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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstuk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1 Auditing 

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Menurut Arens et al (2012:4), pengertian auditing adalah sebagai berikut: 

“Auditing is the accumulation an 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”.  

Berdasarkan AAA Financial Accounting Standard Committee (2000), 

auditing adalah: 

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 
regarding assertion about economic actions and events to ascertain the 
degree of correspondence between those assertion and entablished 
criteria and communicating tuhe result to interested users”.  

Dari sudut profesi akuntan publik, Mulyadi (2010:11) mendefinisikan 

auditing sebagai: 

“Pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu 
perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah 
laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal 
yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau 
organisasi tersebut”. 

Ditinjau dari definisi auditing di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing 

merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang 

objektif oleh seseorang yang kompeten dan independen, untuk menilai kewajaran 

informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dan menginformasikannya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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2.1.1.2 Standar Auditing 

Standar auditing dijadikan acuan bagi auditor untuk memenuhi tanggung 

jawab profesionalnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. AICPA 

menyebutkan adanya 10 Standar Auditing yang berlaku umum dan 

mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu: Standar Umum, Standar 

Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. 

Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum: 

1. Standar Umum 
a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan 

memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. 
b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam 

semua hal yang berhubungan dengan audit. 
c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan 

audit dan menyusun laporan keuangan. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 
a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi 

semua asisten sebagaimana mestinya. 
b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta 

lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko salah 
saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau 
kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit 
selanjutnya. 

c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan 
melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk 
memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan 
a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan 

telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 
umum. 

b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan 
di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama 
periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. 

c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum 
memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor. 

d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara 
keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, 
dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara 
keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya 
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dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor 
dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas 
menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung 
jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor. 

Berdasarkan ketiga Standar Auditing di atas, Standar Umum  

berhubungan dengan persyaratan pribadi auditor bahwa untuk melaksanakan suatu 

audit atas laporan keuangan dibutuhkan auditor yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis memadai, independensi dalam sikap mental, serta kemahiran 

profesional dengan cermat dan seksama. Standar Pekerjaan Lapangan 

memberikan acuan dalam hal pelaksanaan audit bahwa diperlukannya 

perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas struktur 

pengendalian internal, serta bukti audit yang cukup dan kompeten. Setelah audit 

selesai, perlunya Standar Pelaporan untuk memberikan acuan mengenai 

pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, apakah laporan 

keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2.1.1.3 Tipe Auditor 

Orang atau kelompok yang melakukan audit disebut auditor. Mulyadi 

(2010:28) mengelompokkan jenis-jenis auditor yang berpraktik, yaitu: 

1. Auditor Independen 
Auditor profesional yang menyediakan jasanya untuk masyarakat umum. 
Untuk berpraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi 
persyaratan, yaitu lulusan fakultas ekonomi jurusan akuntansi atau 
mempunyai ijazah yang dipersamakan, telah mendapat gelar akuntan dari 
Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan dan mendapat izin 
praktik dari Menteri Keuangan.  

2. Auditor Pemerintah 
Auditor profesional yang bekerja pada instansi pemerintah dengan tugas 
pokok melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 
oleh unit-unit organisasi pemerintahan. Pada tingkatan tertinggi terdapat 
Badan Pemeriksa keuangan (BPK) kemudian Badan Pengawasan Keuangan 
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dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral pada departemen-
departemen pemerintah. 

3. Auditor Internal 
Auditor profesional yang bekerja dalam perusahaan dengan tugas pokok 
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen 
puncak telah dipatuhi. Pada BUMN, auditor internal berada di bawah Satuan 
Pengawasan Internal (SPI). 

Para auditor yang berpraktik memiliki tanggung jawabnya masing-

masing dalam memberikan jasanya. Sebagai auditor independen, dia memberikan 

jasanya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berbeda dengan auditor 

pemerintah yang memberikan jasanya untuk keperluan negara dan unit-unit 

organisasi negara. Sedangkan, auditor internal memberikan jasanya berupa 

rekomendasi guna peningkatan operasional perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2010:33), umumnya hirarki auditor dalam penugasan 

audit di dalam KAP dibagi menjadi:  

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

2. Manajer, bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor 
senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, dan me-review 
kertas kerja laporan audit. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap 
pekerjaan beberapa auditor senior, pekerjaan tidak berada di kantor klien 
melainkan di kantor auditor dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan 
yang dilaksanakan para auditor senior. 

3. Auditor senior, bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk 
mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas 
untuk mengerahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. 

4. Auditor junior 
Auditor yang melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja 
untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.  

Di dalam KAP terdapat hirarki auditor untuk memenuhi tanggung jawab 

sesuai dengan kapasitasnya. Partner atau rekan merupakan pemilik KAP sehingga 
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memiliki jabatan yang tertinggi dan bertanggung jawab secara keseluruhan 

terhadap proses audit. Manajer sebagai pengawas audit ketika auditor senior 

melaksanakan proses audit. Sedangkan auditor junior bertugas untuk 

melaksanakan prosedur audit secara rinci. 

 

2.1.2 Profesi Akuntan Publik 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 

Tentang Jasa Akuntan Publik pada point (a), menimbang: 

“Bahwa sejalan dengan tujuan pemerintah dalam rangka mendukung 
perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan Akuntan Publik dan 
Kantor Akuntan Publik yang profesional dan handal melalui pengaturan, 
pembinaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan” 

 Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat melalui jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Berkembangnya profesi akuntan 

publik sejalan dengan tumbuh kembangnya perusahaan di negara tersebut. Untuk 

perusahaan berskala kecil, jasa audit yang belum terlalu diperlukan. Namun 

berbeda dengan perusahaan besar yang bersifat go public, profesi akuntan publik 

diberi tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis. Sehingga 

profesi ini dilakukan oleh akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau 

pejabat berwenang lainnya. Untuk mendapat izin tersebut, akuntan mengajukan 

permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 17/PMK.01/2008 pasal 5):  

a. Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan; 
b. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujuan Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 

yang diselenggarakan oleh IAPI; 
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c. Dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah 
melewati 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti 
Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) 
Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

d. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling 
sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 
(lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervsi perikatan audit, 
yang disahkan oleh pemimpin/pemimpin rekan KAP; 

e. Berdomosili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
g. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin akuntan 

publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan membuat 
surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan 
yang disampaikan adalah benar. 

 Persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan tersebut menjadi suatu 

standar bagi seseorang untuk memiliki izin sebagai akuntan publik. Dengan 

adanya persyaratan tersebut, diharapkan setiap akuntan memiliki kompetensi 

profesional.  

2.1.2.1 Kantor Akuntan Publik 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

17/PMK.01/2008 Bab VI Tentang Kantor Akuntan Publik membagi KAP dalam 

dua kategori ditinjau dari badan usahanya, yaitu: 

1. KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan, hanya dapat didirikan dan 
dijalankan oleh seorang akuntan publik yang sekaligus bertindak sebagai 
pemimpin. 

2. KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata 
atau persekutuan firma, hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) 
orang akuntan publik dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan 
salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan. 

Praktik akuntan publik dijalankan oleh KAP anggota IAPI. KAP 

merupakan organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai ketentuan 

perundang-undangan dan bergerak di bidang pemberian jasa profesional. Anggota 
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KAP adalah anggota IAI dan staf profesional (baik IAI-KAP maupun bukan IAI-

KAP) yang bekerja pada satu KAP (Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, 

2001). 

Arens et al (2012:20) mengelompokkan empat kategori ukuran yang 

digunakan untuk menggambarkan KAP, yaitu (a) Big Four international firms; 

(b) National firms; (c) Regional and large local firms; (d) Small local firms. 

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kantor Internasional empat besar, terletak di Amerika Serikat dan memiliki 

cabang di seluruh dunia. KAP Empat Besar mengaudit hampir semua 

perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan seluruh dunia serta juga banyak 

perusahaan yang lebih kecil juga. Keempat KAP tersebut adalah Deloitte & 

Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, dan KPMG. 

b. Kantor nasional, memberikan jasa yang sama seperti KAP Empat Besar dan 

bersaing secara langsung untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional 

berafiliasi dengan kantor di negara lain sehingga memiliki kemampuan 

bertaraf internasional. 

c. Kantor regional dan kantor lokal yang besar, memiliki staf profesional lebih 

dari 50 orang. Diantara KAP tersebut ada yang hanya memiliki satu kantor 

maupun yang memiliki cabang, beberapa diantaranya berafiliasi dengan 

asosiasi KAP guna berbagai sumber daya untuk hal-hal seperti informasi 

teknis dan pendidikan berkelanjutan. 

d. Kantor lokal kecil, dimana hanya mempunyai kurang dari 25 tenaga 

profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini 
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melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan usaha 

nirlaba. Banyak kantor lokal kecil yang tidak melakukan audit, namun hanya 

memberikan jasa akuntansi dan perpajakan bagi kliennya. 

2.1.2.2 Jasa Akuntan Publik 

Perincian jasa-jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik terbagi 

atas 3 bagian, yaitu (a) Assurance Services; (b) Other Assurance Services; (c) 

Nonassurance services provided by CPAs (Arens et al , 2012).  

Berikut ini rincian atas jasa-jasa tersebut: 

a. Jasa Assurance  
Jasa profesional independen yang menyediakan informasi laporan keuangan 
historis guna meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Salah 
satu kategori jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa 
atestasi (attestation service) dimana KAP mengeluarkan laporan tentang 
reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 
lima kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, atestasi mengenai 
pengendalian internal atas pelaporan keuangan, review laporan keuangan 
historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa atestasi lain 
yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. 

b. Jasa Assurance lainnya 
 Jasa ini berbeda dengan jasa atestasi lainnya karena akuntan publik tidak 

harus mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus mengenai 
reliabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Namun 
fokusnya sama dengan jasa atestasi lainnya, yaitu peningkatan mutu 
informasi bagi pengambilan keputusan. 

c. Jasa Nonassurance 
 KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup 

assurance. Tiga contoh diantaranya adalah jasa akuntan dan pembukuan, jasa 
pajak, dan jasa konsultasi manajemen. 

Berdasarkan ketiga jenis jasa akuntan publik, jasa assurance berupa audit 

atas laporan keuangan merupakan jasa yang paling sering diberikan oleh KAP. 

Sebab, jasa tersebut memberikan laporan mengenai reliabilitas suatu asersi berupa 

opini atas laporan keuangan perusahaan untuk menjamin keandalan laporan 
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keuangan tersebut. Sedangkan jasa assurance lainnya tidak mengharuskan 

akuntan publik untuk mengeluarkan laporan reliabilitas terhadap suatu asersi. 

Terakhir, jasa ketiga yaitu jasa nonassurance hanya jasa-jasa untuk membantu 

manajemen perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan. 

2.1.2.3 Standar Profesional Akuntan Publik 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan modifikasi 

standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 

(DSPAP) yang dijadikan pedoman bagi akuntan publik dalam memberikan jasa 

profesionalnya. SPAP disusun untuk memenuhi tuntutan peningkatan mutu jasa 

yang diberikan (SPAP, 2011). SPAP terdiri atas enam tipe standar profesional, 

yaitu: 

1. Standar Auditing 
Merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, yang terdiri dari 10 
standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA 
berisi ketentuan-ketentuan dan pancuan utama yang harus diikuti oleh 
akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Tafsiran resmi ini 
bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik, 
sehingga pelaksanaanya bersifat wajib (mandatory). 

2. Standar Atestasi 
Memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik, 
mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan oleh jasa audit atas 
laporan keuangan historis, pemeriksaan laporan keuangan prospektif, serta 
tipe perikatan atestasi lainnya. Standar atestasi terdiri dari 11 standar yang 
dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). Tafsiran resmi ini 
bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik, 
sehingga pelaksanaanya bersifat wajib (mandatory). 

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review 
Memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang 
mencakup jasa akuntan dan review. Standar Jasa Akuntansi dan review dirinci 
dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). 
Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai 
akuntan publik, sehingga pelaksanaanya bersifat wajib (mandatory). 
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4. Standar Jasa Konsultansi 
Memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultansi bagi 
kliennya melalui KAP. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan 
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa 
konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. 
Umumnya, pekerjaan konsultasi dilaksanakan demi kepentingan klien. 

5. Standar Pengendalian Mutu  
Memberikan panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas 
jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang 
diterbitkan oleh DSPAP dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 
yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, IAI.  

6. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 
Bagian dari kode etik IAI yang mengatur anggotanya dalam menjalankan 
praktik akuntan publik. Aturan ini ditetapkan oleh rapat anggota IAI 
Kompartemen Akuntan Publik dan wajib ditaati oleh seluruh anggota serta 
staf profesional di suatu KAP. 

Berdasarkan uraian mengenai SPAP, keenam tipe standar profesional 

tersebut memberi panduan bagi praktisi dalam memberikan jasa profesionalnya 

sehingga bersifat mengikat dan berkewajiban untuk mematuhi standar tersebut. 

Hal di atas dapat dijelaskan bahwa Standar Auditing memberikan panduan atas 

laporan keuangan historis sebuah perusahaan, Standar Atestasi memberikan 

tingkat keyakinan tertinggi atas jasa atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review 

merupakan rerangka untuk fungsi jasa nonatestasinya, Standar Konsultasi untuk 

para praktisinya yang menyediakan jasa-jasa konsultasi, Standar Pengendalian 

Mutu berfungsi untuk mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan, serta Aturan 

Etika dan Kompartemen yang akan mengatur anggotanya dalam menjalankan 

praktik akuntan. 
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2.1.3 Sistem Pengendalian Mutu 

Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi 

suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut:  

“For a CPA Firm, quality control comprises the methods used to ensure 
that the firm meets its professional responsibilities to client and others. 
These methods include the organizational structure of the CPA firm and 
the procedures the firm entablishes”. 

SPAP (2011:16000.1) menyebutkan kebutuhan sistem pengendalian 

mutu dalam KAP bahwa: 

“Setiap Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian 
mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang 
terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut”.  

Berdasarkan konsep sistem pengendalian mutu di atas, menunjukkan 

adanya suatu keharusan KAP untuk menetapkan sistem pengendalian mutu pada 

semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review, serta konsultasi yang standarnya 

telah ditetapkan oleh IAI dan dibutuhkannya auditor profesional dalam 

melaksanakan pelaksanaan audit. Sistem pengendalian mutu mencakup struktur 

organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. 

Sistem pengendalian mutu harus relevan dan dirancang selaras dengan struktur 

organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1). 

Arens et al (2012:28) menyebutkan Quality Control Standards 

Committee yang dibentuk oleh AICPA mengidentifikasikan lima elemen sistem 

pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan auditor meliputi: 

1. Leadership responsibilities for quality within the firm 
The firm should promote a culture that quality is essential in performing 
engagements and should establish policies and procedures that support that 
culture. 
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2. Relevant ethical requirements 
All personnel on engagements should maintain independence in fact and in 
appearance, perform all professional responsibilities with integrity, and 
maintain objectivity in performing their professional responsibilities. 

3. Acceptance and continuation of clients and engagements 
Policies and procedures should be established for deciding whether to accept 
or continue a client relationship. These policies and procedures should 
minimize the risk of associating with a client whose management lack 
integrity. The firm should also undertake engagements that can be completed 
with professional competence. 

4. Human resources 
Policies and procedures should be established to provide the firm with 
reasonable assurance that (a) all new personnel should be qualified to 
perform their work competently, (b) work is assigned to personnel who have 
adequate technical training and proficiency, (c) all personnel should 
participate in continuing professional education and professional 
development activities that enable them to fulfill their assigned 
responsibilities, and (d) personnel selected for advancement have the 
qualifications necessary for the fulfillment of their assigned responsibilities. 

5. Engagement performance 
Policies and procedures should exist to ensure that the work performed by 
engagement personnel meets applicable professional standards, regulatory 
requirements, and the firm’s standards of quality. 

6. Monitoring 
Policies and procedures should exist to ensure that the other quality control 
elements are being effectively applied. 

Elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. KAP harus mempromosikan budaya yang berkualitas dengan menetapkan 

kebijakan dan prosedur yang dapat mendukung budaya tersebut. 

2. Setiap personel wajib menjaga objektivitas dan integritas untuk melaksanakan 

semua tanggung jawab profesionalnya. 

3. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan 

menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur 

ini harus meminimalisir resiko berkaitan dengan klien yang manajemennya 
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tidak memiliki integritas. KAP juga hanya menerima penugasan yang dapat 

diselesaikan dengan kompetensi profesionalnya. 

4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang 

wajar bahwa: 

a. Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan 

secara kompeten. 

b. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan teknis 

yang memadai. 

c. Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta 

kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi 

tanggung jawab yang diberikan. 

d. Personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan memiliki 

kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang 

diberikan.  

5. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh penugasan personel memenuhi standar profesi yang 

berlaku, persyaratan peraturan dan standar mutu KAP itu sendiri. 

6. Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikam bahwa elemen 

pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif. 

2.1.3.1 Penetapan Tanggung Jawab (SPAP, 2011:16000.4) 

KAP dapat menetapkan tanggung jawab kepada personelnya agar dapat 

melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif. Hal-

hal yang harus mendapat pertimbangan memadai dalam penetapan tanggung 



22 
 

jawab, adalah kompetensi individu, penetapan wewenang, dan lingkup supervisi 

yang diberikan.  

2.1.3.2 Komunikasi (SPAP, 2011:16000.4) 

KAP wajib mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutu kepada personelnya dengan suatu cara yang akan memberikan keyakinan 

memadai bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dapat dipahami. Pada umumnya, 

komunikasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara tertulis namun efektivitas 

pengendalian mutu KAP tidak terpengaruh oleh ketiadaan dokumentasi kebijakan 

dan prosedur yang ditetapkan oleh KAP. Ukuran, struktur, dan sifat praktik KAP 

harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah dokumentasi kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutu diperlukan dan, jika diperlukan, seberapa luas 

dokumentasi tersebut dilaksanakan. 

2.1.3.3 Pemantauan (SPAP, 2011:16000.4) 

KAP harus memantau efektivitas pengendalian mutunya dengan cara 

mengevaluasi, secara rutin, kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, 

penetapan tanggung jawab, dan komunikasi kebijakan prosedurnya. Ukuran, 

struktur, dan sifat praktik KAP mempengaruhi keterbatasan dan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh fungsi pemantauan KAP. Tersirat dalam fungsi pemantauan 

adalah perubahan rutin terhadap kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung 

jawab, dan bentuk serta lingkup komunikasi, karena adanya perubahan yang 

berasal dai pernyataan baru oleh pihak berwenang, atau karena adanya perubahan 

keadaan. 
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2.1.3.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu 

SPAP mewajibkan KAP mempertimbangkan setiap unsur pengendalian 

mutu, sejauh diterapkan dalam praktiknya, dalam menetapkan kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutunya. Unsur-unsur dalam pengendalian mutu saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, praktik 

pemekerjaan KAP akan berpengaruh terhadap kebijakan pelatihannya sedangkan 

praktik pelatihan mempengaruhi kebijakan promosinya. Praktik keduanya akan 

mempengaruhi kebijakan supervisi, lalu kebijakan supervisi tersebut berpengaruh 

pada kebijakan pelatihan dan promosi (SPAP, 2011:16000.2). 

Maka, dalam memenuhi ketentuan yang berlaku, KAP wajib membuat 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai: 

1. Independensi 
Memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap lapisan organisasi dan 
semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur 
dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Secara rinci, Aturan Etika 
No. 1, Integritas, Objektivitas dan Independensi, memuat contoh-contoh 
penerapan yang berlaku untuk akuntan publik. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Wajibkan semua personel, pada setiap tingkat organisasi mematuhi 
ketentuan independensi sebagaimana diatur oleh IAI. 

b. Komunikasikan kebijakan dan prosedur mengenai independensi kepada 
personel pada semua tingkat organisasi. 

c. Pada waktu berperan sebagai auditor utama, konfirmasikan 
independensi KAP lain yang mengadakan perikatan untuk 
melaksanakan bagian dari suatu kontrak perikatan. 

d. Lakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur 
mengenai independensi. 

2. Penugasan Personel 
Memberikan keyakinan yang memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan 
oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis 
untuk penugasan tersebut. Dalam proses penugasan personel, sifat dan 
lingkup supervisi harus dipertimbangkan sebab pada dasarnya personel yang 
ditugaskan apabila semakin cakap dan berpengalaman, maka semakin tidak 
diperlukannya supervisi secara langsung terhadap personel tersebut. 
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• Kebijakan dan Prosedur: 
a. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam pengawasan 

personel, termasuk perencanaan kebutuhan untuk KAP secara 
keseluruhan dan untuk masing-masing kantor cabangnya, dam ukuran 
yang ditetapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, 
keahlian, pengembangan, dan pemanfaatan personel dalam pelaksanaan 
perikatan. 

b. Tunjuk satu atau lebih personel yang tepat untuk bertanggung jawab 
dalam penugasan personel. 

c. Selenggarakan pengesahan penjadwalan waktu pelaksanaan dan 
kebutuhan personel untuk perikatan, oleh personel yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan perikatan tersebut. 

3. Konsultasi 
Memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh 
informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki 
tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement) yang memadai. 
Sifat konsultasi akan tergantung, antara lain ukuran KAP dan tingkat 
pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana 
perikatan. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Identifikasi masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personel 
untuk berkonsultasi dan mendorong personel yang berkonsultasi dengan 
atau menggunakan sumber atau pihak yang berwenang mengenai 
masalah yang kompleks dan tidak biasa. 

b. Tunjuk satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai 
pihak yang berwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam 
konsultasi. Buat prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
antara personel pelaksana perikatan dengan para spesialis. 

c. Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dialkukan terhadap hasil 
konsultasi mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan 
adanya konsultasi. Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk 
konsultasi lain. 

4. Supervisi 
Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi 
standar mutu yang telah ditetapkan oleh KAP.  Lingkup supervisi dan review 
tergantung pada faktor-faktor seperti kerumitan masalah, kualifikasi staf 
pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah 
digunakan. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Sediakan prosedur untuk perencanaan perikatan. 
b. Sediakan prosedur untuk mempertahankan standar mutu KAP untuk 

pekerjaan yang dilaksanakan. 
c. Sediakan prosedut untuk me-review kertas kerja dan laporan perikatan. 
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5. Pemekerjaan  
Memberikan keyakinan memadai bahwa semua stafnya profesionalnya 
memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan untuk melakukan 
perikatan secara kompeten. Sehingga mutu pekerjaan KAP akan tergantung 
kepada integritas, kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan 
supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan menjadi salah 
satu unsur yang mempertahankan mutu pekerjaan KAP. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Selenggarakan program yang dirancang untuk memperoleh personel 
berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personel, 
penetapan tujuan pemekerjaan, dan penetapan kualifikasi personel yang 
terlibat dalam fungsi pemerkejaan. 

b. Tetapkan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi orang-orang 
yang potensial dapat dipekerjakan untuk semua tingkat profesional. 

c. Informasikan kepada pelamar kerja dan personel baru, mengenai 
kebijakan dan prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka. 

6. Pengembangan Profesional 
Memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan yang 
cukup sehingga memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya. 
Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan sarara untuk 
KAP dalam memberikan pengetahuan memadai kepada personelnya untuk 
memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan kariernya di KAP. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Tetapkan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan 
profesional KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personel. 

b. Sediakan informasi bagi personel mengenai perkembangan terkojo 
dalam standar profesional dan materi mengenai kebijakan prosedur 
teknis KAP, dan berikan dorongan bagi mereka untuk terlibat dalam 
aktivitas pengembangan diri. 

c. Sediakan, sejauh diperlukan, program untuk memenuhi kebutuhan KAP 
akan personel dengan keahlian dalam bidang dan industri khusus. 

d. Sediakan pelatihan di tempat kerja (on the job training) selama 
pelasanaan perikatan. 

7. Promosi  
Memberikan keyakinan memdai bahwa semua personel terseleksi untuk 
promosi memiliki kualifikasi seperti yang telah diisyaratkan untuk mendapat 
lapisan tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan 
berpengaruh terhadap mutu pekerjaan personel. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Tetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat 
tanggung jawab KAP 

b. Latihan evaluasi kinerja personel, dan secara periodik beritahu personel 
mengenai kemajuan mereka. Selenggarakan arsip personel yang 
memuat dokumentasi mengenai proses evaluasi. 
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c. Bebankan tanggung jawab untuk penetapan keputusan promosi. 

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 
Memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima 
atau dilanjutkan untuk meminimalis hubungan dengan klien dimana 
manajemennya tidak memiliki integritas. Namun, KAP tidak memiliki 
wewenang untuk menentukan integritas atau keandalan klien. Sehingga KAP 
harus bersandar pada prinsip pertimbangan hati-hati (prudence) dalam 
menentukan hubungan profesionalnya. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Tentukan prosedur evaluasi calon klien dan persetjuan mereka menjadi 
klien. 

b. Lakukan evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat 
terjadinya peristiwa khusus, untuk menentukan apakah hubungan 
dengannya perlu dilanjutkan. 

9. Inspeksi 
Memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur, mulai dari indepedensi 
hingga penerimaan dan keberlanjutan klien, telah diterapkan secara efektif. 
Prosedur direksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang 
bertindak sebagai perwakilan dari kepentingan manajemen KAP. 
• Kebijakan dan Prosedur: 

a. Tetapkan batas lingkup dan isi program inspeksi KAP. 
b. Sajikan pelaporan temuan inspeksi dan tindakan pemantauan yang 

dilaksanakan, kepada tingkat manajemen yang semestinya. 

Unsur-unsur sistem pengendalian mutu dapat memberikan keyakinan 

bahwa personel pada KAP melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan 

standar untuk mengendalian kualitas jasa yang dihasilkan KAP. Penerapan unsur-

unsur sistem pengendalian mutu di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Independensi menberikan keyakinan mengendai sikap netral dan mental yang 

tidak terpengaruhi oleh pihak lain. 

2. Penugasan personel memberikan keyakinan bahwa penugasan diberikan 

kepada personel yang memiliki kompetensi. 

3. Konsultasi memberikan keyakinan bahwa personel dapat berkonsultasi 

dengan seorang ahli yang telah ditunjuk KAP apabila terdapat kesulitan atau 

masalah.  
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4. Supervisi memberikan keyakinan mengenai kesesuaian pelaksanaan 

penugasan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan oleh KAP. 

5. Pemekerjaan memberikan keyakinan bahwa semua personel memiliki 

kualifikasi berupa kompetensi, integritas, dan motivasi yang memadai untuk 

melakukan perikatan. 

6. Pengembangan profesional memberikan keyakinan bahwa personelnya 

memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan 

berkelanjutan profesional untuk mendapatkan pengetahuan memadai guna 

memenuhi tanggung jawabnya. 

7. Promosi memberikan keyakinan bahwa personel mendapat lapisan tanggung 

jawab yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi yang telah disyaratkan. 

8. Penerimaan dan keberlanjutan klien memberikan keyakinan mengenai 

penerimaan atau keberlanjutan perikatan dengan klien. 

9. Inspeksi memberikan keyakinan bahwa setiap unsur sistem pengendalian 

mutu telah diterapkan secara efektif.  

 

2.1.4 Kompetensi Auditor 

Spencer dan Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai 

karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja 

individu dalam pekerjaannya (an underlying characteristic’s of an individual 

which is causally related to criterion – referenced effective and or superior 

performance in a job or situation). Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) 

underlying characteristics mengandung makna kompetensi adalah bagian dari 

kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang, (2) causally related 
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memiliki arti kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi 

perilaku dan kinerja, dan (3) criterion referenced bermakna bahwa kompetensi 

sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik, diukur dari kriteria atau 

standar yang digunakan. 

International Federation of Accountant (IFAC) menyatakan bahwa 

kompetensi auditor merupakan keadaan dimana auditor mampu melakukan peran 

pekerjaannya untuk mencapai standar yang ditetapkan. Kompetensi ini dapat 

dinilai dengan berbagai cara termasuk dengan cara penilaian oleh diri sendiri.  

Dimensi dari kompetensi disini terdiri dari: 

a. Persyaratan umum, dengan indikator auditor memiliki kualifikasi sebagai 

akuntan profesional, minimal sarjana atau setara dan memenuhi seluruh 

persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam standar ini. 

b. Knowledge content, dengan indikator pengetahuan tentang audit atas 

informasi keuangan pada level lanjut, akuntansi keuangan, dan pelaporan 

pada level lanjut, dan teknologi informasi. 

c. Professional skill, dengan indikator kemampuan pemecahan masalah, bekerja 

dalam tim secara efektif, memahami teknik penelitian, presentasi, diskusi, dan 

teknik komunikasi lainnya, mengaplikasikan standar audit, mengevaluasi 

standar pelaporan keuangan, professional skepticism (kehati-hatian 

profesional), pertimbangan profesional (professional judgement), dan 

penyelesain konflik. 

d. Professional value, ethic and attitude, dengan indikator penerimaan terhadap 

standar audit yang meliputi etika, penerapan prinsip-prinsip utama, 
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konsekuensi dari perilaku tidak etis dan penyelesaian atas dilema-dilema 

etika. 

e. Practical expertise, dengan indikator auditor memiliki kesempatan 

mempraktikkan keahliannya di bawah supervisi yang memadai dan 

mengembangkan dan menunjukkan kompetensi yang disyaratkan oleh standar 

audit. 

Dalam SPAP (2011) menyebutkan bahwa prinsip kompetensi, 

kecermatan, serta kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk 

memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk 

menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien dan 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar 

profesi dan kode etik yang berlaku. Pemberian jasa profesional yang kompeten 

membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan 

keahlian profesional. Keahlian profesional tersebut merupakan hasil dari 

pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, 

seminar, simposium dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kemampuan 

intelektualnya (Suraida, 2005). 

Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah 

yaitu: 

a. Pencapaian kompetensi profesional  

Auditor dituntut harus bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang 

akuntansi dan auditing. Pencapaian tersebut dimulai dengan pendidikan 

formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu 
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auditor menjalani pelatihan teknis yang cukup dengan mencakup aspek teknis 

dan pendidikan umum. Sebab betapapun tingginya kemampuan sesorang 

dalam bidang yang lain (seperti bidang bisnis dan keuangan), namun ia tidak 

dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud jika dia tidak memiliki 

pendidikan dan pengalaman (SPAP, 2011:210.1). 

b. Pemeliharaan kompetensi profesional  

Pemeliharaan kompetensi tersebut membutuhkan kesadaran dan pemahaman 

yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknik profesi dan perkembangan 

bisnis yang relevan.  

Kompetensi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu 

(DeAngelo, 1981): 

1. Kompetensi auditor individual 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas auditor, diantaranya 

pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor 

memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan 

mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. 

2. Kompetensi tim audit 

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan 

menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam 

suatu penugasan, suatu tim audit biasanya terdiri atas auditor junior, auditor 

senior, manajer, dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang 

lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar 

anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu 
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yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan 

menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.  

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP 

Besaran KAP menurut Deis dan Giroux (1992) dapat diukur dari jumlah klien 

dan persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya agar 

tidak berpindah ke KAP lain (Kusharyanti, 2003). Penelitian yang dilakukan 

oleh DeAngelo (1981) menemukan hubungan yang positif ditinjau dari 

ukuran KAP dimana KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih 

tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar. 

Berdasarkan  uraian di atas, kompetensi menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh DeAngelo (1981) yaitu pengetahuan dan pengalaman. 

Kompetensi tersebut ditinjau dari sudut pandang auditor individual, hal ini 

dikarenakan auditor adalah subjek yang melakukan audit secara langsung dan 

berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang 

memadai untuk menghasilkan audit berkualitas. 

2.1.4.1 Pengetahuan 

Prinsip dasar SPAP mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara 

pengetahuan dan profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara 

berkesinambungan (SPAP, 2011).  

Menurut Cloyd (1997) besarnya usaha yang dicurahkan auditor untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat 

pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual dan teoritis 
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(Mardisar dan Sari, 2007). Sehingga, dalam mendeteksi sebuah kesalahan seorang 

auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan 

tersebut terjadi (Tubbs, 1992). 

Beberapa pengetahuan yang perlu dimiliki auditor antara lain adalah 

pengetahuan mengenai akuntansi, auditing, perpajakan, dan hukum sebagaimana 

menurut Tackett et al (2006): 

“Regular auditors are generalists. They are required to have a broad 
knowledge of accounting, auditing, taxation, business law, federal and 
state reporting requirements, etc. This broad knowledge base is 
necessary in order to understand the wide range of business 
transactions, documents, and accounting entries contained in a typical 
audit”.  

 Adapun secara umum, auditor harus memiliki pengetahuan mengenai 

general auditing, functional area, computer auditing, accounting issue, spesific 

industri, general world knowlegde (pengetahuan umum), dan problem solving 

knowledge (Bedard dan Michelene, 1993). 

Dimensi pengetahuan dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan 

indikator: (a) pengetahuan prinsip akuntansi dan standar auditing; (b) pengetahuan 

tentang jenis bisnis klien; dan (c) pendidikan formal dan informal (DeAngelo, 

1981). 

2.1.4.2 Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi, serta menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah 

dilakukan seseorang sehingga dapat memberikan peluang yang besar untuk 

melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Semakin luasnya pengalaman kerja 
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seseorang, maka akan semakin terampil baik pola berpikir maupun sikap dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Ilmiyati dan Suhardjo, 2012).  

Selain itu, dengan pengalaman auditor memiliki keunggulan dalam: (1) 

mendeteksi kesalahan; (2) memahami kesalahan secara akurat; dan (3) 

menemukan penyebab kesalahan (Tubbs, 1992). 

Menurut Alim dkk. (2007), pengalaman merupakan pengetahuan atau 

keahlian yang diperoleh baik dari pengamatan langsung atau keikutsertaan dalam 

suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata. Atau dapat disimpulkan bahwa dengan 

pengalaman, seorang auditor dapat belajar dari kegiatan masa lalu yang berkaitan 

dengan seluk-beluk audit sehingga memberikan harapan pada setiap keputusan 

yang diambil. 

Terkait dengan pengalaman, Nieuw dan Van (2007) berpendapat: 

“Experience ...distinguished into three categories of experience general 
ecperience (as measured by the number of years the audtor has 
experience in the auditing field), industry experience (as measured by the 
number of hours spent on the audit of industry-spesific audit 
engagements over the past three years), and task-spesific experience (as 
measured by the number of times the spesific audit tasks investigated in 
this thesis have performed as well as the number of hours spent on these 
tasks)”.  

Teori di atas dapat dijelaskan bahwa pengalaman yang diperlukan auditor 

untuk meningkatkan kompetensinya terdiri dari pengalaman umum (general 

experience) yang diperoleh dari lamanya auditor bekerja di bidang audit, 

pengalaman tentang industri (industri experience) yang diperoleh dari lamanya  

auditor mengaudit industri klien, dan pengalaman tentang tugas audit tertentu 

(task-spesific experience) diperoleh dari lamanya auditor mengikuti jenis 

penugasan audit tersebut. 
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Sedangkan, dimensi pengalaman ini diukur dengan menggunakan 

indikator: (a) jenis perusahaan yang pernah diaudit; dan (b) jumlah klien yang 

sudah di audit (Tubbs, 1992). 

 

2.1.5 Kualitas Audit 

Secara tradisional, DeAngelo (1981) mempunyai pikiran bahwa kualitas 

audit sebagai: 

“The Market assessed joint probability that a given auditor will both (a) 
discover a breach in client’s accounting system, and (b) report the 
breach”.  

Sedangkan menurut AAA Financial Accounting Standard Committee 

(2000): 

“Good quality audits require both competence (expertise) and 
indepedence. These qualities have dirrect effect on actual audit quality, 
as well as potential interactive effects. In addition, financial statements 
user’s perception of audit quality are a function of their perceptions of 
both auditor independence and expertise”. 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua aspek kualitas audit: Pertama, 

kemampuan seorang auditor dalam menemukan masalah dalam sistem akuntansi 

klien atau membuat suatu pertimbangan yang benar ketika memiliki pengetahuan 

yang relevan (kompetensi). Kedua, kemampuan auditor tersebut dalam 

melaporkan permasalahan tersebut (independensi). Permasalahan sistem akuntansi 

klien terjadi jika laporan keuangan mengandung salah saji material. 

Kualitas audit ini timbul atas tuntutan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Sebab, auditor 

memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi dan menilai apakah laporan keungan 
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telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima 

umum.   

Audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi standar 

auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (professional qualities), 

auditor independen, serta pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (SPAP, 2011).  

Berdasarkan penelitian Jaffar et al (2005) yang menunjukkan bahwa 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya, adalah: (1) 

Pengetahuan auditor tentang standar akuntansi dan standar audit, (2) Kemampuan 

auditor dalam menginformasikan perkembangan akuntansi dan pelaporan 

keuangan, (3) Ketaatan auditor pada standar etika, dan (4) Pengetahuan auditor 

akan industri bisnis klien. 

2.1.5.1 Unsur-unsur Kualitas Audit 

Model yang digunakan untuk membangun teori dan penelitian empiris 

yang ada, dikembangkan oleh Wooten (2003) dan SPAP (2011): 

a. Deteksi salah saji  

 “Detecting material misstatements is influenced by how well the audit team 
performs the audit, which in turn is influenced by the quality control system 
and management resources of the audit firm. Many studies have used firm 
size as a surrogate for these audit firm and audit team factors, and their 
findings have been controversial” (Wooten, 2003). 

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat menemukan salah saji yang 

material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material dipengaruhi 

oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang pada gilirannya 

dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen 
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perusahaan audit. Kompetensi auditor dihubungkan dengan pengetahuan dan 

pengalaman audit. Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan SPAP 

dan memiliki pengalaman audit yang memadai akan mampu mendeteksi salah 

saji. 

b. Berpedoman pada 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 pengatur standar yang 

telah ditetapkan oleh IAI. 

c. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien 

Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus 

mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen yang 

kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon dengan baik 

oleh klien.  

d. Prinsip kehati-hatian 

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam 

perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji yang material. Auditor 

sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek dari 

audit, termasuk evaluasi risiko audit, formulasi dan tujuan audit, menetapkan 

scope atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil 

audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar 

profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua 

aspek audit maka hal ini akan meningkatkan hasil audit. 
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e. Review dan pengendalian oleh supervisor 

 “Panels of experts also associate high quality with a firm that has strong 
controls in place over its audit process. GAAS requires a firm to maintain a 
quality-control system and requires auditors to adequately plan their audits. 
There is much leeway, however, in determining how formal and prescriptive 
these systems need to be. Firms with a more rigorous quality-control system 
and a more systematic audit methodology process are less likely to have 
material misstatements go undetected by their audit procedures” (Wooten, 
2003). 

Para ahli juga mengasosiasikan kualitas audit yang tinggi dengan sebuah 

perusahaan yang memiliki pengendalian yang baik selama proses audit. SPAP 

mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem 

pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang 

memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih baik 

dan metodologi proses auditnya akan cenderung lebih baik dalam mendeteksi 

salah saji dalam pekerjaan auditnya. Peranan supervisor dalam 

mengendalikan pekerjaan akan sangat menentukan terhadap kualitas hasil 

pekerjaanya.  

f. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner 

“The experts reported that partner and manager attention to the engagement 
is associated with audit quality. GAAS requires that audits be properly 
supervised and assigned. The availability during fieldwork of the seasoned 
judgment of an experienced auditor provides authoritative responses to 
technical and procedural questions” (Wooten, 2003). 

Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan partner untuk keterlibatan 

yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan bahwa audit harus 

disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan partner yang memadai 

mulai saat perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit akan 
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memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek harus dilakukan dalam 

mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi oleh auditor.  

 

2.1.6 Hubungan Sistem Pengendalian Mutu dengan Kualitas Audit 

Menurut Whittaker dan Western (1985), setiap pelaksanaan audit harus 

memiliki standar kualitas yang tinggi. Standar kualitas yang tinggi ini bisa dicapai 

dengan perencanaan yang tepat serta pengendalian dan penekanan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. Carlmichael et al (1996) menyebutkan bahwa KAP 

harus memiliki kebijakan pengendalian atas kualitas auditnya sesuai dengan 

standar profesional untuk setiap penugasan.  

Flint (1988) mengungkapkan sebagai berikut: 

“Quality Audit examine products, processes, and systems with respect to 

predetermined standards”.  

Artinya, kualitas audit akan memeriksa produk, proses, dan sistem 

sehubungan dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya suatu 

sistem atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tugas pemakainya 

berpengaruh positif terhadap kinerjanya (Goodhue, 1988).  

Dalam perikatan jasa profesional, KAP bertanggung jawab untuk 

mematuhi berbagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar yang berisi panduan bagi 

KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh 

kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, 

adanya suatu keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki sistem pengendalian 

mutu sehingga harus komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi, 
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kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1). Dengan adanya sistem 

pengendalian mutu di KAP akan berpengaruh terhadap pelaksanaan penugasan 

audit secara individual dan pelaksanaan praktik audit secara keseluruhan (SPAP, 

2011:161.2). 

Menurut United States General Accounting Office (1993): 

“The quality control system should define principles, policies, and 
procedures that will achieve the consistent quality of work that the 
organization expects” 

Hal tersebut menerangkan bahwa sistem pengendalian mutu harus 

mendefiniskan prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur untuk mencapai kualitas 

pekerjaan secara konsisten sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi tersebut. 

KAP wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu (SPAP, 

2011:16000:2). Pemekerjaan menjadi salah satu unsur penentu dalam 

pengendalian mutu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP. Hal ini 

disebabkan karena pemekerjaan memberikan keyakinan bahwa semua staf 

profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat untu memungkinkan mereka 

melakukan perikatan secara kompeten. Mutu pekerjaan KAP akan tergantung 

kepada integritas, kompetensi dan motivasi personel yang melakukan supervisi 

atas pekerjaan (SPAP, 20`11:16000.3). 

 

2.1.7 Hubungan Kompetensi Auditor dengan Kualitas Audit 

KAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan 

hubungan profesionalnya, bahwa staf KAP kompeten secara profesional, objektif, 

dan akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama 

(SPAP, 2011: 16000.1). Persyaratan profesional yang dituntut adalah orang yang 
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memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen 

(SPAP, 2011:110.3).  

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi 

klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung 

pada independensi auditor (Deis dan Giroux, 1992). Selain itu, menurut AAA 

Financial Accounting Standard Committee (2000): 

“Good quality audits require both competence (expertise) and 
indepedence. These qualities have direct effect on actual audit quality, as 
well as potential interactive effects. In addition, financial statements 
user’s perception of audit quality are a function of their perceptions of 
both auditor independence and expertise”. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit dipengaruhi secara 

langsung oleh kompetensi (keahlian) dan independensi. 

Menurut Bedard dan Michelene (1993) kompetensi dapat mencakup 

keahliaan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural 

yang luas dimana ditunjukkan dengan pengalamannya mengaudit.  

Dalam melakukan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman agar mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keungan 

kliennya (DeAngelo, 1981). Menurut Ashton (1991), pengetahuan spesifik dan 

lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. 

Cloyd (1997) mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat 

meningkatkan kualitas kerja. Sedangkan Choo dan Trotman (1991) berpendapat 

bahwa auditor berpengalaman akan menemukan item-item yang tidak umum 
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(atypical) dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor 

yang berpengalaman dengan auditor kurang berpengalaman tidak berbeda dalam 

menemukan item-item yang umum (typical). Serupa dengan Libby dan Frederick 

(1990) yang menyatakan bahwa semakin banyaknya pengalaman auditor maka 

akan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghasilkan berbagai macam 

dugaan pada temuan audit.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Citra profesi akuntan publik tergantung atas tingkat kepercayaan 

masyarakat pemakai jasa akuntan, berdasarkan tingkat kualitas jasa dan tingkat 

kesadaran para akuntan dalam mematuhi kode etik akuntan publik (Agoes, 2006). 

Bagi seorang akuntan publik, dalam menyelesaikan pekerjaan akan mengandalkan 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki serta berkomitmen untuk disiplin dan 

bertanggung jawab penuh pada pihak yang menjadi fokus pelayanan profesinya.  

Dalam perikatan jasa profesional, KAP bertanggung jawab untuk 

mematuhi berbagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar yang berisi panduan bagi 

KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh 

kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, 

adanya suatu keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki sistem pengendalian 

mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan 

profesional dengan SPAP sehingga harus komprehensif dan selaras dengan 

struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1). 
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Dengan adanya sistem pengendalian mutu di KAP akan berpengaruh terhadap 

pelaksanaan penugasan audit secara individual dan pelaksanaan praktik audit 

secara keseluruhan (SPAP, 2011:161.2). 

Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu meliputi: (1) independensi; 

(2) penugasan personel; (3) konsultasi; (4) supervisi; (5) pemekerjaan; (6) 

pengembangan profesional; (7) promosi; (8) penerimaan dan keberlanjutan klien; 

dan (9) inspeksi (SPAP, 2011:16000.2).  

Selain itu, KAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam 

menentukan hubungan profesionalnya, bahwa staf KAP kompeten secara 

profesional, objektif, dan akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan 

cermat dan seksama (SPAP, 2011:16000.1). Persyaratan profesional yang 

dituntut adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik 

sebagai auditor independen (SPAP, 2011:110.3).  

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit merupakan probabilitas bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi 

klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung 

pada independensi auditor (Deis dan Giroux, 1992). Hal tersebut diungkapkan 

pula oleh AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) yang 

menyatakan bahwa, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi 

(keahlian) dan independensi.  

Berdasarkan hal yang telah diungkapkan di atas, kualitas audit dapat 

dipengaruhi oleh dua hal, yakni pengendalian kualitas jasanya dan kompetensi 
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akuntan publiknya. Penelitian ini akan fokus pada kualitas audit yang dipengaruhi 

secara langsung oleh profesi akuntan publik dengan memperhatikan sistem 

pengendalian mutu sebagai acuan bagi KAP dalam menjamin keyakinan memadai 

tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP sehingga harus 

komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik 

KAP (SPAP, 2011:16000.2) dan kompetensi diri akuntan publik tersebut 

(pengetahuan dan pengalaman). Karena berkualitas atau tidaknya pekerjaan 

auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil oleh auditor 

dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi penilaian pihak lain terhadap 

kondisi perusahaan (Mardisar dan Sari, 2007). 

Pada penelitian ini, hasil audit yang berkualitas diukur dengan (1) deteksi 

salah saji; (2) berpedoman pada standar; (3) komitmen yang kuat terhadap jasa 

audit yang diberikan kepada klien; (4) prinsip kehati-hatian; (5) review dan 

pengendalian oleh supervisor; serta (6) perhatian yang diberikan oleh manajer dan 

partner. Untuk lebih menggambarkan keterkaitan variabel serta penggunaan 

indikatornya dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 
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    Gambar 2.1 
       Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan pembahasan teoritik dan kerangka berpikir, maka hipotesis 

penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ha1 : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu terhadap kualitas 

audit 

Ha2 : Terdapat pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit 

Ha3 : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu dan kompetensi 

auditor terhadap kualitas audit 

Sistem Pengendalian Mutu (X1) 

-   Independensi 
-  Penugasan Personel 
-  Konsultasi 
-  Supervisi 
-  Pemekerjaan 
-  Pengembangan Profesional 
-  Promosi  
-  Penerimaan dan Keberlanjutan 

Klien 
- Inspeksi 

Kualitas Audit (Y) 

- Deteksi salah saji 
- Berpedoman pada standar 
- Komitmen yang kuat 

terhadap jasa audit yang 
diberikan kepada klien 

- Prinsip kehati-hatian 
- Review dan pengendalian 

oleh supervisor 
- Perhatian yang diberikan 

oleh manajer dan partner 

Kompetensi Auditor (X2) 

- Pengetahuan 
- Pengalaman 


