
BAB XI. AUDITING

• AUDITING ; pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing
harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompten dan independen.

• PENYEBAB-PENYEBAB RISIKO INFORMASI ;

1. Jauhnya sumber informasi

2. Bias dan motif penyedia informasi

3. Jumlah data yang sangat besar

4. Transaksi pertukaran yang kompleks

• PENGURANGAN RISIKO INFORMASI :

1. Pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya

2. Pengguna informasi berbagi risiko informasi dengan manajemen

3. Laporan keuangan yang diaudit telah tersedia



PERBEDAAN ANTARA AUDITING DAN AKUNTANSI

• AKUNTANSI ; proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhtisaran
kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan yang logis yang bertujuan
menyediakan informasi keuangan, yang dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan.

• FUNGSI AKUNTANSI ; menyediakan jenis-jenis informasi kuantitatif
tertentu yang dapat digunakan baik oleh manajemen maupun pihak
lainnya dalam pembuatan keputusan.

• AKUNTAN PUBLIK melaksanakan tiga tipe audit utama ; audit atas
laporan keuangan, audit operasional, serta audit kepatuhan.

• AUDITING OPERASIONAL ; tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur
serta metode operasional tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi
serta efektivitas prosedur serta metode tersebut. Setelah selesai
dilaksanakan, pihak manajemen akan mengharapkan rekomendasi untuk
meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.



• AUDIT KEPATUHAN ; menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur,
tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi.

• Audit Kepatuhan pada perusahaan pribadi dapat mencakup pula penentuan
apakah staf akuntansi telah mematuhi peraturan-peraturan yang disusun
oleh pengawas perusahaan, meninjau tingkat upah apakah telah mematuhi
aturan upah minimum, atau menguji kontrak perjanjian dengan pihak bank
serta pihak kreditur lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah
mematuhi persyaratan-persyaratan hukum yang ada.

• Pada kenyataannya, untuk setiap organisasi baik swasta maupun organisasi
nirlaba, terdapat sejumlah kebijakan, penjanjian, serta persyaratan hukum
yang menentukan yang berpotensi sebagai penyebab dilaksanakan suatu
audit kepatuhan

• Temuan audit kepatuhan umumnya disampaikan pada seseorang di dalam
unit organisasi yang diaudit daripada disampaikan pada suatu lingkup
pengguna yang lebih luas.



• AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN ; dilaksanakan untuk mennetukan
apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan
sesuai dengan kriteria tertentu.

• Kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan,
walaupun merupakan hal yang umum untuk melaksanakan audit atas
laporan keuangan yang dibuat dengan metode kas atau metode akuntansi
lainnya yang cocok bagi organisasi tersebut.

• Laporan keuangan mencakup neraca, laba rugi, serta laporan arus kas,
termasuk pula catatan atas laporan keuangan.

• Pendekatan audit sistem strategis; auditor harus memiliki pemahaman
menyeluruh atas entitas dan lingkungannya.

• Pendekatan ini memerlukan pemahaman secara holistik, meliputi
pengetahuan tentang industri klien dan peraturannya dan lingkungan
operasionalnya, termasuk hubungan eksternal, seperti pemasok,
pelanggan, dan kreditor.

• Auditor mempertimbangkan strategi bisnis klien dan memproses ukuran
indikator untuk faktor keberhasilan kritis yang berhubungan dengan
tersebut.



CONTOH-CONTOH TIGA TIPE AUDIT

JENIS AUDIT CONTOH INFORMASI KRITERIA YG 

DITETAPKAN

BUKTI-BUKTI YG 

TERSEDIA

Audit Operasional Mengevaluasi apakah 

pemrosesan penggajian 

terkomputerisasi untuk 

anak perusahaan H telah 

beroperasi secara efisien 

dan efektif

Jumlah catatan penggajian 

yang diperoleh dalam satu 

bulan, biaya-biaya 

departemen, dan jumlah 

kesalahan yang terjadi

Standar perusahaan untuk 

efisiensi dan efektivitas 

departemen penggajian

Laporan kesalahan, 

catatan penggajian, dan 

biaya pemrosesan 

penggajian

Audit Kepatuhan Menentukan apakah 

persyaratan bank untuk 

perpanjangan pinjaman 

telah dipenuhi

Catatan perusahaan Perjanjian kesepakatan 

peminjaman

Laporan keuangan dan 

perhitungan oleh auditor

Audit Laporan 

Keuangan

Audit tahunan laporan 

keuangan Boeing

Laporan keuangan Boeing Prinsip-prinsip akuntansi 

yang telah diterima umum

Dokumen, catatan, dan 

sumber bukti dari luar



TIGA PERSYARATAN 

MENJADI AKUNTAN PUBLIK

• PERSYARATAN PENDIDIKAN ; umumnya seorang sarjana akuntansi

(S1), memiliki sejumlah nilai kredirt akuntansi minimum (misalkan 150

kredit semester).

• PERSYARATAN UJIAN AKUNTAN ; ujian dilaksanakan selama 2 hari

pada bulan Mei dan November. Tahapan-tahapan ujian tersebut adalah :

auditing, akuntansi dan pelaporan, akuntansi keuangan dan pelaporan,

hukum bisnis dan tanggung jawab profesi.

• PERSYARATAN PENGALAMAN ; dalam persyaratan ini beragam, dari

sama sekali tidak memiliki pengalaman hingga memiliki pengalaman

selama 2 tahun, termasuk di dalamnya pengalaman auditing.



• AKTIVITAS-AKTIVITAS KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

1. Jasa Akuntansi dan Pembukuan

2. Jasa Perpajakan

3. Jasa Konsultasi Manajemen

• TIGA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR ORGANISASI :

1. Kebutuhan untuk memiliki independesi atas klien

2. Pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi

3. Meningkatnya risiko pengadilan yang dihadapi auditor

• LEVEL DAN TANGGUNG JAWAB STAF :

1. Auditor pemula; melaksanakan sebagian besar detil-detil audit

2. Senior auditor ; mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas audit di

lapangan, termasuk mengawasi dan menginterview pekerjaan auditor pemula.

3. Manajer ; membantu auditor yang memimpin audit dalam merencanakan dan

mengelola audit, menreview pekerjaan auditor penanggung jawab, serta menjaga

hubungan dengan klien. Manajer dapat beranggung jawab atas lebih dari satu

pekerjaan pada saat yang bersamaan

4. Rekan ; menreview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam pembuatan

keputusan audit yang penting, rekan adalah pemilik perusahaan, dan ia memiliki

tanggung jawab mutlak untuk melaksanakan audit dan melayani kliennya.



STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

• STANDAR UMUM

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap
mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

• STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi
dengan semestinya.

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan hasil audit.

• STANDAR PELAPORAN

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum

2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak
secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan yang
sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali
dinyatakan lain dalam laporan audit.

4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara
keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.



IKHTISAR STANDAR PROFESI 

AKUNTAN PUBLIK

STANDAR PROFESI 

AKUNTAN PUBLIK

KLASIFIKASI DAN PERILAKU

UMUM

KINERJA PEKERJAAN

LAPANGAN AUDIT
HASIL PELAPORAN

Memiliki kecakapan dan

pelatihan yang cukup

Memiliki sikap mental

yang independen

Bersikap profesional

Perencanaan dan supervisi

yang cukup

Pemahaman yang memadai

atas pengendalian inern

Bukti-bukti audit yang

cukup kompeten dan 

Jumlahnya yang memadai

Apakah laporan tersebut

telah disajikan sesuai

dengan PSAK

Kondisi-kondisi saat tertentu

tidak dipatuhi secara konsisten

Kecukupan pengungkapan

informasi

Pengungkapan opini atas

laporan keuangan


