 

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 menunjukkan bahwa laporan atau data akan 

menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, 

dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi 

dampaknya (bila praktis), 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 yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.  
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Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk: 

1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya 

sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan 

prinsip-prinsip akuntansi. 

2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun 

untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau 

melaran kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang 

Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau 

4) Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan 

atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan 

oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka 

penegakkan disiplin Anggota. 

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak 

boleh memanfaatkannya 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 penegakkan disiplin 

sebagaimana telah diungkapkan dalam butir 4) diatas atau review 

praktik professional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam 

butir 3) di atas. 

302 Fee Profesional 

A. Besarnya Fee 

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: 

risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat 

keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, 

struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan 

profesional lainnya. 
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Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien 

dengan cara menawarkan yang dapat merusak citra profesi. 

B. Fee Kontinjen 

Fee kontinjen 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 kontinjen jika ditetapkan oleh 

pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, 

jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau 

temuan badan pengatur. 

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee 

kontinjen 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 (engagement) audit 

menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku 

yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode 

serta tujuan yang berlainan. 

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis 

permintaan komunikasi dari akuntan penggati secara memadai. 

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, 
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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 Mendiskreditkan 

 Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/ atau 

mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.  

502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya 

 Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik 

diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, 

melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya 

sepanjang tidak merendahkan citra profesi. 

503   Komisi dan Fee Referal 

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/ menerima komisi apabila pemberian/ 

penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. 

B. FeeReferal (Rujukan) 

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ 

diterima kepada/ dari sesama penyedia jasa profesional 

akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan 

bagi sesama profesi. 

504 Bentuk Organisasi dan KAP 

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk 

organisasi yang diizinkan oleh perundang-undangan yang 

berlaku dan/ atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra 

profesi. 
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4. Menjadi anggota IAI dan menghadiri pertemuan kegiatan IAI.  

IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) merupakan organisasi para 

akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau 

bekerja di KAP. IAI merupakan satu-satunya organisasi profesi akuntan 

Indonesia yang didirikan tahun 1957. 

 Tujuan pembentukan organisasi IAI: 

a) Mengembangkan dan menjaga peran profesi akuntan dalam 

masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. 

b) Memelihara martabat dan kehormatan profesi akuntan 

c) Meningkatkan kacakapan dan tanggung jawab profesional anggota 

d) Mengembangkan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta 

permasyarakatan teori dan praktik profesi dan jasa-jasa lain yang 

terkaitdengan akuntansi, sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan lingkungannya 

e) Meningkatkan peran profesi akuntan dalam pembangunan nasional. 

Untuk mencapai tujuan diatas, IAI menyelenggarakan kegiatan dan usaha-

usaha antara lain sebagai berikut: 

a) Mengembangkan standar profesi akuntan dan standar akuntan secara 

berkesinambungan. 

b) Menyelenggarakan penerbitan, perpustakaan, pelatihan dan penelitian 

di bidang akuntansi. 

c) Menyelenggarakan Ujian Sertifikat Profesi. 

d) Meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan profesi berkelanjutan bagi 

akuntan. 

e) Mendorong dan memelihara pelaksanaan standar profesi dan kode etik 

oleh anggota. 

f) Mengembangkan pengetahuan baru berkaitan dengan akuntansi. 

g) Kegiatan rutin yang telah diselenggarakan oleh IAI adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerbitan majalah Media Akuntansi. 

2. Penyelenggaraan Konvensi Nasional Akuntansi (4 tahun sekali). 
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3. Penyelenggaraan Kongres (4 tahun sekali). 

4. Seminar, lokakarya dan forum ilmiah lainnya. 

5. Pelatihan-pelatihan. 

5. Dalam melaksanakan tugas profesional, memenuhi standar baku yang 

ditetapkan oleh IAI 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai 

pernyataan standar teknis yang merupakan panduan bagi akuntan publik 

dalam berbagai berpraktik di Indonesia. 

Tipe Standar Profesional 

1. Standar Auditing 

2. Standar Atestasi 

3. Standar Jasa Akuntansi dan Riview 

4. Standar Jasa Konsultansi 

5. Standar Pengendalian Mutu 

Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang 

diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik bertujuan 

untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di 

Indonesia. SPAP meliputi standar auditing yang berkaitan dengan kualitas 

profesional akuntan publik. Standar auditing yang ditetapkan dan 

disyahkan oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik adalah sebagai berikut: 

Standar umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang 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. 

Standar pekerjaan lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.  
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2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan.  

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

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang 

diaudit. 

Standar pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  

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

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

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 mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor. 

6. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik.  

Akuntan publik mempublikasi jurnal teknis, serta buku teknis, dan jurnal 

penelitian lainnya. Kontribusi tulisan diberikan oleh para praktisi dan juga 

akademis serta para ahli lainnya. 
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7. Menguji pengetahuan para akuntan publik bersertifikat.  

Akuntan publik harus Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 

yang diselenggarakan oleh IAI. Akuntan publik yang lulus berhak 

mendapatkan gelar Certified Public Accountant (CPA). 

 

 Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa seorang akuntan publik yang 

profesional, harus memberikan pelayanan kepada publik dengan mengutamakan 

kepentingan klien,  pelatihan khusus berjangka panjang yaitu dengan program 

pengembangan profesional berkelanjutan, harus menaati kode etik, menjadi 

anggota IAI dan menghadiri pertemuan kegiatan IAI, memenuhi standar baku 

yang ditetapkan oleh IAI yaitu SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), 

publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik, dan 

menguji pengetahuan para akuntan publik bersertifikat. Dengan melaksanakan 

kriteri tersebut akuntan publik sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang 

profesional. 

 

2.3.3 Akuntan Publik yang Profesional 

Seorang akuntan publik profesional selalu menjunjung tinggi integritas, 

objektivitas, dan independensi. Integritas merupakan unsur karakter yang 

mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang 

menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi anggota 

profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan akuntan 

publik dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek 

pemeriksaan. Pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat tidak 

dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. 

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi 

jasa/ pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan 

profesi akuntan dengan profesi yang lainnya. Prinsip objektivitas menetapkan 

suatu kewajiban bagi akuntan publik untuk tidak memihak, jujur secara intelektual 

dan bebas dari konflik kepentingan. 
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Independensi adalah sikap yang di harapkan dari seorang akuntan publik 

untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip 

integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. 

Setelah mengetahui dengan jelas apa itu profesional dalam profesi akuntan 

publik, para akuntan publik dan para calon akuntan publik perlu mempersiapkan 

diri untuk memenihi tuntutan profesional. Hanya dengan profesional ini, 

kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik lokal pulih kembali dan dapat 

mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi. 

 

2.4 Akuntan Publik 

2.4.1 Pengertian Akuntan Publik 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntan publik, berikut 

ini dikemukakan pengertian akuntan publik menurut SPAP (2001:20000.2) 

adalah: 

“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan 

praktik akuntan publik.” 

 

Sedangkan Mulyadi (2002:1) menyatakan bahwa: 

“Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya.” 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa akuntan publik 

adalah profesi yang berdiri atas landasan kepercayaan masyarakat yang dibayar 

oleh klien, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya harus profesional dan bertanggung 

jawab, serta harus mengutamakan kepada masyarakat, pemerintah dan dunia 

usaha. 
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2.4.2 Akuntan Publik sebagai Suatu Profesi 

Sebagian orang mengartikan profesi  terbatas pada pengertian pekerjaan. 

Selain itu, profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang ditekuni oleh 

seseorang, dikembangkan dan diaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari 

yang memberikan manfaat. Menurut  Sutoyo (1991) menyetir pendapat Roy and 

Mc Neil bahwa suatu profesi dapat dikatakan menjadi suatu profesi yang sudah 

mapan bila memiliki 6 (enam) ciri yaitu: 

1. “Memberikan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 
2. Terkait oleh prinsip-prinsip etik dengan tekanannya pada kebijakan berupa 

pelayanan, kejujuran, serta pengabdian kepada kesejahteraan yang 
dilayani. 

3. Mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota 
yang diatur dengan Undang-Undang. 

4. Mempunyai prosedur dalam menegakkan disiplin anggota yang melanggar 
kode etik. 

5. Mempunyai pengetahuan minimal dalam bidang keahlian yang di peroleh 
melalui pendidikan formal. 

6. Mempunyai bahasa sendiri, dan mengenai hal-hal yang sangat teknis 
hanya di mengerti oleh mereka yang menjadi anggota.” 
 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, ternyata masalah keuangan tidak 

terdapat di dalamnya. Suatu profesi tidak identik dengan besaran honorarium yang 

diterima. Bahkan, menurut uraian ciri-ciri tersebut, suatu profesi menekankan 

penyediaan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tidak menekankan pada 

imbalan uang. Profesi justru mengutamakan pada pelayanan integritas dan 

semangat pengabdian yang dilayani. 

Menurut Abdul Halim (1997:12) setidaknya ada tiga syarat minimal agar 

sesuatu dapat disebut sebagai suatu profesi, yaitu : 

1. “Diperlukan suatu pendekatan profesional tertentu yang setingkat dengan 
S-1 (Graduate Level). 

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

3. Adanya penelaahan dan atau izin dari penguasa (Government).” 
 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa, profesi akuntan khususnya 

akuntan publik, sebagaimana profesi lainnya, sudah diakui sebagai suatu profesi. 
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Hal ini terjadi karena profesi akuntan publik telah memenuhi persyaratan di atas 

untuk dapat disebut sebagai suatu profesi. 

 Di Indonesia, ketiga syarat tersebut telah terpenuhi oleh profesi akuntan 

publik. Untuk menjadi akuntan publik harus memiliki persyaratan lulus 

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 bekerja. 

 Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan 

publik yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menjalankan tanggal 27 Januari 

1997 dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.43/KMK.017/1997, tentang jasa Akuntan Publik pada bab IV mengenai 

perizinan, pasal (7) dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 tanggal 30 

September 2002 tentang jasa Akuntan Publik. 

 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 

Bab 11 (perizinan) pasal 3 ayat (1) persyaratan untuk menjadi akuntan publik 

adalah sebagai berikut: 

a) Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; 

b) Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c) Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan. 

d) Anggota IAI dan IAI-Kompartemen Akuntan Publik yang dibuktikan dengan 

kartu anggota atau surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan. 

e) Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh 

IAI. 

f) Memiliki pengalaman kerja dibidang audit umum atas laporan keuangan 

sekurang-kurangnya 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan 

sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan 

mensupervisi perikatan  audit umum, yang disahkan oleh pemimpin KAP 
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tempat bekerja atau pejabat setingkat eselon l Instansi Pemerintah yang 

berwenang dibidang audit umum. 

g) Melengkapi formulir AP-l sebagaimana terlampir dalam Keputusan Menteri 

Keuangan ini. 

 

2.4.3 Jasa yang Dihasilkan Akuntan Publik 

Profesi akuntan menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang 

sapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu jasa assurance dan jasa 

nonassurance. Penggambaran mengenai kedua jasa tersebut menurut Arens, 

Elder dkk (2004:4), yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta adalah sebagai 

berikut: 

1. Jasa Assurance 

 Jasa assurance adalah jasa professional independen yang meningkatkan 

mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk 

pengambilan keputusan. Jasa assurance bukan merupakan jasa baru yang 

diperlukan oleh masyarakat. Profesi akuntan publik telah lama 

menyediakan jasa assurance tentang informasi laporan keuangan histories 

kepada masyarakat. Jasa assurance lebih dikenal dengan jasa audit. 

 Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik 

adalah jasa atestasi  

a) Jasa Atestasi 

Adalah merupakan salah satu jenis jasa assurance yang disediakan 

oleh Kantor Akuntan Publik, di mana akuntan publik akan 

menerbitkan laporan tertulis yang isinya antara lain berupa suatu 

kesimpulan tentang keterpercayaan atas asersi yang dibuat oleh pihak 

lain. Asersi adalah pernyataan yang dibuat secara formal yang akan 

dikonsumsi pihak eksternal. 

Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi 4 (empat) 

jenis: 
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1. Audit 

Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang 

mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi 

yang di buat oleh manajemen entitas tersebut. Dalam menghasilkan 

jasa ini, laporan auditor mengungkapkan pendapat mengenai 

kesesuaian laporan keuangan yang di sajikan manajemen dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai laporan keuangan 

menggunakan laporan auditor dalam rangka pengambilan 

keputusan. 

2. Pemeriksaan (Examination) 

Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh 

akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang 

kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Contoh jasa ini adalah pemeriksaan terhadap 

informasi keuangan prosfektif, pemeriksaan untuk menentukan 

efektivitas struktur pengendalian internal entitas suatu klien, serta 

pemeriksaan kepatuhan entitas klien dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur. 

3. Review  

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur 

analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan 

untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung 

dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih 

rendah tingkatnya dibandingkan dengan keyakinan positif yang 

diberikan oleh akuntan publik dalam jasa auditing dan jasa 

pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan oleh 

akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa 

riview dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa auditing 

dan jasa pemeriksaan. 
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4. Prosedur yang disepakati 

Jasa atestasi atas jasa asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh 

akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien 

dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur 

yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan audit dan 

pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan akuntan publik dapat 

bersepakat bahwa prosedur tertentu akan diterapkan terhadap unsur 

atau akun tertentu dalam suatu laporan keuangan, bukan terhadap 

semua unsur laporan keuangan. Untuk tipe jasa ini, akuntan publik 

dapat menerbitkan suatu “ringkasan temuan” atau suatu keyakinan 

negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa riview. 

2. Jasa Nonassurance 

Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang 

di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, ringkasan temuan, atau 

bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan oleh 

akuntan publik adalah jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi 

manajemen. 

a) Jasa akuntansi  

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, 

penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan 

keuangan klien (jasa kompilasi) serta perancangan sistem akuntansi 

klien. Dalam memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa 

tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan. Dalam memberikan 

jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat. 

b) Jasa perpajakan 

Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak dan 

perencanaan pajak. Selain itu, dapat juga bertindak sebagai penasihat 

dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan 

yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor 

pajak. 



 37

c) Jasa konsultasi manajemen 

Jasa konsultasi manajemen atau management advisory services (MAS) 

merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan 

bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan dan 

sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Akuntan dapat 

di kontrak untuk memberikan pendapat sebagai seorang ahli mengenai 

suatu hal tertentu seperti penggunaan prinsip akuntansi, undang-

undang pajak dan penggunaan teknologi pemprosesan data keuangan. 

Akuntan publik dengan kapasitasnya sebagai konsultan tidak 

dibenarkan membuat ataupun menentukan kepentingan manajemen. 

 

2.4.4 Hirarki Akuntan Publik dalam Kantor Akuntan Publik 

Umumnya hirarki akuntan pulik dalam penugasan audit dalam Kantor 

Akuntan Publik menurut Arens, Elder dkk (2004:41), alih bahasa oleh Tim 

Dejacarta terdiri dari: 

1. Partner 
Menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit bertanggung jawab atas 
hubungan klien dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai 
auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, 
dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 

2. Manager (Manajer) 
Bertindak sebagai pengawasan audit, membantu senior dalam 
merencanakan program audit dan waktu audit, me-riview kertas kerja, 
laporan audit, dan management letter. 

3. In-Charge Auditor (Auditor Senior) 
Bertugas melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan 
biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, mengarahkan dan me-
riview pekerjaan auditor junior. 

4. Staff Assistant (Asisten) 
Auditor ini melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas 
kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 
Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru menyelesaikan 
pendidikan formalnya. 
 
Dari pengertian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa hirarki akuntan 

publik di KAP dalam penugasan audit sangatlah jelas sesuai dengan tingkatan 
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yang ada di dalamnya. Karakteristik hirarki dalam KAP membantu meningkatkan 

kompetensi dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi klien. 

 

2.5 Pengaruh  Prinsip Etika dengan Profesional Akuntan Publik 

Alasan yang mendasar diperlukan perilaku profesional yang tinggi pada 

setiap profesi adalah kepatuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa 

yang diberikan profesi. Bagi akuntan publik penting untuk menyakinkan klien dan 

pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya, karena akuntan 

publik memainkan peran sosial yang penting, manajemen Kantor Akuntan Publik 

dan staf profesional mereka dituntut untuk berprilaku secara pantas dan 

melaksanakan audit dan jasa lainnya dengan kualitas tinggi. 

Cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik bekerja 

dengan standar yang tinggi, serta untuk meningkatkan profesional akuntan publik 

adalah melalui : 

1. GAAS (General Accepted Accounting Standard) atau standar auditing yang 

berlaku umum (standar yang ditetapkan IAI) atau interpretasinya 

2. Persyaratan pendidikan lanjutan 

3. Kewajiban hukum 

4. Divisi dalam KAP  

5. Kode perilaku professional (Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) 

6. Badan pasar modal 

7. Review kualitas 

8. Pengendalian mutu, dan 

9. Ujian CPA (certified Publik Accountant), dengan mengikuti UNA (Ujian 

Negara Akuntansi), dan USAP (Ujian Sertifikasi Akuntan Publik). 

Prinsip Etika diharapkan dapat menjadi acuan bagi akuntan publik dalam 

melaksanakan tugas profesinya. Prinsip etika juga dibuat untuk menentukan 

standar perilaku akuntan publik. Prinsip etika akuntan publik merupakan bagian 

yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang 

berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi terhadap segala 
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perbuatan akuntan publik yang secara individual yang tercela dan tidak 

bertanggung jawab. 

Jika prinsip etika akuntan publik diterapkan dengan baik oleh akuntan 

publik secara individual dapat meningkatkan profesionalisme seorang akuntan 

publik. Dengan adanya prinsip tersebut, seorang akuntan publik dapat melakukan 

setiap ketentuan, berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku, dan dapat 

melakukan tanggung jawabnya secara profesional. Seorang akuntan publik yang 

profesional harus dapat menguntungkan masyarakat, para pemakai jasa akuntan, 

dan pribadi akuntan itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


