
 

                                                       

                                                         BAB II 

                                            LANDASAN TEORI 

 

2.1. TEORI KEAGENAN (AGENCY THEORY) 

Jika kita bicara masalah audit yang dilakukan oleh pihak independen, maka harus 

dibahas terlebih dahulu adalah teori keagenan.Oleh karena itu  

Messier 2006 (hal 8), pertumbuhan korporasi modern akan menuju pada 

kelaziman atas ketidak hadiran pemilik (pemegang saham) dan penggunaan 

manajer profesional yang menjalankan perusahaan sehari-hari. Dengan latar 

belakang ini, manajer bertindak sebagai agen  (agent) bagi pemegang saham 

dirujuk sebagai  prinsipal (principal) dan memenuhi fungsi kepengurusan 

(stewardship) melalui manajemen aset-aset perusahaan. 

 

Akuntansi dan audit memegang peranan penting dalam hubungan agen –prinsipal. 

Pertama, adalah penting untuk memahami bahwa hubungan antara pemilik dan 

manajer sering berakhir dengan informasi yang asimetris antara kedua belah 

pihak. Informasi asimetris  (Information Asymmetry) berarti bahwa manajer 

secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan “yang 

sebenarnya” dan hasil operasi perusahaan dari pada pemilik yang tidak ditempat 

(absentee owner). 

Kedua, karena tujuan mereka mungkin tidak sama, akan terdapat konflik 

kepentingan (conflict of interest) yang dialami antara manajer dan pemilik yang 

tidak ditempat.. Jika kedua belah pihak berusahan untuk memaksimumkan 

kepentingan mereka masing-masing, manajer tidak akan bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik.  



 13 

Dalam perusahaan, akuntansi memegang peranan penting sebagai dokumentasi 

mengenai aktivitas keuangan perusahaan tetapi sudah tentu akuntansi tidak 

memecahkan masalah dengan sendirinya. Karena manajer bertanggung jawab 

untuk melaporkan hasil tindakannya sendiri, dimana pemilik yang tidak ditempat 

tidak dapat mengawasi secara langsung, maka manajer berada dalam posisi untuk 

memanipulasi  laporan. Pemilik melindungi diri  terhadap kemungkinan ini 

dengan kembali berasumsi bahwa manajer akan memanipulasi laporan demi 

keuntungan pribadi. Pada keadaan seperti ini kebutuhan akan audit muncul. Jika 

manajer jujur, akan menjadi kepentingan manajer itu sendiri untuk menyewa 

auditor untuk mengawasi aktivitasnya. 

Oleh karena itu, verifikasi auditor atas informasi keuangan  menambah 

kredibilitas laporan tersebut dan mengurangi risiko informasi, yang berpotensi 

menguntungkan baik pemilik maupun manajer.   Jadi berdasarkan Corporate 

Governance atau tata kelola perusahaan yang baik, dalam penunjukan external 

auditor disahkan saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam 

pelaksanaannya tugas audit external auditor selalu mendiskusikan perencanaan 

audit dengan Komite Audit, juga jika ada temuan dan  subsequent event (peristiwa 

setelah tanggal neraca) yang bersifat materil. 

Akuntansi dan audit memegang peranan penting dalam hubungan agen –prinsipal. 

Pertama, adalah penting untuk memahami bahwa hubungan antara pemilik dan 

manajer sering berakhir dengan informasi yang asimetris antara kedua belah 

pihak. Informasi asimetris  (Information Asymmetry) berarti bahwa manajer 

secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan “yang 
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sebenarnya” dan hasil operasi perusahaan dari pada pemilik yang tidak ditempat 

(absentee owner). 

Kedua, karena tujuan mereka mungkin tidak sama, akan terdapat konflik 

kepentingan (conflict of interest) yang dialami antara manajer dan pemilik yang 

tidak ditempat.. Jika kedua belah pihak berusahan untuk memaksimumkan 

kepentingan mereka masing-masing, manajer tidak akan bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik.  

Hubungan teori keagenan dengan penurunan hipotesis. 

Hubungan teori keagenan dengan penurunan hipotesis memang secara sepintas 

tidak terlihat tetapi jika dicermati lebih lanjut , untuk menengahi perbedaan 

kepentingan dan tujuan antara pemilik dan manajemen diharuskan laporan 

keuangan perusahaan untuk diaudit oleh pihak independen agar tidak terjadi 

keberpihakan dan bersifat netral, auditor yang independen saja jelas tidak cukup 

memadai untuk dapat melaksanakan audit yang berkualitas yang tidak ada salah 

saji yang material. 

Hasil audit yang berkualitas akan terpenuhi jika diaudit oleh auditor yang 

memiliki kompetensi secara profesional juga bersikap skeptis dan selalu menjaga 

etika profesinya.  

 

2.1. Skeptisisme Profesional Auditor 

Telah terjadi kecurangan (fraud) besar di pasar modal Amerika Serikat yang 

dilakukan oleh Bernie Madoff, dan auditornya (solo auditor) David G. Friehling. 

Dalam pengadilan jaksa menuntut Friechling dengan kecurangan surat berharga 

(securities fraud), kepada hakim Friechling mengatakan: “In what was the biggest 
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mistake of my life, I put my trust with Bernard Madoff”, yang bisa diartikan dalam 

bahasa auditing: “Kesalahan terbesarku adalah tidak melaksanakan skeptisime 

profesional”. 

Di dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2011:230.2), menyatakan 

skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 

Shaub dan Lawrence (1996) mengartikan skeptisisme profesional auditor sebagai 

berikut “professional scepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s 

duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s 

behavior…”. Skeptisisme profesional digabungkan ke dalam literatur profesional 

yang membutuhkan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan 

material (Loebbeck, et al, 1984). Selain itu juga dapat diartikan sebagai pilihan 

untuk memenuhi tugas audit profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi 

konsekuensi bahaya dan prilaku orang lain (SPAP 2011 : 230.2) 

Kee dan Knox’s (1970) dalam model “Professional Scepticism Auditor” 

menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor: 

1. Faktor-faktor kecondongan etika 

Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap skeptisisme profesional auditor. The American Heritage Directory 

menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan 

tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran 

etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan 
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(Louwers, 1997), termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesional 

akuntan. 

2. Faktor-faktor situasi 

Faktor-faktor situasi berperngaruh secara positif terhadap skeptisisme 

profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko 

tinggi (situasi irregularities) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan 

sikap skeptisisme profesionalnya. 

3. Pengalaman 

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, 

maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt (1988) 

memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman 

akan membuat judgement yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas 

profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Jadi seorang 

auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme 

profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. 

Berkaitan dengan skeptisisme ini, penelitian yang dilakukan Kee & Knox’s 

(1970) yang menggambarkan skeptisisme profesional sebagai fungsi dari disposisi 

etis, pengalaman dan faktor situasional. Michael K. Shaub dan Janice E. 

Lawrence (1996) mengindikasikan bahwa auditor yang menguasai etika situasi 

yang kurang lebih terkait dengan etika profesional dan kurang lebih dapat 

melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Faktor situasional merupakan faktor 

yang penting dalam melaksanakan skeptisisme profesional auditor (Suraida, 

2005). 
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International Federation Of  Accountants (IFAC) mendefinisikan professional  

 

skepticism dalam konteks evidence assessment atau penilaian atas bukti. Menurut  

 

IFAC : 

 “skepticism means the auditor makes a critical assessment, with a questioning 

mind, of the validity of audit evidence  obtained and is allert to audit evidence 

that contradicts or brings into the reliability of documents and responses to 

inquiries and other information obtained from management  and those charged 

with governance” (ISA 200.16). 

 

Unsur-unsur professional skepticism dalam definisi IFAC: (Tuanakotta, 78) 

- acritical assessment – ada penilaian yang kritis, tidak menerima begitu 

saja; 

- with a question mind – dengan cara berfikir yang terus menerus bertanya 

dan mempertanyakan; 

- of the validity of audit evidence obtained – keabsahan dari bukti yang 

diperoleh; 

- allert to audit evidence that contradicts – waspada terhadap bukti yang 

kontradiktif; 

- brings into question the reliability of documents and responses to inquiries 

and other information – mempertanyakan keandalan dokumen dan 

jawaban atas pertanyaan serta informasi lainnya; 

- obtained from management and those charged with governance – yang 

diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan 

(perusahaan). 

 

AICPA mendefinisikan;   

Professional skepticism in auditng implies an attitude that include a questioning 

mind and a critical assessment of auditing evidence without being obssesively 

suspicious or skeptical. The auditors are expected to exercise professional 

skepticism in conducting to audit, and in gathering evidence sufficient to 

support or refute management assertion. (AU 316 AICPA) 
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Secara spesifik berarti adanya suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk 

kerraguan, pertanyaan atau ketidak setujuan dengan pernyataan klien atau 

kesimpulan yang dapat diterima umum.  

Auditor menunjukan skeptisisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau 

menunjukan perilaku meragukan . Audit tambahan dan menanyakan langsung 

merupakan bentuk perilaku auditor terhadap klien. Kee & Knox’s (1970) dalam 

model “Professional Skepticism Auditor” dalam penelitian Zuraida  menyatakan 

bahwa pertimbangan individu, pengalaman audit terdahulu serta faktor situasi 

berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. 

 

Evaluasi kritis atas bukti audit terhadap informasi  yang ditemukan atau kondisi-

kondisi lainnya yang mengidentifikasikan adanya salah saji material yang 

disebabkan oleh kecurangan mungkin telah terjadi, auditor harus menginvestigasi 

masalah-masalah yang ada secara menyeluruh, mendapatkan bukti tambahan jika 

diperlukan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Auditor harus berhati- 

dan mempertimbangkan apakah salah saji lainnya mungkin juga telah terjadi. hati 

untuk tidak membenarkan atau  mengasumsikan suatu salah saji merupakan suatu 

insiden yang terpisah. Sebagai contoh, katakanlah seorang auditor menemukan 

adanya penjualan ditahun berjalan yang seharusnya secara tepat diakui sebagai 

penjualan pada tahun berikutnya. Auditor harus mengevaluasi alasan salah saji 

tersebut, menentukan apakah hal tersebut disengaja atau tidak,  

 

Jika kita membahas skeptisisme profesional  maka kita tidak bisa lepas dari 

pembahasan risiko audit, dalam Messier hal 88 mendefinisikan; 
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Risiko audit (audit risk) adalah risiko yang timbul bahwa auditor tanpa disadari 

tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan 

kecurangan yang mengandung salah saji material. 

 

Standar audit tidak memberikan arahan atau pedoman yang secara khusus 

mengenai sampai mana tingkat risiko audit dapat diterima. Penentuan risiko audit  

memerlukan pertimbangan matang dan pengalaman  profesional  auditor, dan 

yang bertanggung-jawab untuk menentukan risiko audit biasanya level supervisor 

atau tidak menutup kemungkinan pada level incharge. 

Dalam istilah yang sederhana, risiko audit adalah risiko bahwa seorang auditor 

akan menerbitkan opini unqualified opinion   terhadap laporan keuangan yang 

mengandung salah saji yang material. 

Auditor harus melaksanakan audit untuk  mengurangi risiko audit sampai pada 

level yang cukup rendah, yang menurut pertimbangan profesional auditor tepat 

untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.  

Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor  dengan Pertimbangan Tingkat 

Materialitas Auditor memang bukan merupakan hubungan langsung, beberapa 

peneliti sebelumnya seperti Zuraida menjelaskan bahwa skeptisisme profesional 

auditor mempengaruhi opini audit, dan opini audit sangat dipengaruhi oleh salah 

saji material.  

 Dalam disertasinya Dr. Suzy Noviyanti mencoba melihat keeratan hubungan 

variabel trust  (tingkat kepercayaan)  auditor terhadap klien,  fraud risk 

assessment (penaksiran risiko kecurangan) dan karakteristik personal dengan 

skeptisisme profesional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa skeptisisme 
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profesional auditor  dipengaruhi oleh penaksiran risiko kecurangan yang diberikan 

oleh atasannya.  

 

2.3. Kompetensi Auditor 

Dalam standar umum yang pertama disebutkan audit harus dilakukan oleh orang  

yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai 

sebagai seorang auditor. 

Pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai biasanya diinterprestasikan sebagai 

keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang audit dan 

akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang 

dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.  

Standar umum pertama menegaskan bahwa betapapun tingginya kemampuan 

seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, 

ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam stadar auditing, jika ia 

tidak memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang 

auditing. 

 

Dalam PSA No 4: mengenai Pelatihan dan Keahlian Auditor Independen  

dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor 

harus senantiasa bertidak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang 

auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, 

yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalan praktik audit. 

Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus 

menjalani pelatihan teknis yang cukup.  
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Auditor independen yang memikul tanggung jawab akhir atas suatu perikatan, 

harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap pelasanaan 

supervisi dan dalam review terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-

pertimbangan yang dibuat asistennya.Pada gilirannya, para asisten harus juga 

memenuhi tanggung jawabnya menurut tingkat dan fungsi pekerjaan mereka 

masing-masing. 

Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesioanalnya saling 

melengkapi satu sama lainnya. Setiap auditor independen yang menjadi 

penanggung jawab suatu perikatan harus menilai dengan baik kedua persyaratan 

profesional ini dalam menentukan luasnya supervisi dan review terhadap hasil 

kerja para asistennya.  

 

Perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan pelatihan seorang profesional 

mencakup pula kesadarannya untuk secara terus menerus mengikuti 

perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Ia harus mempelajari, 

memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi 

dan standar auditng yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Dalam menjalankan praktiknya sehari-hari, auditor independen menghadapi 

berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang sangat 

bervariasi, dari yang benar-benar objektif sampai  kadang-kadang secara  ekstrim 

berupa pertimbangan yang disengaja menyesatkan.  

 

Ia diminta untuk melakukan audit dan memberikan pendapatnya atas laporan 

keuangan suatu perusahaan karena, melalui pendidikan, pelatihan, dan 

pengalamannya, ia menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditng, 
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serta memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif dan menggunakan 

pertimbangan yang tidak memihak terhadap informasi yang dicatat dalam 

pembukuan perusahaan atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui 

auditnya.   

Harus dipahami bahwa pelatihan adalah terus menerus, untuk memenuhi syarat 

auditor tetap terjaga pengetahuannya mengenai peraturan akuntansi dan audit 

terbaru. Auditor harus tetap mengikuti perkembangan dunia bisnis yang mungkin 

mempengaruhi kliennya. Kemahiran profesional standar umum yang ketiga 

menyangkut kemahiran profesional dalam semua aspek audit. Secara sederhana, 

kemahiran profesional berarti bahwa auditor bertanggung jawab melaksanakan 

tugasnya dengan tekun dan seksama. 

 

Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, 

kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Sebagai profesional, auditor 

tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga 

diharapkan selalu sempurna.  

 

Dalam SPAP ( Standar Profesional Akuntan Publik)  seksi 130 mengenai prisip 

kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional . 

Dalam seksi 130.1 prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian 

profesional mewajibkan setiap praktisi untuk: 

(a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk 

menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau 

pemberi kerja; dan 
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(b) Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan 

standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 

 

Dalam seksi 130.2 pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan 

pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian 

profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah 

sebagai berikut: 

(a) Pencapaian kompetensi profesiaonal; dan 

(b) Pemeliharaan kompetensi profesional. 

 

Banyak hal yang berhubungan dengan kompetensi,  tetapi dalam tesis ini 

kompetensi dikaitkan dengan auditor. Dalam standar umum yang pertama 

disebutkan  audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

Dari kalimat diatas dimaknai dengan bahwa auditor dapat disebut kompeten jika 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor dapat dikatakan 

kompeten jika sebelum melaksanakan pekerjaannya, harus merencanakan 

pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan juga jika digunakannya asisten, 

asisten tersebut harus disupervisi pekerjaannya dengan semestinya. Jadi disini 

dapat kita simpulkan bahwa seorang auditor yang kompeten tersebut tidak akan 

membiarkan asistennya bekerja tanpa pengawasan dan supervisi. 

Auditor yang kompeten juga harus dapat memahami internal control  karena hal 

ini akan berpengaruh terhadap perencanaan audit juga scoope audit, juga harus 

dapat memperoleh bukti yang kompeten yang diperoleh dari hasil inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai 

untuk mendukung pemberian opini audit.  Auditor yang kompeten akan 
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menggunakan kemahiran profesionalnya dengan secara cermat dan seksama untuk 

memperoleh keyakinan  memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

yang material.    

Kompetensi auditor tidak bisa lepas dari perencanaan audit, auditor harus selalu 

menggunakan kemahiran profesionalnya dalam menyusun perencanaan audit 

seteliti mungkin agar auditor dapat mendeteksi segala kemungkinan yang dapat 

menyebabkan gagal audit, atau auditor dapat menekan serendah mungkin risiko 

audit.   

 

Dalam PSA No.70.02 berfokus kepertimbangan auditor atas kecurangan dalam 

audit terhadap laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk mencegah 

dan mendeteksi kecurangan.  

 

Tanggung jawab tersebut dijelaskan dalam;  

SA Seksi 110 (PSA No. 01) paragraf 03,  

“Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sehat dan untuk membangun dan mempertahankan pengendalian intern yang akan, 

antara lain, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang 

konsisten dengan asersi manajemen yang terkadung dalam laporan keuangan”.   

Sebagai bagian dari kompetensi auditor adalah tanggung jawab auditor,  

Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen, menyatakan bahwa “Auditor 

bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk 

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 

salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan”.  

 

Seksi ini memberikan panduan bagi auditor untuk memenuhi tanggung jawab 

tersebut, yang berkaitan dengan kecurangan, dalam audit terhadap laporan 
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keuangan yang dilaksanakn berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia. 

 
 

Dalam SPAP juga dijelaskan menyangkut salah saji yang timbul dari kecurangan 

dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja 

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan.  

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti: 

- Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen 

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan 

keuangan 

- Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan 

peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan 

- Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan 

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 

 

Salah saji yang timbul karena penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan 

aset entitas yang berakibat pada penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan  (SAK).  

Perlakuan terhadap aset yang tidak semestinya dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aset, atau 

tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak 

diterima oleh entitas.  

Perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat disertai dengan catatan atau 

dokumen yang dipalsukan atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu 

atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.      

Sumber SPAP 2011 (hal 316.2) 

 

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik  ditegaskan bahwa seorang auditor  

harus memiliki kompetensi yang mewajibkan untuk bersikap kecermatan dan 
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kehati-hatian profesional, dan yang dapat memenuhi kewajiban tersebut adalah 

auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional. 

Berdasarkan uraian mengenai skeptisime profesional dan kompetensi auditor 

adalah dua hal yang berhubungan. Seorang auditor dituntut untuk memiliki 

kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya, yang artinya bahwa auditor harus 

menunjukkan kemahiran profesionalnya untuk dapat menekan risiko audit pada 

tingkat yang dapat ditolerir, sedangkan hal ini dapat tercipta jika auditor tersebut 

dalam melaksanakan auditnya harus tetap terjaga skeptisisme profesionalnya.  

 

 

 

2.4. Etika Profesi 

 

Etika Profesi  merupakan aturan perilaku yang tidak boleh dilanggar oleh akuntan 

publik dalam menjalankan profesinya. Hal ini dapat dilihat dalam mukadimah 

Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia  Revisi 2012, 

mukadimah; 

Kegiatan perekonomian yang transparan, akuntabel, responsibel, efisien, dan 

bersih membutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan kredibel yakni apa 

adanya, lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan Publik sebagai 

suatu profesi memiliki karakteristik dan fungsi untuk mendukung tersedianya 

informasi keuangan tersebut.  

Karakteristik profesi Akuntan Publik meliputi karakteristik utama sebagai suatu 

profesi yakni sikap independen, mengutamakan perlindungan kepentingan publik, 

iontegritas, objektivitas, berperilaku profesional, menjaga informasi yang 

diperoleh, bersikap cermat dan kehati-hatian profesional, dan memliki kompetensi 

yang diperlukan untuk menjalankan profesi Akuntan Publik. 

Fungsi akuntan publik tersebut meliputi melayani publik dan melindungi 

kepentingan publik. Untuk ini diperlukan upaya oleh akuntan publik secara 
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sendiri dan bersama-sama dan oleh berbagai pihak agar profesi Akuntan Publik 

berada pada karakteristiknya sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sehat 

di Indonesia.Upaya tersebut meliputi pengembangan , pembinaan, perlindungan, 

dan advokasi Akuntan Publik. 

(Sumber AD/ART IAPI revisi 2012) 

  

Kesungguhan daripada Institut Akuntan Publik Indonesia untuk menjaga 

anggotanya agar mematuhi etika profesi  terlihat dalam Anggaran Dasar Pasal 10 

tentang Pakta Integritas. 

“Setiap anggota menanda tangani pakta integritas”. Sedangkan Pakta Integritas itu 

sendiri dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga revisi 2012 pasal 8 . 

 

Pakta Integritas 

1.Untuk dapat ditetapkan sebagai Anggota Asosiasi seorang harus menanda 

tangani Pakta Integritas dan mengucapkannya pada suatu tempat dan waktu yang 

ditentukan pengurus setiap tahunnya. 

2. Bunyi Pakta Integritas sebagai berikut ; 

Saya anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan ituikad baik dan 

tanpa paksaan menyatakan: 

a. Mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Standar Profesional 

Akuntan Publik, dan ketentuan Institut Akuntan Publik Indonesia, 

b. Tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima, 

atau memberikan hadiah, atau imbalan berupa apapun dan atau kepada 

siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga berpengaruh 

terhadap independensi, 

c. Tidak akan melakukan kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, 

golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara, 
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d. Senantiasa jujur dan memelihara keahlian profesional, 

e. Tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang dapat merendahkan 

martabat profesi Akuntan Publik, 

f. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 

Integritas, saya bersedia dikenakan sanksi dari asosiasi.  

(sumber AD/ART  IAPI)    

 

Prinsip-prinsip dasar etika profesi 

Prinsip integritas. 

- Setiap praktis harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Prinsip objektivitas. 

- Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

atau pengaruh yang tidak layak (undue influence)  dari pihak-pihak lain 

mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

- Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

      (professional competence and due care). 

- Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara kesinambungan, sehingga 

klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan 

secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, 

perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi 

harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan 

kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. 

Prinsip kerahasiaan. 

- Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasi dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan  

dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi 

rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak 

boleh digunakan untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. 
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Prinsip perilaku profesional. 

- Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

       SPAP 2011 (hal 1,2.) 

Dalam penelitian Zuraida (2005) menyimpulkan bahwa etika profesi, kompetensi, 

pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap 

ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara simultan maupun parsial. 

Secara parsial pengaruhnya kecil tetapi secara simultan besar. Dari kelima 

variabel tersebut hanya risiko audit dan skeptisisme profesional auditor yang 

berpengaruh paling signifikan.  

 

2.5 Materialitas 

Dalam Financial Accounting Standards Board (FASB)  Statement of Financial 

Accounting Concept  No.2, Qualitative Characteristics of Accounting 

Information, materialitas didefinisikan sebagai berikut. 

 

“The magnitude of an omission or misstatement of accounting information 

that, in the light of surrounding circuntances, makes it probable that the 

judgment of a reasonable person relying on information would have been 

changed or influenced by the omission or misstatement”. 

 

Pertimbangan auditor atas materialitas (materiality) adalah masalah pertimbangan 

profesional (professional judgment) dan terpengaruh oleh apa yang dirasakan 

auditor sebagai pandangan orang yang bergantung pada laporan keuangan. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan dengan mengadopsi dari Finacial 

Accounting Standard Board (FASB),  mendefinisikan materialitas sebagai berikut:  
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Materialitas  adalah tingkat penghapusan atau salah saji informasi yang dalam 

hubungannya dengan kondisi sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan 

seorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh 

dengan penghapusan atau salah saji tersebut.   Jika ditelaah mengenai definisi 

materialitas tersebut, maka yang terpenting adalah orang yang menggunakan 

informasi tersebut untuk mengambil keputusan dalam bisnis.   

SA Seksi 312.10 

Tingkat materialitas mencakup tingkat yang menyeluruh untuk masing-masing 

laporan keuangan pokok, namun, karena laporan keuangan saling berhubungan, 

dan sebagian besar prosedur audit dengan lebih dari satu jenis laporan keuangan, 

agar efisien, untuk tujuan perencanaan, auditor biasanya mempertimbangkan 

materialitas pada tingkat kumpulan salah saji terkecil yang dapat dianggap 

material untuk salah satu laporan keuangan pokok.  

SPAP 2011 hal 312.5.19 

Konsep materialitas tidak dapat dipisahkan dengan konsep risiko dan merupakan 

unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan 

digunakan dalam melaksanakan audit. Konsep materialitas adalah faktor yang 

penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan 

dalam keadaan tertentu. 

 

Ariffudin, 2002 (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) menjelaskan konsep materialitas 

dapat digunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang 

harus dibuat: 

- Salah saji jumlah yang tidak material dianggap tidak material karena tidak 

mempengaruhi keputusan pemakai laporan. 

- Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan secara keseluruhan. 

Tingkat material ini terjadi jika salah saji didalam laporan keuangan dapat 
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mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan 

tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. 

- Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi jika terjadi para 

pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan 

keuangan secara keseluruhan. 

 

Dengan demikian menurut Taylor, 2000 materialitas berhubungan dengan 

pertimbangan (judgment), dan ketika dikaitkan dengan evaluasi risiko, 

pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, 

ruang lingkup dan arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan 

kelalaian. Masih menurut Taylor, 2000 dalam penetapan materialitas ada lima 

langkah yang akan dilakukan antara lain:  

(1) tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas,  

(2) alokasi pertimbangan awal mengenai materialitas kedalam segmen,  

(3) estimasikan total salah saji dalam segmen,  

(4) estimasikan salah saji gabungan  dan  

(5) bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai 

materialitas.  

Pada langkah 1 dan 2 ini biasanya digunakan dalam merencanakan luasnya 

pengujian dalam audit, sedangkan langkah 3, 4, dan 5 digunakan dalam 

mengevaluasi hasil audit.  
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Namun, pada saat merencanakan audit, biasanya tidak mungkin bagi auditor untuk 

mengantisipasi semua keadaan yang mungkin, yang akhirnya akan mempengaruhi 

pertimbangannya tentang materialitas dalam mengevaluasi temuan audit pada 

tahap penyelesaian audit, karena keadaan yang melingkupi mungkin berubah dan 

tambahan informasi mengenai masalah akan akan selalu ada selama periode audit. 

 

Dengan demikian, pertimbangan awal tentang materialitas akan berbeda dengan 

pertimbangan yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. 

Jika tingkat materialitas diturunkan ketingkat semestinya yang lebih rendah dalam 

mengevaluasi temuan audit  (dengan demikian risiko audit yang dihadapi oleh 

auditor meningkat),  auditor harus mengevaluasi kembali kecukupan prosedur 

audit yang telah dilaksanakan.          


