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Abstrak 
 
 Besarnya kepercayaan dari pengguna laporan keuangan yang telah diaudit 
dan adanya kasus-kasus kejahatan korporasi yang dilakukan oleh akuntan publik, 
seperti kasus neraca keuangan ganda, menunjukkan bahwa kualitas audit atas 
laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting. Hal ini mengharuskan akuntan 
publik untuk terus memperhatikan dan menjaga kualitasnya. 
 Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
Malang, yaitu KAP Drs. Soewardhono&Rekan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara mendalam dan menyeluruh mengenai aktivitas pengendalian 
mutu yang dilakukan di KAP tersebut. 
 Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan untuk mengetahui aktivitas 
pengendalian mutu jasa audit dengan memfokuskan diri pada satu obyek 
penelitian, yaitu studi kasus di KAP Drs. Soewardhono&Rekan. Sehingga peneliti 
melakukan penelitian secara mendalam dan memberikan gambaran luas mengenai 
aktivitas pengendalian mutu di KAP tersebut. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
KAP Drs. Soewardhono&Rekan telah melaksanakan aktivitas pengendalian mutu 
jasa auditnya sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 
dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu terdiri atas: (1) 
Penetapan kebijakan dan prosedur, (2) Penetapan tanggung jawab, (3) 
Komunikasi, dan (4) Pemantauan. Aktivitas tersebut diterapkan pada masing-
masing elemen pengendalian mutu. Implikasi penelitian ini adalah aktivitas 
pengendalian mutu jasa audit di KAP menghasilkan kinerja KAP dalam mutu 
audit, review, dan konsultasi menjadi bermutu serta sesuai dengan standar yang 
berlaku dan berguna bagi para pemakainya. Sehingga aktivitas pengendalian mutu 
tersebut memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan 
profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. 
 
 
Kata Kunci: Kantor Akuntan Publik, Aktivitas Pengendalian Mutu, Elemen 
Pengendalian Mutu. 



 
UNDERSTANDING OF THE QUALITY CONTROL OF CERTIFIED 

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM 
(Case Study at Certified Public Accountant Firm Drs. Soewardhono&Rekan) 

 
 

By: 
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Advisor Lecturer: 
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Abstract 
 
 The amount of trust from audited financial report’s users and corporate 
crime cases by public accountant, such as double financial report case, shows that 
audit quality of financial report become important. It makes public accountant 
have to pay attention and keep their quality. 
 The research was conducted in one of certified public accountant (CPA) 
firm in Malang, CPA Firm Drs. Soewardhono&Rekan. The objectives of this 
research are: to get the description of the quality control deeply and holistically in 
that CPA firm. 
 This research was qualitative research method with case study approach. 
The research was conducted to know the quality control activities audit services of 
the one research’s object which is CPA firm Drs. Soewardhono&Rekan. 
Therefore, researcher conducted in-depth research and provided a broad picture of 
the quality control in that CPA firm. 
 Based on the research, the conclusion is CPA firm Drs. 
Soewardhono&Rekan has conducted the quality control activities audit services in 
accordance with Certified Public Accountant Firm Quality Control Standards of 
Public Accountant Professional Standards, consist of: (1) Establishing policies 
and procedures, (2) Determination of Responsibility, (3) Communication, and (4) 
Monitoring. Those activities are applied to the each elements of quality control. 
Implication this research is quality control activities audit services financial report 
at certified public accountant firm produces CPA’s firm performance in audit 
quality, review, and consultation become has a high quality, accordance with 
standards and useful to the users. Therefore, this quality control activities gives 
sureness of the accordance professional with the standard and regulation. 
 
 
Keywords: CPA Firm, Quality Control Activity, Elements of Quality Control. 
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BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1    Latar Belakang

          Laporan  keuangan  perusahaan  publik  memiliki  fungsi  strategis  sebagai 

informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Hal ini karena dari laporan 

keuangan dapat diketahui pergerakan aktiva perusahaan, jumlah kewajiban yang 

masih  harus  dibayar,  jumlah  saham  yang  beredar,  dan  kegiatan  operasional 

perusahaan. Sehingga fungsi laporan keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa 

laporan keuangan sangat vital bagi para investor karena bisa menjadi salah satu 

alat  bantu  untuk  mempertimbangkan  keputusan  yang  akan  diambil  dalam 

melakukan investasi. 

          Atas  dasar  informasi  keuangan yang  handal,  masyarakat  keuangan akan 

memiliki dasar yang andal untuk menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang 

beroperasi  secara  efisien  dan  memiliki  posisi  keuangan  yang  sehat  (Mulyadi, 

2002). Namun demikian kreditur dan investor juga harus mendapatkan keyakinan 

yang kuat bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun dengan baik dan wajar 

serta  memberikan  segala  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan 

keuangan.

          Melihat  fenomena  seperti  ini,  akuntan  secara  tidak  langsung  dituntut 

peranannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  mengenai  seberapa  besar 

keyakinan  yang  bisa  diberikan  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh 

manajemen. Hal ini dikarenakan pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan 



besar  terhadap  hasil  pekerjaan  akuntan  publik  dalam  mengaudit  laporan 

keuangan  (Widagdo  dkk,  2002).  Dengan  demikian  kualitas  audit  atas  laporan 

keuangan  menjadi  suatu  hal  yang  penting  dan  menjadi  perhatian  masyarakat. 

Profesi  akuntan  publik  bertanggung jawab untuk menaikkan  tingkat  keandalan 

laporan  keuangan  perusahaan-perusahaan  melalui  auditing  yang  secara  umum 

merupakan  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  secara  independen  untuk  menilai 

kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002). 

          Menurut IAI (http://www.IAIglobal.or.id) agar jasa yang dihasilkan dapat 

berkualitas dan memenuhi kriteria sebuah profesi maka IAI sebagai  regulatory 

body (badan regulator) telah mengeluarkan kode etik profesi untuk para akuntan 

di Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan 

dan aturan bagi seluruh anggota,  baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, 

bekerja  di  lingkungan  dunia  usaha,  pada  instansi  pemerintah,  maupun  di 

lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

          Tujuan  profesi  akuntansi  adalah  memenuhi  tanggung-jawabnya  dengan 

standar  profesionalisme  tertinggi,  mencapai  tingkat  kinerja  tertinggi,  dengan 

orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat tiga 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Profesionalisme,  diperlukan  individu  yang  dengan  jelas  dapat 

diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang 

akuntansi.

2. Kualitas  Jasa,  terdapatnya  keyakinan  bahwa semua  jasa  yang  diperoleh 

dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.



3. Kepercayaan,  pemakai  jasa  akuntan  harus  dapat  merasa  yakin  bahwa 

terdapat  kerangka etika  profesional  yang  melandasi  pemberian  jasa oleh 

akuntan.  

          Dalam  melihat  tanggung  jawab  auditor  atas  laporan  keuangan,  di 

masyarakat  muncul  apa  yang  disebut  sebagai  expectation  gap atau  perbedaan 

ekspektasi  antara  akuntan  publik  (auditor)  dengan  pemakai  laporan  keuangan 

terutama berkaitan dengan sebuah persepsi auditor kurang mampu mendeteksi dan 

melaporkan kecurangan (Albrecht dan Willingham, 1993, dalam Irianto, 2003). 

Menurut Irianto (2003), terdapat beberapa penyebab terjadinya  expectation gap, 

yaitu :

1. Publik  mempunyai  ekspektasi  bahwa  semua  bentuk  kecurangan 

manajemen dapat dideteksi dan dilaporkan oleh auditor, sementara auditor 

menjalankan profesionalnya berdasarkan standar profesi yang tidak selalu 

sesuai dengan ekspektasi publik tersebut.

2. Posisi profesi akuntan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seirng 

dengan ekspektasi publik cenderung mengalami penguatan.

          Besarnya kepercayaan dari pengguna laporan keuangan yang telah diaudit, 

mengharuskan akuntan publik untuk terus memperhatikan dan menjaga kualitas 

auditnya. Pertanyaan masyarakat mengenai kualitas audit yang dilakukan akuntan 

publik  semakin  besar  setelah  terkuak  kasus-kasus  kejahatan  korporasi  yang 

dilakukan  oleh  akuntan  publik.  Seperti  kasus  neraca  keuangan  ganda  yang 

dilaporkan Bank Lippo kepada BEJ dan publikasi di media massa pada tanggal 28 

November 2002 (Bisnis Indonesia 13 Februari 2003). 



          PT  Bank  Lippo  Tbk  (Bank  Lippo)  sebuah  konsumer  bank  terbaik  di 

Indonesia  versi  jurnal  The  Asian  Bank  dan  masuk  dalam peringkat  10  besar 

Corporate  Governance  Perception  Index  (CGPI)  2002,  telah  membuat  dan 

menyerahkan  laporan  keuangan  Bank  Lippo  per  30  September  2002  yang 

berbeda,  antara  laporan keuangan yang dipublikasikan di  media  massa  dengan 

yang dilaporkan ke BEJ. Dari fenomena ini muncul sebuah pertanyaan, mengapa 

laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. yang telah diaudit  oleh kantor akuntan 

publik Ernst & Young, Sarwoko and Sanjaya membenarkan adanya dua laporan 

keuangan yang berbeda?

          Setelah  dilakukan  pemeriksaan  klarifikasi,  Managing  Partners  Sarwoko 

mengaku bahwa hanya mengaudit laporan keuangan Bank Lippo yang dilaporkan 

ke  Bursa  Efek  Jakarta  dan  hal  ini  merupakan  kesalahan  bagi  profesi  akuntan 

publik.  Dengan adanya kasus ini tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas 

Kantor  Akuntan Publik (KAP) menurun dan hal  ini  harus dihindari  oleh KAP 

sebagai pihak yang memegang kepercayaan para pengguna laporan keuangan. 

          Harapan yang besar dari manajemen maupun pengguna laporan keuangan 

serta munculnya kasus-kasus kejahatan korporasi yang melibatkan profesi akuntan 

publik  pada  akhirnya  menuntut  akuntan  publik  untuk  meningkatkan  dan 

mengendalikan  mutu  jasa  audit  yang  diberikan.  Akan  tetapi  untuk  dapat 

memberikan jasa audit  atas  laporan keuangan akuntan publik harus bergabung 

dalam  suatu  Kantor  Akuntan  Publik.  Oleh  karena  itu  kebijakan  dan  praktik 

aktivitas pengendalian mutu jasa audit merupakan kebijakan yang seharusnya ada 



di KAP untuk menjamin independensi dan kompetensi auditor yang terlibat dalam 

penugasan audit atas laporan keuangan historis.

          Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  jauh 

mengenai aktivitas pengendalian mutu yang dilakukan di Kantor Akuntan Publik 

(KAP).  Adapun  judul  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  Pemahaman 

Pengendalian  Mutu  Kantor  Akuntan  Publik  (Studi  Kasus  pada  KAP 

Drs.Soewardhono&Rekan).

 

1.2    Rumusan Masalah

Bagaimana  pemahaman  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  terhadap 

pengendalian KAP?

 

1.3     Tujuan Penelitian

1. Mengetahui  pemahaman  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  terhadap 

pengendalian mutu jasa audit.

2. Mengetahui rumusan standar mutu di KAP Drs. Soewardhono&Rekan.

3. Mengetahui  pengukuran  dan  aktivitas  pengendalian  mutu  yang 

dilakukan di KAP Drs. Soewardhono&Rekan.

4. Mengetahui  tindakan  yang  dilakukan  oleh  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan atas  penyimpangan  terhadap  standar  mutu  yang 

telah ditetapkan.

 

 



1.4     Manfaat Penelitian

1.       Bagi Kantor Akuntan Publik

  •    Sebagai bahan masukan bagi kantor akuntan publik dalam melakukan 

evaluasi diri atas praktik pengendalian mutu yang telah dilakukan.

 •   Sebagai  bahan  masukan  untuk  penyempurnaan  standar  professional 

akuntan di kemudian hari sehingga standar yang ditetapkan akan lebih 

tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kantor akuntan 

publik.

2.       Bagi Peneliti

•    Mengetahui  secara  mendalam  dan  menyeluruh  tentang  aktivitas 

pengendalian mutu yang terjadi di KAP.

•    Dapat mengembangkan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dan 

mencoba untuk mengimplementasikannya.

•    Dapat memperluas wawasan peneliti mengenai pengendalian mutu jasa 

audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik.

3.       Bagi Pihak Lain

•    Dapat  menambah  wawasan pihak  lain  yang  ingin  mengetahui  lebih 

lanjut mengenai aktivitas pengendalian mutu laporan keuangan kantor 

akuntan publik.

•    Dapat  menjadi  referensi,  khususnya  yang  berminat  melakukan 

penelitian lebih lanjut.

 

 



1.5     Pendekatan Penelitian

          Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (1988), penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang ada dan pada akhirnya menghasilkan suatu pandangan baru terhadap obyek 

yang diteliti secara rinci. Sedangkan yang dimaksud penelitian dengan pendekatan 

studi kasus yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek 

sebagai suatu kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan hasil penelitian 

ini  hanya berlaku pada kasus yang diteliti.  Sehingga dapat  disimpulkan bahwa 

penelitian  dengan  pendekatan  studi  kasus  merupakan  studi  mendalam  dan 

memberikan gambaran luas mengenai obyek tersebut.

          Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan disini  menggunakan  perspektif  non-

positivistik yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan interpretatif 

(penafsiran) pada masalah-masalah sosial yang diteliti. Penelitian non-positivistik 

berfokus  pada  pencarian  makna  subyektif,  pendefinisian,  dan  deskripsi  pada 

kasus-kasus  yang  spesifik  (Somantri,  2005).  Pendekatan  interpretatif  berarti 

peneliti  menafsirkan  situasi  yang  ada  di  objek  penelitian,  peneliti  tidak 

memasukkan  opininya  yang  mempengaruhi  analisis  data  namun  menjelaskan 

secara rinci data yang diperoleh. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata bukan 

angka-angka atau dikenal dengan sebutan data deskriptif. Data tersebut diperoleh 

melalui  wawancara,  pengamatan  atau  observasi,  dan  studi  literatur.  Dengan 

demikian  pengolahan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berupa  analisis  data 

deskriptif bukan perhitungan secara statistik.



          Dalam  penelitian  ini  peneliti  menafsirkan  pengendalian  mutu  dengan 

memfokuskan diri pada satu obyek penelitian yaitu studi kasus di Kantor Akuntan 

Publik  Drs.  Soewardhono&Rekan.  Sehingga  peneliti  melakukan  penelitian 

mendalam dan memberikan gambaran  luas  mengenai  pengendalian  mutu  KAP 

tersebut.

          Sesuai  dengan  perspektif  non-positivistik,  peneliti  menggunakan  data 

deskriptif  yang  diperoleh  melalui  pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi. 

Kemudian  data-data  tersebut  diolah  dengan  melakukan  analisis  data  deskriptif 

bukan perhitungan statistik. Dan pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu 

pandangan serta gambaran secara luas dan mendalam terhadap pengendalian mutu 

di KAP Drs. Soewardhono&Rekan.

 

1.6     Sistematika Pembahasan

BAB I             : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar 

pemilihan  judul,  perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  dan 

manfaat penelitian.

BAB II           : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung atau berhubungan 

dengan  masalah  yang  ada,  yang  nantinya  akan  dijadikan 

pemecahan masalah. 

 

 



BAB III          : METODE PENELITIAN

Bab  ini  menjelaskan  bahwa  peneliti  menggunakan  metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus, fokus penelitian, situs 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data.

BAB IV          : PEMBAHASAN

Bab  ini  berisi  mengenai  hasil  pengumpulan,  penyajian,  dan 

analisis  data,  mengenai  masalah  yang  di  alami  kantor  akuntan 

publik.

BAB V           : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Bab ini 

memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada BAB IV, 

disertai keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diharapkan 

berguna sebagai masukan bagi kantor akuntan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain 

atau  peneliti  yang  sama  yang  dilakukan  sebelum  penelitian  ini  dilakukan, 

memberikan ide bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis menjadikan 

beberapa  penelitian  terdahulu  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  melakukan 

penelitian.

Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Liliawati (2006), dengan 

judul Hubungan Penerapan Sistem Pengendalian  Mutu Kantor Akuntan Publik 

dengan  Efektivitas  Perencanaan  Audit  (Persepsi  Auditor  pada  20  KAP  di 

Bandung). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu penerapan sistem 

pengendalian mutu kantor akuntan publik sebagai variabel  X (independen) dan 

efektivitas  perencanaan  audit  sebagai  variabel  Y  (variabel  dependen).  Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

survei pada 20 KAP di Bandung yang terdaftar pada Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI).  Menggunakan  model  korelasi  pengujian  hipotesis  penelitian  ini 

menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian  mutu  KAP  mempunyai 

hubungan  yang  positif  dengan  efektivitas  perencanaan  audit.  Yang  dimaksud 

hubungan positif tersebut, yaitu jika sistem pengendalian mutu berkualitas baik, 

maka perencanaan audit akan lebih efektif. 



Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Christiawan  (2005),  dengan  judul 

Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan Historis. Penelitian 

tersebut   menggunakan  pendekatan  multiple  case study dengan multiple  unit 

analysis. Penelitian diarahkan pada standar independensi dan kompetensi di KAP 

serta aktivitas  dan prosedur pengendalian oleh partner dan manajer  KAP. Dari 

hasil  penelitian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  KAP  masih  sulit 

menetapkan standar atau ukuran independensi in fact, KAP menggunakan aturan-

aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai dasar menetapkan standar 

independensi  in  appeareance.  KAP  menggunakan  prinsip-prinsip  dalam 

manajemen sumber daya manusia untuk menjamin adanya kompetensi pendidikan 

personil, KAP menggunakan perencanaan, supervisi, dan evaluasi kinerja untuk 

dipenuhinya kompetensi pengalaman personil, dan KAP memberikan sanksi tegas 

terhadap pelanggaran independensi dan kompetensi.

2.2 Auditing

Dalam dunia usaha,  laporan keuangan berfungsi sebagai  salah satu dasar 

pengambilan  keputusan  bagi  para  penggunanya.  Namun  pengguna  laporan 

keuangan harus memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah 

disusun  dengan  wajar  dan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu 

dibutuhkannya auditing yang dilakukan oleh profesi akuntan untuk memberikan 

keyakinan atas kewajaran laporan keuangan tersebut.



2.2.1 Definisi Auditing

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik dengan 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan agar dapat lebih dipercaya oleh para 

pemakai laporan keuangan. Menurut Arens and Loebbecke (2008) auditing adalah 

proses mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti informasi untuk menentukan 

bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kriteria atau standar yang 

ada.  Disamping  itu,  auditing  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  kompeten  dan 

independen. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2002) auditing adalah:

“  Auditing  adalah  suatu  proses  sistematik  untuk  memperoleh  dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 
kegiatan dan kejadian ekonomi,  dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 
kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan 
secara penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses yang 

dilakukan  oleh  orang-orang  kompeten  dan  independen,  secara  sistematik 

dilakukan untuk memperoleh bukti bahwa laporan keuangan telah disusun secara 

wajar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.2.2 Perbedaan Auditing dengan Akuntansi

Kebanyakan orang beranggapan bahwa auditing dan akuntansi merupakan 

dua hal yang sama.  Sering juga muncul  perbedaan pemahaman dan kerancuan 

mengenai auditing dan akuntansi. Hal ini dikarenakan auditing berkaitan dengan 

informasi  akuntansi,  seperti  halnya  para  pelakunya  yang  memiliki  keahlian  di 

bidang  akuntansi  dan  seorang  auditor  merupakan  akuntan  publik  yang  telah 



terdaftar.  Arens  and  Loebbecke  (2008)  menjelaskan  lebih  rinci  beberapa 

perbedaan antara auditing dan akuntansi yaitu:

1.  Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran 

kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur  dan logis  dengan 

tujuan  menyajikan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  untuk 

pengampilan  keputusan.  Sedangkan  auditing  merupakan  proses 

mengakumulasi  dan  mengevaluasi  bukti-bukti  informasi  untuk 

menentukan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kriteria 

atau standar yang ada.

2.  Fungsi  akuntansi  bagi  badan  usaha  dan masyarakat  adalah  menyajikan 

informasi kualitatif tertentu (laporan keuangan) yang dapat digunakan oleh 

pemimpin  entitas  ekonomi  maupun  pihak  lainnya  untuk  mengambil. 

Sedangkan  fungsi  auditing  adalah  menentukan  apakah  informasi  yang 

tercatat dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dalam suatu 

periode akuntansi. 

3.   Pemahaman  mengenai  akuntansi,  seorang  akuntan  harus  memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam 

penyusunan  informasi  akuntansi.  Sedangkan  auditor  harus  memiliki 

keahlian dalam mengumpulkan dan menafsirkan bahan bukti audit. 

2.3 Kantor Akuntan Publik

Seorang  auditor  dapat  memberikan  jasa  auditnya  jika  ia  telah  tergabung 

(bekerja)  dalam  suatu  kantor  akuntan  publik  (KAP).  KAP  merupakan  bentuk 



badan usaha yang dikelola akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan 

peraturan  perundang-undangan  yang  bergerak  di  bidang  pemberian  jasa 

profesional  praktik  akuntansi.  Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan 

No.423/KMK-06/2002,  KAP merupakan  badan  usaha  yang  telah  mendapatkan 

izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. 

2.3.1 Struktur Organisasi KAP

Mulyadi  (2002) menjelaskan bahwa struktur organisasi  di kantor akuntan 

publik, umumnya terdiri dari partner (rekan), manajer, auditor senior, dan auditor 

junior.  Partner  menduduki  kedudukan  tertinggi  dalam  suatu  KAP,  ia 

bertanggungjawab secara menyeluruh mengenai  auditing dan hubungan dengan 

klien.  Manajer  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  pekerjaan  auditor 

senior.  Auditor senior bertugas untuk melakukan audit,  mengarahkan,  dan me-

review pekerjaan auditor junior. Sedangkan auditor junior melaksanakan prosedur 

audit secara rinci dan membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan 

audit yang telah dilaksanakan.

KAP terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis jasa yang diberikan 

yaitu  bagian  pemerikasaan  (audit),  bagian  konsultasi  (management service), 

bagian sistem (sistem analysis), bagian penelitian dan pelatihan (Mulyadi, 2002). 

Pembagian ini bertujuan untuk memungkinkan pegawai yang profesional untuk 

terus  mengembangkan  keahlian  mereka  ke  bagian  yang  sesuai  dengan 

pengetahuan dan kompetensi mereka sehingga dapat memberikan jasa yang lebih 

baik kepada klien. Setiap bagian dibagi lagi dalam beberapa kelompok tergantung 

dari  besar  kecilnya  kantor  akuntan  tersebut.  Kelompok  ini  dibuat  berdasarkan 



spesialisasi tertentu, misalnya kelompok yang melakukan pemeriksaan atas bank-

bank, hotel, industri, obat-obatan dan lain-lain.

2.3.2 Jasa yang diberikan KAP

KAP merupakan  sarana  atau  media  bagi  auditor  untuk memberikan  jasa 

auditnya kepada klien. Sehingga dapat dikatakan bahwa jasa yang diberikan oleh 

KAP yaitu jasa audit. Namun jasa audit bukanlah satu-satunya jasa yang diberikan 

oleh  KAP.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.423/KMK-06/2002 

bagian ke dua pasal 6, beberapa jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik 

yaitu jasa atestasi dan jasa non atestasi.Sedangkan menurut Mulyadi (2002), jasa 

yang diberikan KAP dibagi menjadi dua kelompok yaitu jasa assurance dan non 

assurance.

• Jasa assurance

Jasa  assurance merupakan  jasa  memberikan  keyakinan  (assurance) 

terhadap asersi manajemen yang mampu meningkatkan mutu informasi dengan 

cara  meningkatkan  keandalan  atas  relevansinya  (penyajian  yang  jujur,  netral, 

konsisten,  dapat dipahami,  dapat  diperbandingkan,  dan dapat  digunakan).  Jasa 

atestasi masuk ke dalam tipe jasa assurance yang memberikan keyakinan bahwa 

asersi yang dibuat manajemen telah disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Mulyadi  (2002),  jasa  atestasi  merupakan  jasa 

memberikan  pendapat  dari  orang  yang  kompeten  dan  independen  mengenai 

apakah laporan keuangan suatu entitas  telah sesuai dengan kriteria  yang telah 

ditetapkan. 



Menurut Boynton (2003), jasa atestasi dibagi lagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Audit

Jasa  audit  merupakan  upaya  memperoleh  dan mengevaluasi  bukti-bukti 

yang  mendasari  laporan  keuangan  dibuat  oleh  manajemen  klien  secara 

wajar.  Hasil  dari  jasa  audit  ini  yaitu  pendapat  auditor  bahwa  laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen telah disusun secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

2. Pemeriksaan (examination)

Jasa  pemeriksaan  berbeda  dengan  jasa  audit.  Dalam  jasa  pemeriksaan 

berusaha memperoleh keyakinan bahwa asersi manajemen disajikan sesuai 

dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  audit  berusaha 

memperoleh  keyakinan  bahwa  laporan  keuangan  telah  disusun  secara 

wajar.  Hasil  jasa  pemeriksaan  ini  berupa  keyakinan  positif  yang 

menyatakan bahwa asersi telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya.

3. Review

Jasa review berupa pemintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap 

asersi  manajemen klien.  Hasil  jasa review ini  berupa keyakinan negatif 

yang  menyatakan  bahwa tidak  terdapat  hal-hal  material  yang  disajikan 

tidak  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dan  tidak  diperlukan 

modifikasi material yang harus dibuat.



4. Prosedur yang disepakati 

Lingkup kerja jasa ini lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan 

pemeriksaan. Hal ini  dikarenakan jasa atestasi  dilaksanakan berdasarkan 

prosedur yang disepakati terhadap akun tertentu dalam laporan keuangan, 

bukan terhadap semua unsur laporan keuangan. Hasil  dari jasa ini yaitu 

ringkasan temuan atau  keyakinan negatif  seperti  yang dihasilkan  dalam 

jasa review.

• Jasa non assurance

Jasa non  assurance adalah jasa yang diberikan oleh KAP dimana akuntan 

tidak  memberikan  pendapat,  hanya  memberikan  seperti  jasa  konsultasi,  jasa 

komplikasi, jasa perpajakan. Menurut IAI (2001), jasa konsultasi merupakan jasa 

profesional dengan memadukan kemahiran teknis, pendidikan, pengalaman, dan 

pengetahuan praktisi. Jasa komplikasi merupakan jasa akuntansi yang diberikan 

oleh  KAP dimulai  dari  proses  pencatatan  sampai  dengan  penyusunan  laporan 

keuangan.  Dan  jasa  perpajakan  meliputi  bantuan  berupa  pengisian  Surat 

Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) pajak penghasilan dan perencanaan pajak 

bagi klien.

2.4 Mutu

Sebelum  menginjak  pada  aktivitas  pengendalian  mutu  jasa  audit  pada 

sebuah KAP, ada baiknya mengetahui makna mutu terlebih dahulu. Definisi mutu 

yaitu  kesesuaian  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  bertujuan  untuk 



memenuhi kebutuhan pelanggan di masa depan. Sedangkan definisi yang terdapat 

dalam ISO 8402, mutu adalah:

“Keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya 
dapat  memuaskan  kebutuhan  (spesifikasi  yang  tercantum  dalam  kontrak 
atau kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu), baik yang dinyatakan 
secara tegas maupun tersamar.”

Mutu  jasa  audit  merupakan  kesesuaian  jasa  audit  yang  dapat  memenuhi 

kebutuhan pengguna laporan keuangan atas keyakinan bahwa laporan keuangan 

telah disusun secara wajar dan dalam pelaksanaan auditnya telah dilakukan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Mutu jasa audit ditentukan oleh beberapa hal yang 

terdapat dalam SPAP yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. 

2.5 Pengendalian

Pengendalian  merupakan  proses  memantau,  obyek  yang  dipantau  yaitu 

kinerja.  Hasil  pemantauan  digunakan  untuk  melakukan  tindakan  korektif  agar 

tujuan yang diharapkan tercapai, sehingga defiisi tersebut sesuai dengan pendapat 

Schermerhorn  (2002,  dalam  Christiawan,  2005)  bahwa  pengendalian  sebagai 

suatu  proses  memantau  kinerja  dan  mengambil  tindakan  untuk  menyakinkan 

bahwa  suatu  tujuan  tercapai.  Menurut  Suadi  (2001),  pengendalian  merupakan 

rangkaian proses membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagai suatu 

proses, proses pengendalian memiliki empat langkah yaitu: (1) penetapan tujuan 

dan standar, (2) mengukur kinerja aktual, (3) membandingkan hasil pengukuran 

dengan  tujuan atau  standar,  (4)  mengambil  tindakan korektif  yang  dipandang 

perlu.  Pengendalian  juga  bisa  dilakukan  dengan  memberikan  motivasi  kepada 

individu atau kelompok agar disiplin mematuhi ketentuan yang ada. Disamping 



itu supervisi atau menggunakan sistem administrasi formal juga termasuk dalam 

kategori pengendalian.

2.6 Konsep Pengendalian Mutu

Berdasarkan definisi mutu dan pengendalian di atas, diperoleh suatu konsep 

pengendalian mutu, yaitu suatu upaya untuk memantau kinerja suatu organisasi 

agar produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ada dan dapat 

memenuhi  kebutuhan para penggunanya.  Konsep pengendalian mutu jasa audit 

bagi KAP merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa KAP harus menaati 

peraturan  dan  standar  yang  berlaku  serta  menggunakan  kemahiran  profesinya 

secara sungguh-sungguh dalam memberikan jasa auditnya sehingga KAP tersebut 

dapat memenuhi tanggung jawab profesinya. Atau dengan kata lain, pengendalian 

mutu  jasa  audit  merupakan  pengendalian  struktur,  aktivitas,  dan  organisasi  di 

KAP agar  hasil  kerja  KAP dalam mutu  audit,  review,  dan konsultasi  menjadi 

bermutu  serta  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dan  berguna  bagi  para 

pemakainya.

Dalam memberikan jasanya,  akuntan publik harus bergabung dalam suatu 

KAP,  maka  kebijakan  dan  praktik  aktivitas  pengendalian  mutu  merupakan 

kebijakan yang seharusnya ada di KAP. Kebijakan dan praktik pengendalian mutu 

tersebut  untuk  menjamin  independensi  serta  kompetensi  akuntan  publik  dan 

personil yang terlibat dalam audit  sehingga dihasilkan jasa yang sesuai dengan 

tuntutan standar profesional.



Kompetensi  berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang 

dimiliki  akuntan  publik  dalam bidang  auditing  dan akuntansi.  Akuntan  publik 

yang  berkompeten  adalah  yang bertindak sebagai  seorang yang  ahli  di  bidang 

akuntansi dan auditing (IAI, 2001). Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formal kemudian diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. 

Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang mencakup aspek 

teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior dalam menjalankan profesinya 

harus  mendapatkan  supervisi  memadai  dan  review dari  atasannya  yang  lebih 

berpengalaman. Dan akuntan publik harus terus mengikuti  perkembangan yang 

terjadi  dalam  bisnis  dan  profesinya.  Akuntan  publik  harus  mempelajari, 

memahami  dan  menerapkan  ketentuan-ketentuan  baru  dalam prinsip  akuntansi 

dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Independen  berarti  akuntan  publik  tidak  mudah  dipengaruhi  dan  tidak 

berpihak pada siapapun.  Auditor  berkewajiban untuk jujur tidak hanya  kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain 

yang  memberikan  kepercayaan  atas  pekerjaan  akuntan  publik.  Sikap  mental 

independen  tersebut  meliputi  independen  dalam fakta  (in  fact)  maupun  dalam 

penampilan  (in  appearance)  (IAI,  2001).  Auditor  dikatakan  tidak  independen 

apabila saat melakukan tugas audit auditor tersebut: (1) mempunyai kepentingan 

keuangan baik langsung maupun tidak langsung yang material  pada  klien,  (2) 

mempunyai  hubungan pekerjaan dengan klien, (3) mempunyai  hubungan usaha 

secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, karyawan kunci 

klien atau pemegang saham klien,  (4) memberikan jasa-jasa non audit  tertentu 



kepada klien atau (5) memberikan jasa atau produk kepada  klien dengan dasar fee 

kontinjen atau komisi (Bapepam, 2002).

Mengacu pada kedua konsep tersebut maka pengendalian mutu di kantor 

akuntan  publik  secara  konseptual  memiliki  beberapa  aktivitas  penting. 

Berdasarkan IAI (2001), aktivitas tersebut yaitu: 

a.  Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu

Sifat dan lingkup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang 

ditetapkan oleh KAP tergantung pada berbagai faktor, antara lain ukuran 

KAP, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor 

cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, dan pertimbangan biaya-

manfaat.  KAP  harus  mempertimbangkan  perumusan  kebijakan  pada 

bidang yang diidentifikasi dalam setiap unsur pengendalian mutu sejauh 

mana kebijakan tersebut dapat diterapkan pada praktiknya.

b.  Penetapan Tanggung Jawab

KAP dapat menetapkan tanggung jawab kepada personilnya agar 

dapat  melaksanakan  kebijakan  dan  prosedur  pengendalian  mutunya 

secara efektif. Hal-hal yang harus mendapatkan pertimbangan memadai, 

dalam penetapan tanggung jawab, adalah kompetensi individu, penetapan 

wewenang, dan lingkup supervisi yang diberikan (IAI, 2001).

c.  Komunikasi

KAP  wajib  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  prosedur 

pengendaliaan  mutu  kepada  personilnya  dengan suatu  cara  yang  akan 

memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur tersebut 



dapat  dipahami.  Bentuk dan lingkup komunikasi  tersebut  harus  cukup 

komprehensif  sehingga  komunikasi  tersebut  dapat  menyampaikan, 

kepada  personil  KAP,  informasi  mengenai  kebijakan  dan  prosedur 

pengendalian mutu yang berhubungan dengan mereka. Pada umumnya, 

komunikasi  akan  lebih  baik  apabila  dilakukan  secara  tertulis,  namun 

efektivitas  sistem  pengendalian  mutu  KAP  tidak  terpengaruh  oleh 

ketiadaan dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 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.  Umumnya,  dokumentasi 

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pada KAP besar akan lebih 

ekstensif dibandingkan dengan dokumentasi pada KAP kecil, begitu pula 

dokumentasi  akan  lebih  ekstensif  pada  KAP  yang  memiliki  banyak 

kantor  dibandingkan  dengan  dokumentasi  pada  KAP  yang  hanya 

memiliki satu kantor.

d. Pemantauan

KAP harus memantau  efektivitas  sistem pengendalian  mutunya 

dengan mengevaluasi secara rutin kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutunya,  penetapan  tanggung  jawab,  dan  komunikasi  kebijakan  dan 

prosedurnya.  Ukuran,  struktur,  dan  sifat  KAP  mempengaruhi 

keterbatasan  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  fungsi 

pemantauan  KAP.  Inspeksi  yang  merupakan  salah  satu  unsur 



pengendalian  mutu,  termasuk  dalam  kegiatan  pemantauan  namun 

kegiatan pemantauan tidak hanya terbatas pada inspeksi saja.

2.6.1 Tujuan Pengendalian Mutu

Tujuan  ditetapkannya  pengendalian  mutu  pada  KAP  adalah  untuk 

memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kantor  akuntan  publik  mampu 

memenuhi  tanggung  jawab  profesionalnya  kepada  klien  dan  memberikan 

keyakinan  bahwa  standar  telah  ditaati  dan  dilaksanakan  secara  konsisten  dan 

profesional.

2.6.2 Standar Pengendalian Mutu

Standar  pengendalian  mutu  memberikan  panduan  bagi  kantor  akuntan 

publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas  jasa yang dihasilkan oleh 

kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh IAI. Dalam 

pemenuhan  tanggung  jawab  tersebut,  kantor  akuntan  publik  wajib 

mempertimbangkan  integritas  stafnya  dalam  menentukan  hubungan 

profesionalnya bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen 

terhadap  kliennya  sebagaimana  diatur  oleh  aturan  etika  kompartemen  akuntan 

publik  dan  bahwa  staf  kantor  akuntan  publik  kompeten,  profesional  dengan 

cermat dan seksama (due profesional care) (IAI, 2001). Oleh karena itu, kantor 

akuntan  publik  harus  memiliki  sistem  pengendalian  mutu  untuk  memberikan 

keyakinan  memadai  tentang  kesesuaian  perikatan  profesional  dengan  berbagai 

standar dan aturan relevan yang berlaku.



Suatu sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan keyakinan yang 

memadai  bukan  suatu  jaminan  telah  dilaksanakannya  Generally  Accepted  

Auditing Standard (GAAS). Hal ini dikarenakan oleh bervariasinya kinerja dan 

pemahaman yang dimiliki setiap individu dalam kantor akuntan publik tersebut. 

Standar  pengendalian  mutu  harus  dilaksanakan dan ditaati  oleh  setiap  anggota 

profesi  akuntan  publik  dalam pelaksanaan  penugasannya  dan  dapat  digunakan 

oleh kantor akuntan publik untuk membantu memenuhi standar pemeriksaan yang 

diterima umum.

2.6.3 Elemen-Elemen Pengendalian Mutu

Dalam merancang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP harus 

mempertimbangkan keberadaan sembilan elemen pengendalian mutu seperti yang 

terdapat  dalam  Pernyataan  Standar  Pengendalian  Mutu  (PSPM)  No.1,  (SPAP 

2001:17000.2) kesembilan elemen tersebut yaitu:

1.  Independensi
2.  Penugasan personil
3.  Konsultasi
4.  Supervisi
5.  Pemekerjaan (Hiring)
6.  Pengembangan profesional
7.  Promosi
8.  Penerimaan dan keberlanjutan klien
9.  Inspeksi



Kesembilan  elemen  tersebut  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya, 

sebagai contoh:

1. Elemen pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen pengembangan 

profesional,  dalam  hal  ini  tata  cara  penerimaan  pemeriksa  akan 

mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan latihan.

2.  Elemen  pengembangan  profesional  mempengaruhi  elemen  promosi. 

Pengembangan  profesional  antara  lain  dilaksanakan  melalui  pelatihan 

atau pendidikan yang telah dijalani oleh pemeriksa akan mempengaruhi 

promosi pemeriksa.

3. Elemen pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen supervisi karena 

pada  umumnya  pemeriksa  yang  baru  diangkat  atau  pemeriksa  yang 

belum  berpengalaman  memerlukan  supervisi  yang  lebih  intensif 

dibandingkan dengan pemeriksa yang sudah berpengalaman.

2.6.3.1 Independensi

Independensi berarti semua pemeriksa pada semua jenjang kedudukan harus 

dapat  mempertahankan independensinya  sehingga memberikan  keyakinan yang 

memadai bahwa setiap lapis organisasi semua staf profesional mempertahankan 

sikapnya  sebagaimana  diatur  dalam kode  etik  akuntan  Indonesia,  secara  rinci 

tertuang  dalam  Pernyataan  Etika  Profesi  No.1  Integritas.  Objektivitas  dan 

independensi yang memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan 

publik,  oleh  karena  itu  KAP  harus  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  untuk 

mempertahankan independensi pemeriksanya. Menurut IAI (2002) dalam SPAP, 



Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa kebijakan dan 

prosedur independensi yang dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

2.6.3.2 Penugasan Personil Profesional

Dalam  melakukan  penugasan  terhadap  pemeriksa  KAP  harus  memiliki 

keyakinan bahwa pemeriksa yang ditugaskan adalah mereka yang telah menjalani 

pelatihan  teknis  yang  cukup  dan  memiliki  keterampilan  yang  memadai  sesuai 

dengan  penugasannya  sehingga  secara  keseluruhan  tim  pemeriksa  yang 

ditugaskan cukup kompeten. Oleh sebab itu KAP harus memiliki kebijakan dan 

prosedur yang jelas dalam hal penugasan pemeriksaan. Menurut IAI (2002) dalam 

SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa kebijakan 

dan prosedur penugasan personil professional yang dapat dilihat dalam lampiran 

penelitian ini.

2.6.3.3 Konsultasi 

Maksud dari elemen ini adalah jika pada KAP menghadapi masalah yang 

meragukan maka pemeriksa tersebut dapat meminta bantuan kepada orang yang 

mempunyai  tingkat  pengetahuan  yang  tepat,  kompeten  dan  mempunyai 

pertimbanagn yang matang. Karena itu KAP harus memiliki kebijakan, prosedur 

dan  fasilitas  konsultasi  yang  baik  sehingga  para  pemeriksa  yang  menghadapi 

suatu  masalah  dapat  dengan  mudah  berkonsultasi.  Menurut  IAI  (2002)  dalam 

SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa kebijakan 

dan prosedur konsultasi yang dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.



2.6.3.4 Supervisi Berjenjang

Selama  pemeriksaan  harus  dilakukan  supervisi  terhadap  semua  jenjang 

organisasi  supervisi  ini  dimaksudkan agar  KAP memperoleh  keyakinan bahwa 

pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang ditentukan. Luas supervisi 

tergantung  dari  berbagai  factor  antara  lain;  kerumitan  masalah  yang  dihadapi, 

kualifikasi  pemeriksa  serta  tidak  tersedianya  tenaga  yang  dapat  memberikan 

konsultasi.  Dengan demikian agar dapat dilaksanakan dengan baik maka setiap 

KAP harus memiliki kebijakan prosedur supervisi yang jelas. Menurut IAI (2002) 

dalam SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa 

kebijakan dan prosedur supervisi berjenjang yang dapat dilihat dalam lampiran 

penelitian ini.

2.6.3.5 Pemekerjaan (Hiring)

Kebijakan  dan  prosedur  pengangkatan  pemeriksa  harus  ditetapkan  agar 

KAP  memperoleh  keyakinan  yang  memadai  bahwa  pemeriksa  yang  diangkat 

memiliki  kriteria  yang sesuai sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya 

secara kompeten. Kualitas dari pekerjaan pemeriksaan tergantung pada integritas, 

kompetensi, dan motivasi pemeriksa itu sendiri sehingga kebijakan dan prosedur 

pengangkatan pemeriksa merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. 

Menurut IAI (2002) dalam SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, 

terdapat  beberapa  kebijakan dan prosedur  pengangkatan  pemeriksa  yang dapat 

dilihat dalam lampiran penelitian ini.



2.6.3.6 Pengembangan Profesional

KAP harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

pengembangan profesional para pemeriksanya.  Kebijakan dan prosedur tersebut 

akan  dapat  membantu  KAP  untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  para 

pemeriksanya  memiliki  pengetahuan yang diperlukan sehingga mereka  mampu 

melaksanakan tugas yang diembannya.

Pengembangan  profesional  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  memberikan 

pelatihan,  pendidikan  profesional  yang  berkesinambungan  dalam  bidang 

akuntansi,  auditing,  perpajakan  dan  pengetahuan  maka  hal  ini  memungkinkan 

KAP  untuk  menyediakan  tenaga  pemeriksa  yang  memiliki  pengetahuan  yang 

diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  serta  memungkinkan 

pemeriksa  mengembangkan  karirnya  dalam  perusahaan.  Menurut  IAI  (2002) 

dalam SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa 

kebijakan  dan  prosedur  pengembangan  profesional  yang  dapat  dilihat  dalam 

lampiran penelitian ini.

2.6.3.7 Promosi

Tata cara promosi pemeriksa memeiliki pengaruh terhadap mutu pekerjaan 

suatu KAP. Pemeriksa yang dipilih  untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih 

tinggi  dianggap memiliki  kualifikasi  yang diperlukan untuk memikul  tanggung 

jawabn yang akan diserahkan kepadanya.  Jika ternyata tata  cara promosi  tidak 

menditeksi  bahwa pemeriksa yang diangkat  ternyata  tidak memiliki  kualifikasi 

yang memadai maka hal ini akan menyebabkan menurunnya kualitas pekerjaan 



KAP  tersebut.  Dengan  demikian  KAP  memerlukan  adanya  kebijakan  dan 

prosedur yang jelas tentang promosi  pemeriksanya.  Menurut IAI (2002) dalam 

SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa kebijakan 

dan prosedur promosi yang dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

2.6.3.8 Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

Kebijakan  dan  prosedur  yang  berkaitan  dengan  penerimaan  dan 

pemeliharaan hubungan dengan klien bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan 

yang berupa hasil evaluasi terhadap resiko pemeriksaan dalam setiap penerimaan 

klien  baru  maupun  klien  lama.  Dengan  adanya  kebijakan  dan  prosedur 

penerimaan  dan  pemeliharaan  hubungan  dengan  klien  maka  KAP  diharapkan 

dapat  menghindari  terlibatnya  nama KAP dengan klien  yang  memiliki  iktikad 

tidak baik. Menurut IAI (2002) dalam SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), 

Seksi 200, terdapat beberapa kebijakan dan prosedur penerimaan dan pmeliharaan 

hubungan dengan klien yang dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

2.6.3.9 Inspeksi

Maksud  dari  elemen  pengendalian  mutu  ini  adalah  bahwa  KAP  harus 

memiliki  kebijakan  maupun  prosedur  yang  berkaitan  dengan  pengujian 

pelaksanaan sistem pengendalian mutu sehingga KAP dapat mengetahui apakah 

sistem tersebut telah memadai dan dilaksanakan dengan baik. Menurut IAI (2002) 

dalam SPAP, Standar Pengendalian Mutu (SPM), Seksi 200, terdapat beberapa 

kebijakan dan prosedur inspeksi yang dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus. 

Menurut  Moleong  (1988),  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang 

menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang ada dan 

pada akhirnya menghasilkan suatu pandangan baru terhadap obyek yang diteliti 

secara rinci.  Lebih lanjut  menurut  Moleong,  yang dimaksud penelitian  dengan 

pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada 

satu obyek sebagai suatu kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan hasil 

penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penelitian dengan pendekatan studi kasus merupakan studi mendalam yang 

memberikan gambaran luas mengenai obyek tersebut.

Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan di  sini  menggunakan perspektif  non-

positivistik yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif (penafsiran) 

mengenai  masalah-masalah  sosial  yang  diteliti.  Penelitian  non-positivistik 

berfokus  pada  pencarian  makna  subyektif,  pendefinisian,  dan  deskripsi  pada 

kasus-kasus  yang  spesifik  (Somantri,  2005).  Pendekatan  interpretatif  berarti 

peneliti  menafsirkan  situasi  yang  ada  di  objek  penelitian,  peneliti  tidak 

memasukkan  opininya  yang  mempengaruhi  analisis  data  namun  menjelaskan 

secara  rinci  data  yang  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menafsirkan 

aktivitas  pengendalian  mutu  KAP dengan  memfokuskan  diri  pada  satu  obyek 



penelitian,  yaitu  kasus  di  Kantor  Akuntan  Publik  Drs.  Soewardhono&Rekan. 

Dalam  kontek  ini  peneliti  melakukan  penelitian  mendalam  dan  memberikan 

gambaran luas mengenai aktivitas pengendalian mutu di KAP tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Data dalam penelitian kualitatif  berupa kata-kata bukan angka-angka atau 

dikenal dengan sebutan data deskriptif  (Lofland, 1984, dalam Moleong, 1988). 

Menurut jenis dan sumbernya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

data  primer,  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh 

langsung  dari  perusahaan  yang  sedang  diteliti  dan  diamati  (Yusof,  2004), 

sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang  disediakan  oleh  pihak  lain 

mengenai perusahaan yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan data primer berupa data dokumentasi  seperti, 

standar  mutu  yang  terdapat  di  KAP,  kebijakan  dan  prosedur  kerja  dalam 

melakukan  audit,  dokumen  evaluasi  kinerja  KAP,  tindakan  korektif  atas 

penyimpangan  yang  terjadi  dalam  melakukan  audit.  Data  tersebut  diperoleh 

melalui  metode  dokumentasi  ditunjang  dengan  melakukan  wawancara  kepada 

partner  KAP  dan  observasi  di  KAP.  Data  lain  berupa  data  wawancara  dan 

observasi  yang  menunjukkan  kondisi  sebenarnya  terkait  dengan  pelaksanaan 

standar  mutu  di  KAP,  pelaksanaan  kebijakan  dan  prosedur  kerja  audit,  serta 

tindakan korektif yang dilakukan oleh KAP terhadap penyimpangan mutu yang 

terjadi.



3.3 Metode Pengumpulan Data  

1. Dokumentasi

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  mencatat  dokumen-

dokumen  yang  tersedia  di  perusahaan.  Menurut  Moleong  (1988),  metode  ini 

dilakukan karena dokumen tersebut merupakan sumber yang pasti sehingga dapat 

mendukung  penelitian  ini.  Dalam kontek  ini  peneliti  mengumpulkan  dokumen 

berupa peraturan dan kebijakan dalam rekrutmen auditor,  prosedur penerimaan 

klien,  standar  mutu  melakukan  audit,  dokumen  evaluasi  kinerja  KAP,  dan 

tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi dalam melakukan audit.

2. Observasi

Teknik  penelitian  data  dengan  cara  mengadakan  pengamatan  secara 

langsung dan mencatat gejala atau fenomena yang diteliti. Metode penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini  peneliti  melakukan pengamatan  untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan  audit  di  KAP telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan,  misalnya 

prosedur  penerimaan  klien,  peneliti  harus  memastikan  bahwa  prosedur  yang 

dilakukan KAP di lapangan telah sesuai dengan data yang diperoleh peneliti. 

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya  jawab  secara  langsung  pada  pimpinan  dan  karyawan  perusahaan  untuk 

mendapatkan  informasi  sesuai  dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan 

(Moleong, 1988). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan partner KAP 

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan 



dan kebijakan dalam rekrutmen auditor, prosedur penerimaan klien, standar mutu 

melakukan  audit,  dokumen  evaluasi  kinerja  KAP,  dan  tindakan  korektif  atas 

penyimpangan yang terjadi dalam melakukan audit.

3.4 Metode Analisis Data  

Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan di  sini  menggunakan perspektif  non-

positivistik  dan data  yang  diperoleh  berupa  kata-kata  bukan  angka-angka  atau 

dikenal dengan sebutan data deskriptif. Dengan demikian pengolahan data yang 

dilakukan oleh peneliti berupa analisis data deskriptif bukan perhitungan secara 

statistik.  Yaitu  dengan  melakukan  penganalisisan  data  berupa  uraian  kata-kata 

atau  kalimat  yang  kemudian  menghasilkan  suatu  pandangan  serta  gambaran 

secara  luas  dan  mendalam  terhadap  pengendalian  mutu  di  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan.  Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  peneliti 

mulai  dari  mendapatkan  data  sampai  dengan  pembuatan  kesimpulan  hasil 

penelitian, yaitu:

1. Perencanaan Penelitian

Kegiatan  ini  merupakan  awal  rangkaian  kegiatan  penelitian  yang 

dilakukan oleh penulis. Perencanaan ini disusun sebagai pedoman penulis 

dalam melakukan kegiatan penelitian.

2. Field Research (Studi Lapangan)

Kegiatan studi lapangan dilakukan pada suatu KAP di Malang, KAP Drs. 

Soewardhono&Rekan,  yang  merupakan obyek  penelitian  dari  penelitian 

ini. Mengumpulkan data-data dan informasi-informasi dasar yang relevan 



yang  berhubungan  dengan  peraturan  dan  kebijakan  dalam  rekrutmen 

auditor,  prosedur  penerimaan  klien,  standar  mutu  melakukan  audit, 

dokumen  evaluasi  kinerja  KAP,  penyimpangan  yang  terjadi  dalam 

melakukan audit.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melihat dari data-data yang dikumpulkan, 

seperti hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Data-data 

tersebut  kemudian  diolah  dengan  menafsirkan  atau  menjelaskan  secara 

rinci atas aktivitas pengendalian mutu jasa audit yang dilakukan KAP Drs. 

Soewardhono&Rekan.

4. Kesimpulan Hasil Penelitian

Setelah  data  dianalisis,  tahapan  terakhir  yang  dilakukan yaitu  membuat 

kesimpulan mengenai hasil penelitian. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan 

fakta-fakta yang ada di lapangan dan data-data tertulis di KAP.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Umum Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor  Akuntan  Publik  yang  selanjutnya  disebut  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan,  beralamatkan  di  Jl.  Pahlawan  229  A,  Balearjosari  – 

Malang,  berdiri  pada  tanggal  26  Oktober  1998  berdasarkan  surat  izin  usaha 

nomor: KEP-1000/KM.17/1998 (Partner : Drs. Dwikora Hari Prianto, Ak dengan 

no. izin 98.1.0164). KAP Drs. Soewardhono&Rekan Malang adalah cabang dari 

KAP Drs. Soewardhono&Rekan Jember,  beralamatkan di Jl.  Nanas II no. 127, 

Jember.  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  Jember  berdiri  pada  tanggal  8 

September  1998  berdasarkan  surat  izin  usaha  nomor  :  KEP-691/KM.17/1998 

(Pimpinan Partner : Drs. Soewardhono, Ak dengan no. izin 98.1.0163). Bidang 

usaha yang ditangani KAP Drs. Soewardhono&Rekan adalah bidang usaha jasa, 

meliputi  jasa  pelaksanaan  audit  (general  &  spesial),  jasa  atestasi,  penyusunan 

sistem, konsultasi manajemen, studi kelayakan bisnis, dan perpajakan. 

Kantor  Akuntan  Publik  dapat  berbentuk  usaha  perseorangan  atau 

persekutuan  dimana  beberapa  akuntan  publik  bergabung  untuk  menjalankan 

usahanya bersama-sama sebagai sekutu atau rekan (partner). Struktur organisasi di 

KAP Drs. Soewardhono&Rekan digambarkan sebagai berikut:



Partner

Manager

Senior StaffSenior StaffSenior Staff

Junior StaffJunior StaffJunior Staff

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KAP Drs. Soewardhono&Rekan

Tugas  dan kewenangan masing-masing  jabatan  dalam struktur  organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partner

• Menduduki jabatan tertinggi dalam KAP

• Memimpin dan mengelola KAP serta bertanggung jawab secara keseluruhan 

terhadap pekerjaan yang ditangani oleh KAP.

• Mengadakan pengawasan umum atas kegiatan KAP 

• Membuat keputusan yang efektif serta bijaksana

• Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan pihak luar KAP

• Membubuhkan  tanda  tangan  di  setiap  laporan  dan  dokumentasi  yang 

berhubungan dengan KAP



2. Manager

• Membantu  partner  dalam  memimpin  dan  mengelola  KAP  yang  diberi 

kepercayaan oleh partner

• Melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja supervisor

• Memberikan arahan secara global tentang tugas yang diberikan

• Bertanggung jawab kepada partner mengenai jabatan yang dibawahinya

3. Senior Staff

• Memberikan  arahan  secara  detail  tentang  tugas  yang  akan  dilaksanakan 

kepada junior staff

• Melakukan evaluasi & pengawasan kinerja junior staff

• Menjadi koordinator penugasan di lapangan

• Memberikan arahan-arahan mengenai tugas yang dikerjakan kepada junior 

staff

• Bertanggung jawab kepada manager atas apa yang dilaksanakan di lapangan

4. Junior Staff

• Membantu senior staff dalam melaksanakan tugas secara detail

• Mengumpulkan & melengkapi data-data secara detail

4.2 Aktivitas Pengendalian Mutu KAP

Salah satu jasa yang diberikan KAP Drs. Soewardhono&Rekan yaitu jasa 

audit. Jasa ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pada klien dan pengguna 

laporan  keuangan  bahwa  laporan  keuangan  telah  disusun  secara  wajar  sesuai 

dengan GAAP (General Accepted Accounting Principles). Audit dilakukan oleh 



orang-orang yang memiliki kompetensi memadai dan mendapatkan supervisi dari 

supervisor. 

Untuk menjaga nama baik KAP, maka mutu audit perlu dijaga. Mutu audit 

yang  baik  bisa  dilihat  dari  berbagai  sisi,  dari  sisi  personal  auditor,  dari  sisi 

pekerjaan di lapangan, dan dari sisi pelaporannya. Dari sisi personal auditor yaitu 

jasa  audit  hanya  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  kemampuan  memadai, 

mendapatkan  supervisi  dari  supervisor,  serta  memiliki  sifat-sifat  positif  seperti 

jujur,  motivasi  tinggi.  Dari  sisi  pekerjaan  di  lapangan,  pekerjaan  lapangan 

dilakukan  secara  profesional  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dan  dapat 

menjalin kerja sama yang baik dengan klien. Dan dari sisi pelaporannya yaitu, 

laporan  yang  dihasilkan  kerap  disusun  sesuai  dengan  standar  dan  bersifat 

informatif sehingga mudah untuk dipahami.

Aktivitas  pengendalian  mutu  di  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan 

mengadopsi standar mutu yang ada di Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 

yaitu  penetapan  kebijakan  pengendalian  mutu,  penetapan  tanggung  jawab, 

komunikasi,  dan  pemantauan.  Masing-masing  aktivitas  tersebut  sangat  penting 

dan saling berkaitan.  Hal  ini  berarti  dalam mencapai  suatu tujuan (mutu  yang 

baik)  harus  ditetapkan  kebijakan  dan  prosedur  terlebih  dahulu.  Kemudian 

dibutuhkan seorang terpercaya untuk menjaga penerapannya agar tetap berada di 

jalur yang benar yaitu sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Selain itu, setiap 

auditor harus memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan dan prosedur 

tersebut dengan mengkomunikasikan secara menyeluruh di KAP dan memastikan 

bahwa hal ini dapat dipahami oleh seluruh auditor. Untuk mengetahui pencapaian 



penerapan tersebut dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan 

prosedur pengendalian  mutu,  penetapan tanggung jawab, dan komunikasi  yang 

kemudian aktivitas ini disebut pemantauan. Untuk mengendalikan mutu jasa audit 

di  KAP  Soewardhono&Rekan,  aktivitas  tersebut  diterapkan  di  masing-masing 

elemen pengendalian mutu yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Ada 

kelebihan  dan  kekurangan  dari  penyajian  penjelasan  masing-masing  elemen 

pengendalian  mutu  berikut  ini,  kelebihannya  yaitu  penjelasan  disajikan  secara 

sistematis dan rinci untuk masing-masing elemen pengendalian mutu, sedangkan 

kekurangannya  yaitu  tidak  ada alternatif  penyajian  yang lain  sehingga bersifat 

agak  membosankan  karena  membahas  empat  aktivitas  dalam  masing-masing 

elemen pengendalian mutu.

4.2.1 Independensi

Aktivitas pengendalian mutu di KAP Drs. Soewardhono&Rekan di elemen 

pengendalian mutu independensi terdiri atas beberapa aktivitas, yaitu penetapan 

kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan. 

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktivitas tersebut.

4.2.1.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Aktivitas pengendalian mutu jasa audit terkait dengan elemen independensi 

yang  pertama,  yaitu  penetapan  kebijakan  dan  prosedur  independensi.  Standar 

independensi yang ada di KAP Drs. Soewardhono&Rekan mengikuti standar dari 

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sekarang menjadi IAPI (Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia) , yaitu SPM Seksi 200 tentang kebijakan dan prosedur independensi. 



Independensi  meliputi  mental  auditor  yang  bebas  dari  pengaruh,  tidak 

memihak  siapa  pun  untuk  memberikan  keyakinan  bahwa  opini  audit  yang 

diterbitkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, kejujuran auditor dalam 

mempertimbangkan  temuan  dan  fakta  sebagai  dasar  opini  audit,  dan  dalam 

hubungan kerjanya dengan klien. Independensi auditor terbagi menjadi dua yaitu 

independensi in fact dan independensi in appearance. Independensi in fact adalah 

sikap auditor dalam memberikan jasa auditnya secara profesional sesuai dengan 

standar  yang  ada  dan  kompetensi  yang  dimiliki.  Independensi  in  appearance 

adalah sikap auditor yang bebas dari pengaruh dalam hubungannya dengan klien, 

hubungan keluarga, saudara, rekan kerja, sehingga tidak mempengaruhi auditor 

dalam memberikan opini audit kepada klien.

4.2.1.2 Penetapan tanggung jawab

Aktivitas  kedua  yaitu  penetapan  tanggung  jawab  independensi. 

Independensi menjadi suatu tanggung jawab mutlak bagi setiap auditor di KAP. 

Hal ini berarti seluruh lapisan organisasi KAP bertanggung jawab untuk menjaga 

mutu  jasa  audit  yang  diberikan  kepada  klien  dan  nama  baik  KAP.  Tim-tim 

dibentuk  untuk melakukan  audit  yang  terdiri  atas  auditor  dan  supervisor.  Tim 

auditor dan supervisor harus mempertahankan independensi. Meskipun supervisor 

merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  timnya  namun  hal  ini  bukan 

berarti  hanya  supervisor  yang  harus  bekerja  secara  independen  dan 

mempertanggungjawabkannya.  Dengan  kata  lain,  independensi  telah  menjadi 



kesadaran  masing-masing  auditor  yang  telah  mandarah  daging  bagi 

profesionalitasnya.

Sikap  independen  dilakukan  dari  awal  saat  menerima  klien,  melakukan 

audit di lapangan, sampai dengan memberikan opini audit bagi laporan keuangan 

klien. Sebelum menerima atau menolak klien, KAP harus mengetahui bagaimana 

tingkat independensi dengan klien? Apakah ada hubungan khusus dengan klien 

atau tidak? Jika terdapat hubungan khusus berupa hubungan kerja, sahabat, atau 

saudara  seharusnya  KAP  menolak  untuk  memberikan  jasa  auditnya  karena 

hubungan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan auditor yaitu munculnya rasa 

sungkan, keinginan untuk membantu klien dengan bekerja sesuai permintaan klien 

dan  hal  inilah  yang  menjadikan  sikap  auditor  tidak  independen.  Namun  pada 

kenyataannya,  hal  ini  masih  sangat  sulit  untuk dilakukan  karena  kerap  terjadi 

audit yang di dalamnya masih terdapat hubungan kerja, teman, atau saudara antara 

auditor dengan klien. Alasan yang muncul atas fenomena ini yaitu audit dilakukan 

atas dasar kepercayaan satu sama lain yang berarti telah terdapat hubungan dekat 

antara auditor dan klien. Meskipun begitu hubungan tersebut masih dianggap sah 

jika auditor dan klien dapat bekerja sama secara profesional, yaitu auditor tetap 

bekerja sesuai dengan kompetensi serta standar yang ada tanpa ada pengaruh dari 

klien  dan  klien  tetap  memberikan  data-data  yang  diperlukan  auditor  dalam 

pengumpulan temuan serta bukti-bukti audit. 

Selain itu, pada saat melakukan audit di lapangan, sikap independen auditor 

bisa  ditunjukkan  dengan  menjaga  komunikasi  dengan  klien  yaitu  komunikasi 

yang tidak terlalu dekat atau akrab dan tidak terlalu renggang. Namun komunikasi 



yang wajar dan normal dalam hubungan pekerjaan karena jika komunikasi yang 

terlalu dekat atau akrab dapat menimbulkan kesan bagi klien bahwa auditor tidak 

bekerja secara sungguh-sungguh dan berdampak pada pengumpulan bukti audit 

karena  berkurangnya  kepercayaan  dari  klien.  Jika  komunikasi  yang  terbangun 

terlalu  renggang  akan  berdampak  dalam  pengumpulan  bukti  audit  karena 

komunikasi yang buruk dengan klien.

4.2.1.3 Komunikasi

Aktivitas  ketiga  yaitu  komunikasi  kebijakan  dan  prosedur  independensi 

kepada  seluruh  auditor  di  KAP.  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan 

mengkomunikasikannya secara lisan pada saat masa orientasi bagi junior auditor 

dan  saat  briefing sebelum  melakukan  audit.  Proses  pengkomunikasian  ini 

dilakukan secara informal maksudnya tidak ada jadwal tetap untuk melakukannya, 

namun pada waktu yang disepakati bersama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

suasana kerja yang tegang dengan menciptakan suasana kekeluargaan namun tetap 

menjaga keseriusan atas apa yang dilakukan pada saat itu, sehingga kebijakan dan 

prosedur  independensi  yang  disampaikan  akan  lebih  mudah  dipahami  dan 

diterima oleh seluruh auditor. 

4.2.1.4 Pemantauan 

Aktivitas keempat yaitu pemantauan kebijakan dan prosedur independensi. 

Pemantauan dilakukan secara terus menerus dalam proses audit yang dilakukan 

oleh supervisor terhadap timnya. Pemantauan di sini bisa juga dikatakan sebagai 



evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur independensi. Hal ini dilakukan melalui 

pengamatan  yang  dilakukan  oleh  supervisor  selama  proses  audit.  Sehingga 

supervisor  memegang  peranan  penting  karena  dia  mengetahui  kondisi  yang 

dihadapi timnya saat melakukan audit dan tindakan apa saja yang diambil oleh 

tim. Segala temuan atau penilaian dari supervisor biasa disampaikan kepada tim 

dalam forum informal pada saat jam istirahat yang dimana semua anggota tim 

berkumpul  bersama  dan  sharing  mengenai  pekerjaannya.  Inilah  waktu  yang 

dimanfaatkan  oleh  supervisor  untuk  menyampaikan  hasil  evaluasinya  serta 

memberi  masukan  atas  kejanggalan-kejanggalan  sikap  indpenden  tim auditnya 

dan  selalu  mengingatkan  untuk  tetap  menjaga  independensinya,  salah  satunya 

yaitu  untuk tidak  terlalu  dekat  dengan klien  namun komunikasi  tetap  berjalan 

lancar agar auditor tetap bebas dari segala pengaruh yang datang.

4.2.2 Penugasan Personel

Aktivitas pengendalian mutu di KAP Drs. Soewardhono&Rekan di elemen 

pengendalian  mutu  penugasan  personel  terdiri  atas  beberapa  aktivitas,  yaitu 

penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan 

pemantauan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktivitas 

tersebut.

4.2.2.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan  dan  prosedur  penugasan  personel  di  KAP  Drs.  Soewardhono 

mengadopsi  dari  SPAP,  SPM Seksi  200.  Penugasan personel  yang  tepat  akan 

mempengaruhi  jalannya  proses  audit  dan  mutu  jasa  audit  yang  dihasilkan 



sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hal  ini  merupakan  hal  yang  penting  untuk 

diperhatikan  sebelum  melakukan  audit.  Personel  yang  dimaksud  di  sini  yaitu 

supervisor dan staf audit atau anggota tim audit.

Supervisor  yang  berlaku  sebagai  ketua  tim  audit  di  lapangan  ditunjuk 

langsung oleh partner. Kriteria yang sesuai sebagai supervisor yaitu dari berbagai 

sisi, dari sisi skill melakukan audit, kemampuan komunikasi, pengalaman, kinerja 

dan  leadership.  Skill melakukan  audit  yang  dimiliki  oleh  supervisor  harus 

melebihi  skill yang dimiliki  anggota timnya.  Hal ini  bisa dilihat  dari  berbagai 

sertifikat  pendidikan  atau  seminar  yang  dimiliki.  Kemudian,  kemampuan 

komunikasi juga menjadi hal penting untuk menjadi seorang supervisor, dia harus 

piawai  dalam  berkomunikasi  baik  dengan  anggota  tim  maupun  dengan  klien. 

Pengalaman audit supervisor atau jam kerja melakukan audit juga termasuk dalam 

kategori  jam kerja  tinggi.  Dengan  jam kerja  yang  tinggi  berarti  menunjukkan 

bahwa dia  sudah paham dengan audit  dalam segala medan karena telah terjun 

dalam  berbagai  macam  kasus  audit  yang  dimana  kondisi  dan  masalah  yang 

dihadapi  berbeda-beda.  Kinerja  selama  melakukan  audit  juga  menjadi 

pertimbangan sebelum dia menjadi seorang supervisor. Dalam hal ini partner akan 

melakukan  evaluasi  kinerja  calon  supervisor  sehingga  mendapatkan  keputusan 

layak tidaknya dia menjadi supervisor. Selain itu, leadership harus dimiliki oleh 

supervisor  karena  supervisor  menjadi  ketua  tim  audit  lapangan.  Jiwa 

kepemimpinan,  tegas,  dan  mampu  mengayomi  anggotanya  adalah  kemampuan 

yang  dibutuhkan oleh  seorang supervisor  dalam memimpin  timnya  melakukan 

audit. 



Penugasan  personel  untuk  staf  audit  atau  anggota  tim  dilakukan  oleh 

supervisor. Sama halnya dengan penugasan supervisor, penugasan staf audit yang 

tepat juga akan membantu jalannya proses audit. Penugasan yang tepat itu berarti 

adanya kecocokan dengan supervisor dan staf audit yang lain, kemampuan yang 

memadai untuk melakukan audit. Kecocokan di sini dibutuhkan antara supervisor 

dan staf audit karena mereka melakukan audit secara tim selama beberapa bulan, 

jika  terdapat  kecocokan  diantaranya  akan  terbentuk  hubungan  yang  baik, 

komunikasi yang baik pula sehingga dapat bekerja sama dengan kompak. 

Kemudian,  kemampuan  yang  memadai  untuk  audit  yaitu  dari  segi 

pengetahuan  audit  yang  dimiliki.  Pengetahuan  audit  ini  pengetahuan  yang 

diperoleh  dari  pendidikan  akademis  dan  seminar  mengenai  keseluruhan  seluk 

beluk  audit.  Namun  kesesuaian  antara  kemampuan  staf  audit  dengan  tingkat 

kesulitan audit juga perlu diperhatikan agar audit dapat dilakukan dengan lancar. 

Jika kemampuannya di bawah tingkat kesulitan audit, akan menghambat jalannya 

audit maka perlu diberikan pengembangan skill lebih lanjut untuk meminimalisir 

kejadian ini masa yang akan datang. 

4.2.2.2 Penetapan tanggung jawab

Staf  audit  selaku  anggota  tim  audit  melakukan  sebagian  besar  kegiatan 

audit,  yaitu  mengumpulkan  dan  mengolah  data,  sedangkan  supervisor  selaku 

ketua  tim  audit  lapangan  melakukan  supervisi  terhadap  anggotanya  dan  me-

review kertas kerja. Disamping itu, supervisor juga menentukan siapa saja anggota 

timnya untuk melakukan audit, kemudian mensupervisi anggota tim. Oleh karena 



itu  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal  penugasan  personel  adalah  supervisor 

karena  dia  memutuskan  siapa  saja  yang  bergabung  dalam  timnya  untuk 

melakukan  audit  sesuai  dengan  pertimbangan-pertimbangan  pada  penjelasan 

sebelumnya. Sedangkan penugasan personel supervisor menjadi tanggung jawab 

partner  karena  dia  menunjuk  langsung  supervisor  tersebut  berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sebelumnya.

4.2.2.3 Komunikasi

Keputusan penugasan personel baik staf audit maupun supervisor dilakukan 

secara  lisan  dan  terbuka  sehingga  seluruh  lapisan  organisasi  di  KAP  Dr. 

Soewardhono&Rekan mengetahui siapa saja yang melakukan audit terhadap suatu 

klien.  Komunikasi  cukup dilakukan secara  informal  dan lisan karena  KAP ini 

masih  tergolong KAP kecil  sehingga setiap  kejadian  atau  keputusan yang  ada 

dapat segera diketahui oleh semua lapisan organisasi tanpa melalui pengumuman 

secara resmi sekalipun. 

4.2.2.4 Pemantauan

Pemantauan penugasan personel staf audit dilakukan oleh supervisor dengan 

terjun langsung ke lapangan melihat kinerja masing-masing stafnya. Sedangkan 

pemantauan penugasan personel supervisor dilakukan oleh partner ketika sesekali 

mengunjungi tim audit. Pada dasarnya pemantauan tidak dilakukan secara khusus 

melalui  prosedur  dengan  tahapan-tahapan  kaku,  namun  berjalan  apa  adanya 

selama proses audit itu terjadi.  Pemantauan penugasan personel merupakan hal 



penting bagi KAP Drs. Soewardhono&Rekan, tanpa disuruh pun pemantauan ini 

pasti akan dilakukan untuk mendapat keyakinan bahwa partner telah menugaskan 

supervisor yang tepat dan supervisor telah menugaskan staf audit yang tepat juga. 

Dari  pemantauan  tersebut  akhirnya  partner  dan  supervisor  memperoleh  suatu 

penilaian  bahwa  penugasan  personel  sudah  tepat  atau  belum.  Jika  dirasa 

penugasan personel  masih  kurang tepat,  yang  dapat  dilihat  dengan munculnya 

beberapa masalah baik yang menyangkut pelaksanaan audit seperti kertas kerja 

maupun  masalah  dari  internal  tim,  maka  baik  partner  maupun  supervisor 

kemudian  melusuri  apa  saja  penyebab  masalah  tersebut  dan  mencari 

penyelesaiannya  bersama-sama  dengan  melakukan  sharing dalam suatu  forum 

informal di tim audit.

4.2.3 Konsultasi

Aktivitas pengendalian mutu yang ada di KAP Drs. Soewardhono&Rekan 

di  elemen  pengendalian  mutu  konsultasi  terdiri  atas  beberapa  aktivitas,  yaitu 

penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan 

pemantauan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktivitas 

tersebut.

4.2.3.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Sama halnya dengan elemen pengendalian mutu sebelumnya, kebijakan dan 

prosedur  konsultasi  juga  mengadopsi  dari  SPAP,  SPM  Seksi  200.  Konsultasi 

dilakukan jika ada masalah khusus dan membutuhkan bantuan dari pihak yang 

lebih  kompeten  untuk  menyelesaikannya.  Suatu  kondisi  misalnya  staf  audit 



bingung dengan tindakan yang akan diambil  atas suatu temuan audit,  sehingga 

diperlukan  bantuan  dan  masukan  dari  auditor  yang  lebih  senior  atau  dari 

supervisor, inilah yang kemudian disebut dengan konsultasi. 

Kondisi  lain  yaitu  adanya  perubahan  kebijakan  dan  peraturan  akuntansi 

yang  berdampak  siginifikan  terhadap  laporan  keuangan  klien  sehingga 

mengharuskan personel untuk konsultasi kepada auditor senior atau supervisor. 

Hal  ini  karena perubahan kebijakan dan peraturan akuntansi  berdampak cukup 

besar  pada  laporan  keuangan  klien  periode  tersebut  dan  yang  akan  datang, 

sehingga auditor harus menghindari adanya kesalahan sedikit pun. 

Konsultasi  dilakukan  saat  melakukan  audit  melalui  komunikasi  internal 

dalam tim atau pada saat forum informal ketika seluruh anggota tim berkumpul 

untuk  sharing dan bertukar pengalaman dengan anggota tim yang lain. Suasana 

santai  dan  kekeluargaan  selalu  diciptakan  dalam  tim  agar  segala  topik  dan 

informasi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami.

4.2.3.2 Penetapan tanggung jawab

Aktivitas  yang  kedua  yaitu  penetapan  tanggung  jawab  atas  konsultasi. 

Konsultasi  hanya  diberikan  oleh  orang-orang yang  lebih  senior  dan  kompeten 

yaitu auditor senior, supervisor, atau bahkan partner. Konsultasi dilakukan untuk 

kebaikan seluruh pihak. Bagi staf audit konsultasi ini agar mendapat pengetahuan 

lebih dan solusi atas masalah yang dihadapi; bagi klien agar mendapatkan mutu 

jasa  audit  yang  terbaik,  dan  bagi  yang  memberikan  konsultasi  agar  dapat 

menyalurkan ilmu yang dimilikinya dan memperoleh pembelajaran baru jika ada 



masalah  yang  dianggap  baru  olehnya.  Meskipun  begitu,  tanggung  jawab 

konsultasi  tetap  berada  di  tangan  mereka  yang  memberikan  konsultasi,  yaitu 

auditor senior, supervisor atau bahkan partner karena jika sudah terdapat masalah 

kemudian  mereka  membantu  menyelesaikannya  hal  ini  berarti  masukan  dan 

keputusan yang diambil berdasarkan hasil dari konsultasi tersebut.

4.2.3.3 Komunikasi

Aktivitas  yang  lain  yaitu  komunikasi  kebijakan  dan  prosedur  konsultasi. 

KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  melakukan  komunikasi  tidak  secara  tertulis 

namun hanya berupa lisan dalam forum informal karena KAP ini masih tergolong 

KAP kecil  sehingga  penyampaian  secara  lisan  dirasa  sudah cukup efektif  dan 

dapat dipastikan bahwa seluruh personel mengetahui dan memahaminya. 

Komunikasi prosedur dan kebijakan konsultasi dilakukan pada saat orientasi 

personel baru. Selain menjelaskan audit secara umum, partner dan supervisor akan 

menjelaskan mengenai  konsultasi.  Dalam orientasi  ini,  dikomunikasikan bahwa 

staf  audit  bisa  berkonsultasi  dengan supervisor atau auditor  senior jika sedang 

menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikannya sendiri dan tidak perlu ragu 

untuk  menanyakan  hal-hal  yang  tidak  dimengerti  saat  melakukan  audit  demi 

kelancaran proses audit dan menjaga mutu jasa audit. 

Selain pada saat orientasi personel baru, komunikasi kebijakan dan prosedur 

konsultasi dilakukan oleh supervisor kepada personelnya yang tergabung dalam 

tim audit  sebelum melakukan  audit  atau  pada  saat  briefing. Hal  ini  dilakukan 

untuk mengingatkan kembali pada seluruh anggota tim agar melakukan konsultasi 



dengan auditor senior atau supervisor jika menghadapi situasi yang membutuhkan 

solusi dari pihak kompeten.

4.2.3.4 Pemantauan

Supervisor  yang  bertanggung  jawab  terhadap  tim  auditnya  dan  sebagai 

pihak yang memberikan konsultasi  kepada personelnya  melakukan pemantauan 

apakah konsultasi telah dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu pada saat personel 

menghadapi  suatu situasi  yang membutuhkan masukan dari  auditor  yang lebih 

senior  atau  supervisor.  Di  samping  itu  pemantauan  dilakukan  untuk  menilai 

kualitas konsultasi  yang terjadi dengan melihat  perubahan kinerja sebelum dan 

sesudah melakukan konsultasi. Konsultasi ini juga dilakukan dokumentasi secara 

informal berupa catatan yang berisi masalah yang dihadapi,  penyebab masalah, 

dan solusinya. Catatan dokumentasi konsultasi itu berguna untuk evaluasi kinerja 

audit  secara  keseluruhan  dan  sebagai  pembelajaran  baru  untuk  perkembangan 

audit yang dilakukan oleh tim. 

4.2.4 Supervisi Berjenjang

Aktivitas  pengendalian  mutu  di  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  dalam 

elemen pengendalian mutu dan supervisi berjenjang terdiri atas beberapa aktivitas, 

yaitu penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, 

dan  pemantauan.  Berikut  ini  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  masing-masing 

aktivitas tersebut.



4.2.4.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan  dan  prosedur  atas  supervisi  berjenjang  di  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan mengadopsi  kebijakan dan prosedur IAI (sekarang IAPI) 

dalam  SPAP,  yaitu  SPM  Seksi  200.  Supervisi  merupakan  suatu  kegiatan 

merencanakan,  mengarahkan dan mengevaluasi  pekerjaan bawahannya.  Hal  ini 

berarti supervisi dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat jabatan lebih tinggi. 

Dalam proses  audit,  supervisi  berarti  kegiatan  merencanakan  audit  yang  akan 

dilakukan,  mengarahkan  tim  audit  dalam  melakukan  audit,  dan  mengevaluasi 

audit yang telah dilakukan. 

Tingkat  jabatan  auditor  di  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  terdiri  dari 

junior auditor, senior auditor,  supervisor, dan partner.  Supervisi dilakukan oleh 

jabatan yang lebih tinggi dan terdapat tingkat jabatan berjenjang, oleh karena itu 

supervisi yang terjadi juga supervisi berjenjang. Supervisi dilakukan oleh senior 

auditor  terhadap junior auditor dengan mengevaluasi  pekerjaan yang dilakukan 

junior  auditor,  data-data  yang  dikumpulkan,  dan  juga  me-review kertas  kerja 

junior  auditor.  Supervisi  yang  lain  dilakukan  oleh  supervisor  terhadap  senior 

auditor,  yaitu  dalam kaitannya dengan perencanaan audit  yang akan dilakukan, 

pengarahan,  review kertas  kerja,  dan  evaluasi  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh 

senior  auditor  terhadap  junior  auditor  apakah  tes  telah  dilakukan  sesuai 

sebagaimana  mestinya  atau  tidak.  Partner  melakukan  supervisi  terhadap 

supervisor, mengevaluasi kinerja supervisor mulai dari perencanaan audit sampai 

dengan evaluasi yang dilakukan supervisor dalam tim audit. 



4.2.4.2 Penetapan tanggung jawab

Supervisi berjenjang dilakukan oleh orang-orang dengan jabatan yang lebih 

tinggi.  Berdasarkan tingkat atau jenjang jabatan auditor yang ada di KAP Drs. 

Soewardhono&Rekan,  supervisi  dilakukan  oleh  senior  auditor,  supervisor,  dan 

partner, oleh karena itu tanggung jawab atas supervisi berjenjang adalah tanggung 

jawab mereka yang melakukan supervisi (senior auditor, supervisor, dan partner). 

4.2.4.3 Komunikasi

KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  mengkomunikasikan  kebijakan  dan 

prosedur supervisi berjenjang secara lisan saat masa orientasi junior auditor baru 

dan  saat  briefing sebelum  melakukan  audit.  Hal  ini  dilakukan  langsung  oleh 

partner  kepada  seluruh  auditor  di  KAP  yang  bertujuan  untuk  memberikan 

informasi  mengenai  supervisi  dan memberikan wewenang pada masing-masing 

auditor agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses audit terutama mengenai 

supervisi selama proses audit. 

4.2.4.4 Pemantauan

Pemantauan  supervisi  berjenjang  dilakukan  oleh  partner  pada  saat 

melakukan kunjungan terhadap tim audit  yang sedang melakukan proses audit. 

Partner melakukan pengamatan dan penilaian dari supervisi yang terjadi di dalam 

tim dengan melihat  komunikasi  mereka  dan cara  penyelesaian  masalah  dalam 

proses  audit.  Jika  dalam  tim  audit,  komunikasi  terjalin  dengan  baik,  cara 

penyelesaian  masalah  dengan  kerja  tim  yang  baik  dan  terarah,  maka  dapat 



disimpulkan bahwa supervisi berjenjang telah berjalan dengan baik. Hasil evaluasi 

yang  dilakukan  oleh  partner  disampaikan  ke  tim  audit  setelah  proses  audit 

berakhir  dengan  menyampaikan  progress  yang  dicapai  dan  kekurangan  yang 

terjadi,  kemudian  memberikan  solusi  untuk  memperbaiki  kekurangan  tersebut 

untuk pembelajaran serta masukan bagi proses audit kedepannya demi menjaga 

mutu jasa audit KAP Drs. Soewardhono&Rekan.

4.2.5 Pemekerjaan (Hiring)

Aktivitas pengendalian mutu yang ada di KAP Drs. Soewardhono&Rekan 

di elemen pengendalian mutu pemekerjaan terdiri  atas beberapa aktivitas,  yaitu 

penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan 

pemantauan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktivitas 

tersebut.

4.2.5.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan dan prosedur yang berlaku di KAP Drs. Soewardhono&Rekan 

sesuai  dengan kebijakan dan prosedur  dari  IAI  (sekarang  IAPI)  dalam SPAP, 

SPM  Seksi  200  tentang  pemekerjaan.  KAP  mempekerjakan  personel  dengan 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka 

kompeten untuk melakukan audit dan menghasilkan jasa audit yang baik. Kriteria 

tersebut cenderung berupa sifat-sifat dari dalam diri personel, yaitu integritas dan 

motivasi. Selain itu kompetensi dari segi kemampuan dalam melakukan audit juga 

penting untuk dipertimbangkan.



Integritas  personel  sering  diwajibkan  dalam  ukuran  dapat  diandalkan 

tidaknya personel untuk melakukan audit, dengan begitu personel memiliki sifat-

sifat positif yang dapat mendukung kelancaran proses audit,  seperti jujur, teliti, 

dan berkepribadian baik. Selain integritas, motivasi juga dipertimbangkan dalam 

pemekerjaan  personel,  yaitu  seberapa  besar  kesungguhannya  dalam pekerjaan, 

semangat melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, memiliki keinginan 

untuk maju sehingga dia selalu berusaha melakukan yang terbaik, namun semua 

itu  juga  harus  didukung dengan kemampuan  yang  memadai  dalam melakukan 

audit dan akan menjadi sia-sia jika personel tidak memiliki kemampuan tersebut. 

Pemekerjaan  personel  berkaitan  dengan  junior  audit  dan  pengangkatan 

supervisor  yang  terdiri  atas,  pemekerjaan  personel  junior  auditor  dan 

pengangkatan  supervisor.  Pertama,  yaitu  pemekerjaan  personel  terkait  dengan 

junior auditor, prosedur untuk mempekerjakan auditor baru tidak melalui proses 

rekrutmen  yang  bertahap  atau  formal.  Biasanya  saat  akan  melakukan  audit, 

supervisor merasa membutuhkan personel untuk bergabung dalam tim auditnya 

kemudian dia akan mendapatkan beberapa rekomendasi dari supervisor lain atau 

partner sebagai junior auditor. Karena lingkup KAP yang masih tergolong kecil 

sehingga rekomendasi  dari rekannya sudah cukup untuk mempekerjakan junior 

auditor,  tentunya  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  seperti  pada  penjelasan 

sebelumnya.

Yang  kedua,  yaitu  pemekerjaan  personel  terkait  dengan  pengangkatan 

supervisor.  Pengangkatan  supervisor  merupakan  keputusan mutlak  dari  partner 

KAP. Sama halnya dengan junior auditor, dalam memutuskan seorang supervisor 



juga  mempertimbangkan  integritas,  motivasi,  dan  kemampuannya  yang  dinilai 

berdasarkan evaluasi kinerja calon supervisor tersebut. 

4.2.5.2 Penetapan tanggung jawab

Keputusan pemekerjaan personel merupakan tanggung jawab supervisor dan 

partner. Tanggung jawab supervisor, karena dia menentukan siapa yang menjadi 

junior auditor di timnya, meskipun rekomendasi datangnya bukan dari supervisor 

namun keputusan tetap berada di tangannya. Sedangkan tanggung jawab partner, 

yaitu dalam pemekerjaan supervisor karena dia memutuskan siapa yang menjadi 

supervisor sesuai dengan pertimbangan yang dilakukan secara matang. 

4.2.5.3 Komunikasi

Prosedur dan kebijakan pemekerjaan disampaikan secara lisan dan terbuka 

kepada  seluruh  lapisan  organisasi  di  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  tanpa 

terkecuali. Tidak ada suatu cara atau media khusus untuk menyampaikan junior 

auditor  dan supervisor baru karena KAP ini  masih tergolong kecil  dan jumlah 

karyawan di kantor juga sedikitsehingga penyampaian secara lisan sudah cukup, 

di samping itu, prosedur dan kebijakannya sudah menjadi suatu hal yang sudah 

lazim untuk dipahami karena sesuai dengan SPAP. 

4.2.5.4 Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh supervisor dan partner terhadap keputusan yang 

mereka ambil.  Hal yang diperhatikan saat evaluasi atas kebijakan dan prosedur 



pemekerjaan  ini,  yaitu  ketepatan  pemekerjaan  personel,  terlihat  dari  kinerja 

personel melakukan audit,  proses audit berjalan lancar tanpa ada masalah yang 

berarti  dan  kemudian  menghasilkan  mutu  jasa  audit  yang  baik.  Tentunya 

pemantauan  ini  dilakukan  dokumentasi  berupa  catatan  evaluasi  pemekerjaan 

personel untuk perbaikan ke depannya.

4.2.6 Pengembangan Profesional

Aktivitas pengendalian mutu di KAP Drs. Soewardhono&Rekan di elemen 

pengendalian  mutu  pengembangan  profesional  terdiri  atas  beberapa  aktivitas, 

yaitu penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, 

dan  pemantauan.  Berikut  ini  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  masing-masing 

aktivitas tersebut.

4.2.6.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan dan prosedur pengembangan profesional yang berlaku di KAP 

Drs.  Soewardhono&Rekan,  yaitu  kebijakan dan prosedur  yang  ditetapkan oleh 

IAI (sekarang IAPI) dalam SPAP, SPM Seksi 200. Kebijakan dan prosedur ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa update informasi perkembangan terkini dalam 

standar profesional atau isu-isu akuntansi serta penyediaan pelatihan dan seminar 

telah dilakukan KAP demi menghasilkan mutu jasa audit yang baik. 

Informasi  perkembangan  terkini  dalam  standar  profesional  atau  isu-isu 

akuntansi  menjadi  hal  penting  bagi  seluruh  personel  di  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan sehingga menimbulkan kesadaran diri untuk selalu update. 

Informasi tersebut didapat dari berita atau dari forum informal dalam tim audit 



ketika  sharing  dengan personel lain. Setelah mengetahui adanya perkembangan 

terkini dalam standar profesional atau isu-isu akuntansi, personel akan mencari 

informasi  lebih  lanjut  secara  mandiri  dari  berbagai  sumber,  kemudian  akan 

dibahas dalam forum informal  untuk bertukar  informasi  dan berdiskusi sampai 

mendapatkan suatu kesimpulan dan pemahaman baru terhadap standar profesional 

dan isu-isu akuntansi tersebut.

Pelatihan  dan  seminar  diberikan  kepada  personel  yang  berprestasi  dan 

berkeinginan  untuk  maju.  Personel  dengan  kinerja  yang  baik  dan  dianggap 

kompeten untuk berkembang lebih baik diberi fasilitas pelatihan dan seminar dari 

KAP  Drs.  Soewardhono.  Salah  satu  contoh,  terdapat  seorang  personel  yang 

disekolahkan oleh KAP di Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Brawijaya 

(PPAk UB) dan dibiayai oleh KAP. Hal ini tentunya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan  dari  partner  terhadap  personel  tersebut  yang  ternyata  memiliki 

kinerja yang bagus, memiliki keinginan dan semangat untuk terus maju. Manfaat 

atas fasilitas dari KAP ini dirasakan oleh personel secara keseluruhan dan KAP. 

Bagi personel yang memperoleh fasilitas ini, dia telah mendapatkan kemudahan 

untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya dalam akuntasi. Bagi personel 

lain  juga  mendapatkan  keuntungan  karena  dalam suatu  forum informal  untuk 

sharing, personel yang memperoleh fasilitas berbagi informasi dan pengalaman 

selama mengenyam pendidikan tersebut. KAP mendapatkan keuntungan dengan 

memiliki personel yang semakin kompeten dan memiliki keyakinan bahwa jasa 

audit yang dihasilkan nantinya juga akan semakin baik, karena banyak manfaat 



yang diperoleh,  maka pengembangan profesional  personel  menjadi  hal  penting 

untuk dilakukan dalam sebuah KAP Drs.Soewardhono&Rekan. 

4.2.6.2 Penetapan tanggung jawab

Pengembangan  profesional  menjadi  tanggung  jawab  seluruh  personel  di 

KAP Drs.  Soewardhono&Rekan karena berkaitan  langsung dengan kompetensi 

personel  yang  mempengaruhi  mutu  jasa  audit  KAP  kepada  klien.  Selain  itu 

update informasi dan isu-isu akuntansi merupakan suatu keharusan bagi auditor 

agar  opini  dapat  diandalkan,  sehingga  setiap  personel  bertanggung  jawab atas 

dirinya sendiri. Jika dia tidak mengetahui informasi terkini dan isu-isu akuntansi 

nantinya  akan  menghambat  karir  dan  proses  audit  yang  dilakukan.  Berkaitan 

dengan pelatihan dan seminar, merupakan tanggung jawab bagi semua personel 

meskipun semua keputusan atas pelatihan tersebut berasal dari partner.  Namun 

manfaatnya  dapat  dirasakan  bagi  semua  pihak  terutama  bagi  pribadi  personel 

sebagai pihak yang memberikan jasa audit.

4.2.6.3 Komunikasi

KAP  Drs.  Soewardhono  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  prosedur 

pengembangan profesional secara lisan saat masa orientasi junior auditor baru dan 

dalam  forum  informal  saat  diskusi  bersama  mengenai  pekerjaan  yang 

dilakukannya  termasuk  bertukar  pengalaman  dari  personel  yang  memperoleh 

fasilitas  pelatihan atau sekolah dari  KAP dan mengenai  informasi  serta isu-isu 



akuntansi  yang  terbaru.  Dengan  begitu  seluruh  personel  akan  mendapatkan 

pengetahuan baru dan dapat mengembangkan kemampuan atau skill.

. 

4.2.6.4 Pemantauan

Pemantauan  dilakukan  secara  terus  menerus  dalam  proses  audit  yang 

dilakukan oleh supervisor terhadap timnya.  Pemantauan yang dilakukan berupa 

evaluasi  kinerja  personel  melalui  pengamatan  selama  proses  audit  berjalan, 

sehingga supervisor memegang peranan penting karena dia mengetahui kondisi 

yang dihadapi timnya saat melakukan audit dan tindakan apa saja yang diambil 

oleh  tim.  Dengan adanya  pengembangan  profesional  melalui  update informasi 

terkini  dan pelatihan atau seminar,  akan terlihat  pada kinerja personel menjadi 

lebih baik, sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada, dan meningkatnya skill 

personel dalam melakukan audit. 

4.2.7 Promosi

Aktivitas pengendalian mutu yang ada di KAP Drs. Soewardhono&Rekan 

di  elemen  pengendalian  mutu  promosi  terdiri  atas  beberapa  aktivitas,  yaitu 

penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan 

pemantauan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktivitas 

tersebut.

4.2.7.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan  dan  prosedur  promosi  yang  berlaku  di  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan  mengadopsi  kebijakan  dan  prosedur  dari  IAI  (sekarang 



IAPI) dalam SPAP, SPM Seksi 200. Promosi berarti seluruh personel terseleksi 

untuk  tingkat  jabatan  atau  tanggung  jawab  yang  lebih  tinggi.  Di  KAP  Drs. 

Soewardhono  seluruh  personel  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk 

mendapatkan  promosi  jabatan.  Tingkat  jabatan  auditor  yang  ada  di  KAP Drs. 

Soewardhono&Rekan dimulai dari junior auditor, senior auditor, supervisor, dan 

partner.  Junior auditor  merupakan personel  fresh graduate yang dimana dalam 

proses  audit  bertugas  mencari  dan  mengecek  data  audit  secara  detail.  Senior 

auditor merupakan personel yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 periode 

audit  atau  3  tahun dan bertugas  sebagai  kontrol  atas  pekerjaan  junior  auditor. 

Supervisor merupakan ketua tim audit di lapangan yang membuat konsep audit 

bagi  tim.  Di  KAP  Drs.  Soewardhono,  supervisor  tidak  bersifat  permanen 

maksudnya  akan  berakhir  jabatannya  sebagai  supervisor  seiring  dengan 

berakhirnya proses audit, namun dia juga bisa menjadi supervisor kembali di tim 

audit  dan proses audit  yang lain sesuai dengan keputusan dari  partner.  Partner 

merupakan  personel  yang  memegang  peranan  penting  dalam  sebuah  KAP 

terutama  dalam pengambilan  keputusan.  Dalam proses  audit,  partner  berperan 

sebagai personel yang memberikan tanda tangan pada akhir proses audit dalam 

suatu pelaporan audit. 

Promosi berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti lamanya masa kerja, 

pengetahuan teknis, komunikasi,  leadership, sikap mental pribadi personel, dan 

minat jabatan atau obsesi personel. Pertimbangan masa kerja auditor berbanding 

lurus dengan pengetahuan teknis yang dimiliki auditor karena semakin lama masa 

kerja auditor menunjukkan bahwa dia sudah mengalami berbagai macam kondisi 



dalam  melakukan  audit,  sehingga  pengetahuan  teknisnya  juga  semakin  luas. 

Kemudian komunikasi, yang dimaksud di sini yaitu komunikasi yang baik dengan 

klien  dan tim audit.  Leadership atau  kepemimpinan,  untuk menduduki  jabatan 

yang  lebih  tinggi  tentunya  akan  memiliki  anak  buah  dan  dibutuhkan  jiwa 

kepemimpinan untuk me-manage dan mengayomi mereka. Selain itu sikap mental 

pribadi juga menjadi pertimbangan, sikap jujur, motivasi tinggi, dan selalu ingin 

maju  merupakan  sikap  mental  auditor  yang  harus  dimiliki  dan  semakin 

dibutuhkan dalam tingkat jabatan yang lebih tinggi. Terakhir, minat jabatan atau 

obsesi personel, pada dasarnya jabatan yang lebih tinggi berasal dari KAP, namun 

juga harus ada keselarasan dengan minat atau obsesi dari personel. Maksudnya, 

promosi  dan  fasilitas  diperoleh  sesuai  dengan  minat  atau  obsesi  personel, 

sehingga tidak ada paksaan atas promosi dan KAP mendukung minat atau obsesi 

personel. Dan hal ini juga berdampak baik bagi KAP serta menghasilkan mutu 

audit yang lebih baik. 

4.2.7.2 Penetapan tanggung jawab

Tanggung  jawab  atas  promosi  merupakan  tanggung  jawab  bagi  partner 

karena  dia  sebagai  personel  yang  berperan  penting  bagi  KAP terutama  dalam 

pengambilan  keputusan  termasuk  dalam  memberikan  promosi  jabatan.  Untuk 

melakukan  proses  audit,  partner  akan  menunjuk  supervisor  sebagai  ketua  tim 

audit  lapangan,  kemudian  supervisor  akan  menunjuk  personel  lain  sebagai 

anggota tim audit.



4.2.7.3 Komunikasi

Promosi atau kesempatan tingkat jabatan yang tinggi merupakan hal yang 

sudah diketahui  dan dipahami  oleh  seluruh personel  sehingga tidak  diperlukan 

komunikasi  khusus  untuk  menginformasikan  kebijakan  dan  prosedur  promosi. 

Seperti pada elemen pengendalian mutu sebelumnya, selain disampaikan melalui 

training junior auditor, kebijakan dan prosedur promosi disampaikan secara lisan 

dalam suatu forum informal disaat personel sharing membicarakan pekerjaan dan 

masing-masing pengalaman. 

4.2.7.4 Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh partner terhadap melalui penilaian atau evaluasi 

pada  saat  berjalannya  proses  audit.  Dari  penilaian  atau  evaluasi  tersebut  akan 

diperoleh  kesimpulan  mengenai  kinerja  personel,  komunikasi,  leadership,  dan 

kesesuaian dengan minat  atau obsesi personel. Dan hasil  dari  evaluasi tersebut 

akan disampaikan kepada personel secara lisan, baik perkembangan yang dicapai 

maupun perbaikan yang perlu dilakukan agar mutu jasa audit tetap terjaga dan 

dapat ditingkatkan untuk periode audit  yang akan datang. Atas pemantauan ini 

juga dilakukan  dokumentasi  agar  menjadi  sarana evaluasi  demi  perkembangan 

jasa audit di masa yang akan datang. 

4.2.8 Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

Aktivitas pengendalian mutu yang ada di KAP Drs. Soewardhono&Rekan 

di  elemen  pengendalian  mutu  penerimaan  dan  keberlanjutan  klien  terdiri  atas 



beberapa aktivitas, yaitu penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung 

jawab, komunikasi, dan pemantauan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai 

masing-masing aktivitas tersebut.

4.2.8.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan serta prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien di KAP Drs. 

Soewardhono&Rekan  menggunakan  SPAP,  SPM  Seksi  200.  Dalam  hal 

penerimaan  klien,  KAP Drs.  Soewardhono harus  mempertimbangkan  beberapa 

hal,  diantaranya  independensi,  integritas,  tingkat  kesulitan  audit  yang  akan 

dilakukan,  risiko  audit,  dan  fee.  KAP akan  menerima  jika  klien  dengan  KAP 

memiliki  tingkat  independensi  yang  tinggi,  integritas  klien  baik,  KAP merasa 

mampu melakukan  audit  dengan tingkat  kesulitan  yang  ada,  risiko  audit  yang 

masih bisa diterima oleh KAP, dan  fee yang sesuai dengan keseluruhan proses 

audit yang akan dilakukan KAP. Sedangkan dalam hal keberlanjutan klien yaitu 

hubungan  dengan  klien,  apakah  perlu  dilanjutkan  kembali  pada  periode 

selanjutnya atau tidak? Tentunya hal ini dilakukan setelah adanya evaluasi KAP 

Drs. Soewardhono&Rekan terhadap klien setelah proses audit berakhir. 

Independensi, yang dimaksud di sini adalah independensi antara KAP Drs. 

Soewardhono&Rekan dengan klien, berarti tidak ada hubungan khusus di antara 

keduanya  yang  kemudian  berdampak  pada  proses  audit,  KAP mampu  bekerja 

secara profesional di lingkungan kerja klien tanpa ada pengaruh dari pihak lain. 

Jika  klien  meminta  KAP melakukan  audit  bertujuan  untuk  mencari  kesalahan 

kepengurusan klien yang terdahulu, maka KAP menolak klien karena permintaan 

dari klien dianggap tidak independensi terhadap proses audit yang akan dilakukan. 



Hal ini menunjukkan bahwa KAP diminta untuk berpihak kepada kepengurusan 

klien  yang  baru  dengan  mencari-cari  kesalahan  kepengurusan  klien  terdahulu. 

Selain itu tujuan audit yang akan diminta klien juga bertentangan dengan tujuan 

audit  yang  sesungguhnya  yaitu  untuk  memberikan  opini  audit  bahwa  laporan 

keuangan klien telah disusun secara wajar. 

Integritas  klien  berarti  klien  dapat  dipercaya  bahwa  dia  memiliki  track 

record yang baik dan menjalankan usahanya  sesuai  dengan berbagai  peraturan 

yang  ditetapkan.  Integritas  klien  dinilai  berdasarkan  beberapa  aspek  yang 

dilakukan pada survei pendahuluan, yaitu business plan, company profile, Sistem 

Pengendalian  Internal  (SPI),  laporan  keuangan klien,  dan  Standar Operational  

Procedures (SOP). Atau dengan kata lain, sebelum memutuskan untuk menolak 

atau  menerima klien,  KAP harus melakukan pemahaman terhadap bisnis klien 

dari berbagai aspek seperti yang disebutkan sebelumnya. 

Tingkat  kesulitan  audit  yang  akan dilakukan  juga  dipertimbangkan  KAP 

Drs.  Soewardhono&Rekan,  yaitu  lingkungan  kerja  klien  yang  akan  dihadapi 

auditor,  hambatan  yang  kemungkinan  muncul  dalam pengumpulan  data  audit, 

kelengkapan  data  yang  ada,  dan  lain-lain.  Kemudian  KAP  bisa  menentukan 

prosedur audit  yang akan dilakukan, personel audit yang dibutuhkan, data-data 

yang dibutuhkan, dan risiko audit yang muncul. Jika KAP yakin bahwa semua hal 

tersebut bisa diatasi dan dilakukan, maka KAP akan memutuskan untuk menerima 

klien. 

Risiko  audit  berhubungan  dengan  tingkat  kesulitan  audit  yang  akan 

dilakukan oleh auditor. Semakin tinggi tingkat kesulitannya maka semakin tinggi 



juga risiko auditnya. Jika risiko auditnya tinggi kemungkinan besar, maka KAP 

Drs. Soewardhono menolak klien tersebut karena kemungkinan kecurangan dalam 

klien sangat besar, sehingga dengan kondisi  tersebut  opini wajar kemungkinan 

besar akan sulit diberikan ke klien. 

Fee  audit, tentunya menjadi hal penting dalam suatu keputusan hubungan 

kerja sama antara KAP dan klien. KAP Drs. Soewardhono tidak mematok harga 

secara sembarangan untuk melakukan audit, namun disesuaikan dengan kondisi 

audit yang akan dihadapi seperti lingkup bisnis klien, waktu dan jumlah personel 

yang dibutuhkan, tingkat kesulitan audit, dan risiko audit.

Setelah mempertimbangkan hal-hal di  atas,  keputusan akan diambil  KAP 

Drs.  Soewardhono  untuk  menolak  atau  menerima  klien.  Jika  menerima  klien, 

akan  muncul  suatu  kewajiban,  yaitu  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan 

berkewajiban terhadap dirinya sendiri. Maksudnya menerima segala konsekuensi 

atas  keputusan  untuk  menerima  klien  sehingga  unsur  kehati-hatian  sangat 

dianjurkan  sebelum  menerima  klien  yang  kemudian  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan  disarankan  selektif  dalam  menerima  klien  dan  muncul 

suatu kesadaran melakukan audit secara profesional.

4.2.8.2 Penetapan tanggung jawab

Penerimaan  dan  keberlanjutan  klien  merupakan  tanggung  jawab  partner, 

karena dia yang mengambil keputusan untuk menerima atau menolak klien dan 

melanjutkan  atau  tidak  hubungan  kerja  sama  dengan  klien.  Namun  secara 

pelaksanaan auditnya  menjadi tanggung jawab KAP Drs. Soewardhono&Rekan 



secara  keseluruhan,  mulai  dari  partner  sampai  junior  auditor,  karena  audit 

dilakukan  oleh  tim  audit  yang  terdiri  dari  junior  auditor,  senior  auditor,  dan 

supervisor kemudian laporan audit ditanda tangani oleh partner. 

4.2.8.3 Komunikasi

Pengkomunikasian  kebijakan dan prosedur  penerimaan dan keberlanjutan 

klien  di  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  klien  tidak  dilakukan  secara  formal 

hanya secara lisan pada saat orientasi junior auditor dan sebelum menemui klien 

untuk  melakukan  survei  pendahuluan.  Komunikasi  kebijakan  dan  prosedur  ini 

dilakukan oleh partner secara langsung kepada junior auditor dan tim audit. 

4.2.8.4 Pemantauan

Pemantauan terhadap penerimaan  dan keberlanjutan  klien  dilakukan oleh 

partner setelah proses audit selesai dalam forum informal dengan tim audit. Dalam 

pemantauan ini, partner mengevaluasi proses audit yang telah dilakukan, mencari 

kendala dari klien yang dialami tim audit dan menghambat proses audit kemudian 

mencari  penyebab  serta  penyelesaiannya.  Hasil  dari  evaluasi  ini  dilakukan 

dokumentasi agar menjadi pembelajaran untuk audit di masa yang akan datang. 

Pemantauan  yang  dilakukan  berhubungan  dengan  keberlanjutan  klien  dengan 

KAP Drs. Soewardhono karena pemantauan melalui evaluasi dapat memberikan 

kesimpulan bagi KAP untuk melanjutkan kerja sama dengan klien atau tidak, jika 

tidak ada kendala berarti yang berasal dari klien maka hubungan dengan klien bisa 

dilanjutkan di masa yang akan datang. 



4.2.9 Inspeksi

Aktivitas pengendalian mutu yang ada di KAP Drs. Soewardhono&Rekan 

di  elemen  pengendalian  mutu  inspeksi  terdiri  atas  beberapa  aktivitas,  yaitu 

penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan 

pemantauan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktivitas 

tersebut.

4.2.9.1 Penetapan kebijakan dan prosedur

Kebijakan  dan  prosedur  inspeksi  di  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan 

mengadopsi  SPAP,  SPM  Seksi  200.  Inspeksi  dilakukan  untuk  memberikan 

keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP telah 

diterapkan dengan efektif.  Inspeksi  penting dilakukan karena setelah mendapat 

keyakinan tersebut,  dapat  dipastikan  bahwa KAP memberikan mutu  jasa audit 

yang baik. 

Inspeksi di KAP Drs. Soewardhono&Rekan dilakukan oleh partner dalam 

waktu-waktu tertentu terhadap kegiatan operasional KAP, mulai dari penerimaan 

klien  sampai  dengan laporan  audit  dihasilkan.  Inspeksi  terhadap  beberapa  hal, 

yaitu  review terhadap  perikatan,  proses  audit  yang  sedang berlangsung,  kertas 

kerja  yang  dibuat  oleh  staff  audit,  laporan  audit  yang  dihasilkan,  dan 

profesionalitas staff dalam melakukan audit. 

Pertama,  review perikatan,  partner  harus  memperoleh  keyakinan  bahwa 

perikatan telah dilakukan oleh staf pelaksana perikatan yang tepat, telah melalui 

berbagai  pertimbangan  sebelum  menerima  klien,  dan  perikatan  telah 

didokumentasikan  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Kedua,  proses  audit  yang 



sedang  berlangsung,  partner  harus  memperoleh  keyakinan  bahwa  audit  telah 

dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, 

kertas  kerja  yang  dibuat  oleh  staf  audit,  partner  harus  memperoleh  kayakinan 

bahwa  kertas  kerja  dibuat  sesuai  dengan  standar  yang  ada  dan  informatif. 

Keempat,  laporan  audit  yang  dihasilkan,  partner  harus  memperoleh  keyakinan 

bahwa laporan audit termasuk opini audit diperoleh berdasarkan bukti-bukti dari 

proses  audit,  dan  dilaporkan  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Kelima, 

profesionalitas staf dalam melakukan audit, partner harus memperoleh keyakinan 

bahwa staf telah bekerja secara independen (in fact dan in appearance), staf audit 

memperoleh pengembangan skill dari KAP, sesuai dengan standar yang berlaku. 

4.2.9.2 Penetapan tanggung jawab

Berdasarkan IAI (sekarang IAPI) dalam SPAP, SPM Seksi 200 disebutkan 

bahwa  inspeksi  dilakukan  oleh  staf  pelaksana  inspeksi  yang  kemudian 

bertanggung jawab kepada partner. Namun, karena KAP Drs. Soewardhono masih 

tergolong KAP kecil maka inspeksi dilakukan oleh partner dan tanggung jawab 

inspeksi juga berada di tangan partner. 

4.2.9.3 Komunikasi

Penyampaian  kebijakan  dan  prosedur  inspeksi  di  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan  dilakukan  secara  lisan  oleh  partner  kepada  seluruh  staf 

audit. Partner menyampaikan tujuan dilakukan inspeksi, waktu pelaksanaan yang 

tidak  ditetapkan  sebelumnya  karena  sifat  inspeksi  ini  mendadak  agar  auditor 



selalu bekerja secara maksimal, dengan atau tanpa adanya pengawasan. Mengenai 

hasil inspeksi, disampaikan secara lisan oleh partner kepada seluruh staf audit. Hal 

ini dilakukan dalam forum informal saat partner dan staf audit sedang berbincang 

agar penyampaiannya lebih mudah diterima, dipahami,  dan tidak menimbulkan 

suasana yang tegang. Sehingga partner dan staf audit dapat berdiskusi mengenai 

hasil  inspeksi  dan mencari  jalan keluar  bersama atas  masalah  yang ditemukan 

dalam inspeksi. 

4.2.9.4 Pemantauan

Inspeksi merupakan salah satu kegiatan pemantauan. Pemantauan di KAP 

Drs.  Soewardhono&Rekan  dilakukan  oleh  partner  secara  langsung  untuk 

mengetahui seberapa efektifkah kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang 

ada. Hasil pemantauan tidak dilakukan pendokumentasian secara formal,  hanya 

berupa catatan mengenai temuan inspeksi dan penyelesaian masalah yang berguna 

sebagai sarana pembelajaran di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik. 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  aktivitas 

pengendalian mutu di KAP Drs. Soewardhono&Rekan mengadopsi standar dari 

IAI  (sekarang  IAPI)  dalam  SPAP,  SPM  Seksi  200,  terdiri  atas  penetapan 

kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan. 

Pelaksanaan  dari  masing-masing  aktivitas  tersebut  disesuaikan  dengan  kondisi 

KAP  yang  masih  tergolong  kecil  sehingga  ada  beberapa  hal  yang  tidak 

sepenuhnya sesuai dengan standar demi efektivitas dan efisiensi KAP. Misalnya, 

dokumentasi evaluasi di KAP Drs. Soewardhono&Rekan tidak dilakukan secara 



formal dalam suatu format pelaporan tertentu, melainkan berupa catatan pribadi 

namun masih memberikan informasi memadai atas evaluasi yang dilakukan. Hal 

ini  karena  dokumentasi  formal  akan  lebih  bermanfaat  pada  KAP  besar  yang 

memiliki banyak kantor dibandingkan dengan dokumentasi pada KAP kecil yang 

hanya memiliki satu atau dua kantor. 



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dan  penjelasan  pada  bab 

sebelumnya, peneliti akan menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran di bagian penutup skripsi, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

5.1    Kesimpulan

Secara  umum dapat  disimpulkan  bahwa KAP Drs.  Soewardhono&Rekan 

sudah  melakukan  aktivitas  pengendalian  mutu  dan  sesuai  dengan  Standar 

Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP)  yang  terdiri  atas  aktivitas  penetapan 

kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan. 

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai aktivitas 

pengendalian mutu di KAP Drs. Soewardhono&Rekan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:

1. Aktivitas pengendalian mutu jasa audit menjadi hal penting untuk menjaga 

mutu  dan  nama  baik  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan.  Aktivitas 

pengendalian mutu jasa audit terdiri atas penetapan kebijakan dan prosedur, 

penetapan  tanggung  jawab,  komunikasi,  dan  pemantauan.  Aktivitas  ini 

diterapkan pada masing-masing elemen pengendalian mutu sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

2. Rumusan  standar  aktivitas  pengendalian  mutu  yang  ada  di  KAP  Drs. 

Soewardhono&Rekan  mengadopsi  rumusan  standar  dari  IAI  (sekarang 

IAPI) dalam SPAP, Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Seksi 200. 



3. Pengukuran  aktivitas  pengendalian  mutu  jasa  audit  dilakukan  dengan 

membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan apa yang ada di SPAP. 

Sejauh yang dapat disimpulkan, pelaksanaan aktivitas pengendalian mutu di 

KAP Drs. Soewardhono&Rekan sesuai dengan SPAP namun ada beberapa 

hal  yang  pelaksanaannya  berbeda  dengan  SPAP.  Perbedaan-perbedaan 

pelaksanaan  aktivitas  tersebut  disebabkan  oleh  upaya  KAP  untuk 

menyesuaikan kondisi KAP yang masih tergolong kecil, namun masih tetap 

berada di koridor standar dari IAI (sekarang IAPI). Misalnya, dokumentasi 

tidak  dilakukan  secara  formal  dalam  format  tertentu  melainkan  hanya 

catatan pribadi yang sudah mencakup keseluruhan informasi karena lebih 

efektif dan efisien diterapkan di KAP.

4. Tindakan yang dilakukan terhadap penyimpangan mutu yang terjadi, yaitu 

dengan  menyelesaikan  secara  kekeluargaan,  khususnya  dengan  memberi 

peringatan  kepada  personel  yang  melakukan  penyimpangan,  kemudian 

bersama-sama mencari penyebab dan penyelesaian terhadap penyimpangan 

yang terjadi. 

5.2    Keterbatasan Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan pada salah satu KAP di  Malang yang tergolong 

KAP kecil  yaitu  KAP cabang dari  salah satu KAP di Jember,  sehingga belum 

mencerminkan kondisi KAP di Indonesia secara keseluruhan, terutama aktivitas 

pengendalian mutu jasa audit pada KAP menengah dan besar. Dalam penelitian 

ini,  peneliti  memperoleh  data  dengan  cara  melakukan  wawancara  dan 



dokumentasi.  Peneliti  tidak  melakukan  observasi  karena  kegiatan  audit  yang 

berhubungan dengan elemen pengendalian mutu tidak terjadi di kantor melainkan 

di  lapangan  (tempat  klien).  Untuk  mengatasi  hal  ini,  peneliti  melakukan 

pengumpulan  data  secara  personal  agar  terbina  hubungan  yang  baik  dengan 

narasumber. Saat peneliti mewawancarai narasumber, sehingga narasumber tidak 

merasa  tertekan,  santai,  dan  merasa  berada  dalam  situasi  perbincangan  yang 

nyaman. Dengan suasana seperti ini, narasumber bisa menjawab pertanyaan dari 

peneliti secara natural dan spontan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5.3    Saran

Setelah  melakukan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  peneliti  mencoba 

mengajukan  saran  perbaikan  yang  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  dasar 

pertimbangan  dan  masukan  bagi  KAP Drs.  Soewardhono&Rekan  dan  peneliti 

selanjutnya, yaitu:

1. Sebaiknya  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan  memiliki  prosedur  dan 

kebijakan sendiri atas aktivitas pengendalian mutu yang telah disesuaikan 

dengan kondisi KAP namun masih berada di koridor SPAP agar seluruh staf 

audit di KAP Drs. Soewardhono&Rekan bisa mengetahuinya secara nyata 

prosedur dan kebijakan tersebut, tidak hanya berupa penjelasan secara lisan 

kemudian menerapkannya demi menghasilkan mutu jasa audit yang baik.

2. Dokumentasi  atas aktivitas pengendalian mutu sebaiknya mulai dilakukan 

dokumentasi  secara  formal  dengan  pertimbangan  KAP 

Drs.Soewardhono&Rekan sudah berdiri cukup lama, sehingga dokumentasi 



formal  akan  lebih  bermanfaat  bagi  KAP  Drs.  Soewardhono&Rekan 

terutama untuk proses audit yang akan datang sebagai sarana pembelajaran 

dalam melakukan audit.

3. Untuk peneliti selanjutnya, ada baiknya jika melakukan penelitian di KAP 

menengah maupun besar, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pembanding dengan penelitian tersebut. 
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Lampiran

Elemen-Elemen Pengendalian Mutu menurut IAI (2001)

1. Independensi

4 (empat) kebijakan dan prosedur independensi, sebagai berikut:

1. Wajibkan semua personil, pada setiap tingkat organisasi mematuhi ketentuan 
independensi sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
a. Tugas  satu  atau  lebih  personil  dengan tingkat  wewenang yang  memadai 

untuk memberikan panduan dan untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan 
mengenai masalah independensi.
i. Identifikasi  kondisi  yang  di  dalamnya  dokumentasi  atas  penyelesaian 

pertanyaan-pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  independensi  perlu 
dilakukan.

ii. Wajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan sumber atau pihak yang 
berwenang apabila memang diperlukan.

2. Komunikasikan  kebijakan  dan  prosedur  mengenai  independensi  kepada 
personil pada semua tingkat organisasi.
a. Informasikan  kebijakan dan prosedur  independensi  KAP kepada  personil 

dan beritahu mereka bahwa mereka diharapkan memahami kebijakan dan 
prosedur tersebut.

b. Tekankan sikap mental  independen dalam program pelatihan,  dan  dalam 
supervise dan review pendekatan.

c. Beritahu  personil  secara  rutin  mengenai  entitas  yang  harus  diberlakukan 
kebijakan independensi.
i. Siapkan  dan  pertahankan,  untuk  keperluan  independensi,  suatu  daftar 

klien  KAP  dan  entitas  lain  (termasuk  afiliasi,  perusahaan  induk, 
perusahaan  asosiasi  klien,  dan  lain-lain)  yang  harus  diberlakukan 
kebijakan independensi.

ii. Sediakan daftar tersebut bagi personil (termasuk personil baru KAP yang 
membutuhkannya untuk menentukan independensi mereka.

iii.Tentukan  prosedur  untuk  memberitahu  personil  mengenai  perubahan 
daftar tersebut.

d. Selenggarakan perpustakaan atau sediakan fasilitas  lain yang  menyimpan 
literature  profesional,  literature  terbitan  badan  pengatur  atau  literature 
terbitan KAP yang berhubungan dengan masalah independensi.

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



a. Informasikan kepada personil mengenai bentuk dan isi representasi tentang 
independensi, yang harus diperoleh dari KAP yang mengadakan perikatan 
untuk melaksanakan bagian dari perikatan tertentu.

b. Beritahu personil  mengenai  frekuensi pemerolehan representasi  dari  KAP 
afiliasi atau asosiasi untuk perikatan berulang.

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

a. Dapatkan representasi tertulis dari personil secara periodik, umumnya sekali 
dalam setahun, yang menyatakan bahwa:
i. Mereka memahami kebijakan dan prosedur independensi KAP.
ii. Untuk periode tertentu mereka tidak memiliki dan melakukan investasi 

yang tidak diizinkan menurut ketentuan independensi. Sebagai prosedur 
alternative  atau  tambahan  untuk  menentukan  bahwa  tidak  ada 
kepemilikan investasi yang tidak diizinkan, KAP dapat memperoleh dari 
personilnya, daftar transaksi investasi dann jenis efek (jumlah atau nilai 
saham tidak perlu dicantumkan).

iii.Mereka tidak melakukan hubungan dan transaksi  yang tidak diizinkan 
berdasarkan kebijakan KAP.

b. Bebankan tanggung jawab kepada satu atau lebih personil dengan tingkat 
wewenang yang memadai, untuk menyelesaikan berbagai pengecualian dari 
ketentuan independensi.

c. Bebankan tanggung jawab kepada satu atau lebih personil dengan tingkat 
wewenang yang memadai,  untuk memperoleh representasi dan me-review 
kelengkapan arsip kepatuhan terhadap ketentuan independensi.

d. Lakukan review secara periodik, bila ada piutang KAP terhadap klien untuk 
memastikan apakah jumlah yang belum dilunasi bersifat seperti  pinjaman 
dan oleh karenanya, dapat mengurangi independensi KAP.

2. Penugasan personel profesional

3 (tiga) kebijakan dan prosedur penugasan personil profesional, yaitu:

1. Jelaskan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  KAP  dalam penugasan  personil, 
termasuk  perencanaan  kebutuhan untuk  KAP secara  keseluruhan  dan  untuk 
masing-masing kantor cabangnya, dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai 
keseimbangan  antara  kebutuhan,  keahlian,  pengembangan,  dan  pemanfaatan 
personil dalam pelaksanaan perikatan.
a. Rencanakan kebutuhan personil KAP secara keseluruhan dan untuk masing-

masing kantor.
b. Indentifikasi kebutuhan personil untuk perikatan tertentu secara rutin.
c. Siapkan anggaran jumlah waktu pelaksanaan (Time Budget) perikatan untuk 

penentuan kebutuhan personil dan penjadwalan pekerjaan lapangan.
d. Pertimbangan factor-faktor berikut ini untuk mencapai keseimbangan antara 

kebutuhan,  keahlian,  pengembangan,  dan  pemanfaatan  personil  dalam 
pelaksanaan perikatan:



i. Ukuran dan kompleksitas perikatan.
ii. Ketersediaan personil.
iii. Keahlian khusus yang dibutuhkan.
iv. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
v. Rotasi personil secara berkelanjutan dan periodik.
vi. Kesempatan untuk pelatihan selama perikatan (on-the-job training).

2. Tunjukkan satu atau lebih personil yang tepat untuk bertanggung jawab dalam 
penugasan personil.
a. Pertimbangan hal-hal berikut ini dalam proses penugasan personil:

i. Kebutuhan  personil  dan  pengaturan  waktu  pelaksanaan  perikatan 
tertentu.

ii. Evaluasi  kualifikasi  personil,  yaitu  mengenai  pengalaman,  posisi,  latar 
belakang, dan keahlian khusus personil.

iii.Supervisi terencana dan keterlibatan personil supervisor.
iv. Proyeksi ketersediaan waktu individu yang ditugasi.
v. Situasi  yang  memungkinkan  terjadinya  masalah  independensi  dan 

benturan kepentingan, seperti penugasan personil ke klien tertentu yang 
merupakan mantan atasannya atau atasan orang yang memiliki hubungan 
keluarga tertentu dengannya.

b. Pertimbangan,  dalam  penugasan  personil,  aspek  keberlanjutan  kerja  dan 
rotasi  sehingga memungkinkan perikatan  dilaksanakan seefisien  mungkin 
dan memungkinkan  personil  lain  dengan  pengalaman  dan latar  belakang 
yang berbeda, memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan perikatan.

3. Selenggarakan  pengesahan  penjadwalan  waktu  pelaksanaan  dan  kebutuhan 
personil  untuk  perikatan,  oleh  personil  yang  bertanggung  jawab  terhadap 
pelaksaan perikatan tersebut.
a. Ajukan  kepada  personil  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan 

perikatan tersebut, jika dianggap perlu. Untuk mereview dan mengesahkan 
nama dan kualifikasi personil yang ditugasi dalam pelaksanaan.

b. Pertimbangkan pengalaman  dan pelatihan  staf  pelaksana  perikatan  dalam 
kaitannya dengan kompleksitas atau persyaratan lain perikatan, dan lingkup 
supervisi yang akan diberikan.

3. Konsultasi

3 (tiga) kebijakan dari prosedur konsultasi yaitu: 

1. Identifikasi  masalah  dan  situasi  khusus  yang  mengharuskan  personil  untuk 
berkonsultasi,  dan  mendorong  personil  untuk  berkonsultasi  dengan  atau 
menggunakan  sumber  atau  pihak  yang  berwenang  mengenai  maslaah  yang 
komplek dan tidak biasa.
a. Informasikan kebijkaan dan prosedur konsultasi KAP kepada personil.
b. Tentukan  bidang  atau  situasi  khusus  yang  karena  jenis  atau 

kompleksitasnya, mengharuskan personil untuk berkonsultasi. Misalnya:
i. Penerapan standar teknis yang baru diterbitkan.



ii. Industri dengan akuntansi, audit, atau standar pelaporan khusus.
iii. Problem praktik yang muncul.
iv. Berbagai  alternative  pilihan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di 

Indonesia apabila perubahan akuntansi akan dilakukan.
v. Kewajiban pelaporan kepada badan pengatur.

c. Selenggarakan atau sediakan akses keperpustakaan referensi  dan sumber-
sumber yang berwenang lainnya.
i. Tetapkan tanggung jawab untuk penyelenggaraan referensi pada setiap 

kantor praktik.
ii. Sediakan  materi  panduan  teknis  dan  terbitkan  teknis,  termasuk  yang 

berhubungan dengan industri khusus dan bidang khusus lainnya.
iii. Selenggarakan konsultasi dengan KAP lain dan orang luar KAP untuk 

melengkapi sumber yang tersedia di KAP.
iv. Ajukan masalah yang sedang dihadapi oleh kepala bidang atau dewan 

yang  ada  dalam organisasi.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  yang  berfungsi 
untuk menangani masalah teknis.

2. Tunjukkan satu atau lebih individu sebagai spesialis  yang bertindak sebagai 
pihak yang berwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam konsultasi. Buat 
prosesur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personil  pelaksana 
perikatan dengan para spesialis. 
a. Tunjuk  satu  atau  lebih  individu  sebagai  spesialis  untuk  memenuhi 
kewajiban pelaporan klien kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 
dan badan pengatur lainnya.
b. Tunjuk satu atau lebih personil sebagai spesialis untuk industri tertentu.
c. Beritahu personil mengenai derajat wewenang untuk menyesuaikan dengan 
pendapat  spesialis  dan  prosedur  yang  harus  diiukuti  untuk  menyelesaikan 
perbedaan pendapat dengan para spesialis.
d. Wajibkan  dokumentasi  pertimbangkan  keputusan  dalam  penyelesaian 
perbedaan pendapat.

3. Tentukan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil konsultasi 
mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultasi. 
Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk konsultasi lain.
a.  Jelaskan lingkup  dokumentasi  yang  perlu  disiapkan dan tanggung jawab 

penyampaiannya kepada personil.
b. Tujuan kondisi yang mengharuskan subjek, yang memuat hasil konsultasi 

untuk referensi dan riset pada masa mendatang.

4. Supervisi berjenjang 

3 (tiga) kebijakan dari prosedur supervise yaitu:

1. Sediakan prosedur untuk perencanaan perikatan.
a. Bebankan tanggung jawab fungsi perencanaan suatu perikatan kepada satu 

atau lebih personil dengan tingkat wewenang yang memadai. Ikut sertakan 



personil  yang  semestinya  ditugasi  ke  perikatan  tertentu  dalam  proses 
perencanaan.

b. Kembangkan informasi tentang latar belakang atau informasi  review yang 
dikumpulkan  dari  perikatan  sebelumnya  dan  lakukan  pemutahiran  sesuai 
dengan kondisi yang telah berubah.

c. Jelaskan hal-hal yang harus dicakup dalam proses perencanaan penugasan, 
seperti yang tercantum di bawah ini:
i. Pengembangan usulan program pekerjaan yang diusulkan.
ii. Penentuan kebutuhan personil dan kebutuhan pengetahuan khusus.
iii. Pengembangan estimasi jumlah waktu untuk menyelesaikan perikatan.
iv.  Pertimbangan  kondisi  ekonomi  kini  yang  mempengaruhi  klien  atau 

industrinya  dan  kemungkinan  pengaruhnya  terhadap  pelaksanaan 
perikatan.

2. Sediakan  prosedur  untuk  mempertimbangkan  standar  mutu  KAP  untuk 
pekerjaan yang dilaksanakan.
a. Lakukan  supervise  memadai  pada  semua  tingkat  organisasi,  dengan 

mempertimbangkan pelatihan, kemampuan, dan pengalaman personil yang 
ditugasi.

b. Kembangkan pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja.
c. Manfaatkan lembar isian, daftar pengecekan, dan kuesioner standar, sejauh 

sesuai dengan kondisi, untuk membantu pelaksanaan perikatan.
d. Sediakan  prosedur  untuk  menyelesaikan  perbedaan  pertimbangan 

(judgment) profesional di antara anggota tim pelaksana perikatan.
3. Sediakan prosedur untuk me-review kertas kerja dan laporan perikatan.

a. Kembangkan pedoman review kertas kertas dan dokumentasi proses review.
i. Wajibkan  peer-review  memiliki  kompetensi  dan tanggung jawab yang 

memadai.
ii. Tentukan  bahwa  pekerjaan  telah  dilaksanakan  dengan  lengkap  sesuai 

dengan SPAP dan kebijakan KAP.
iii.  Jelaskan  dokumentasi  yang  membuktikan  review kertas  kerja  dan 

temuan  pe-review. Dokumentasi  dapat  mencakup  pembubuhan  paraf 
pada  kertas  kerja,  pengisian  kuesioner  pe-review,  penyiapan 
memorandum  pe-review,  dan  penggunaan  lembar  isian  atau  daftar 
pengecekan standar.

b. Kembangkan  pedoman  review  laporan  yang  akan  diterbitkan  untuk 
perikatan  tertentu.  Pertimbangan  sebagaimana  disebutkan  pada  butir  (a), 
dapat  diterapkan  pada  review ini.  Sebagai  tambahan,  hal-hal  berikut  ini 
harus dipertimbangkan untuk pedoman tersebut:
i. Tentukan bahwa bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan dan kesimpulan 

yang tercantum dalam kertas kerja, mendukung laporan yang diterbitkan.
ii. Tentukan  bahwa  laporan  yang  diterbitkan  sesuai  dengan  SPAP  dan 

kebijakan KAP.
iii.  Sediakan  kepentingan  review  atas  laporan,  oleh  individu  yang 

semestinya, yang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk perikatan.



5. Pemekerjaan (Hiring)

3 (tiga) kebijakan dari prosedur pengangkatan pemeriksa:

1. Selenggarakan  program  yang  dirancang  untuk  memperoleh  personil 
berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personil, penetapan tujuan 
pekerjaan,  dan  penetapan  kualifikasi  personil  yang  terlibat  dalam  fungsi 
pemekerjaan.
a. Rencana  kebutuhan  personil  KAP  pada  semua  tingkat  organisasi  dan 

tetapkan  tujuan  pemekerjaan  dalam  bentuk  kuantitatif  berdasarkan  pada 
jumlah klien saat ini,  pemikiran pertumbuhan,  turnover  personil,  promosi 
personil, dan personil yang pension.

b. Rancangan  suatu  program  untuk  mencapai  tujuan  pemekerjaan  yang 
memungkinkan:
i. Identifikasi sumber-sumber potensial untuk pemekerjaan personil.
ii. Metode hubungan dengan orang-orang yang potensial.
iii.  Metode  identifikasi  khusus  orang-orang  yang  potensial  dapat 

dikaerjakan.
iv. Metode untuk menarik orang-orang yang potensial dapat dikaerjakan dan 

metode untuk memberikan informasi tentang KAP kepada mereka.
v. Metode  evaluasi  dan  pemilihan  orang-orang  yang  potensial  dapat 

dipekerjakan untuk dilanjutkan dengan memberikan tawaran kerja.
c. Beritahu  personil  yang  terlibat  dalam  pemekerjaan  mengenai  kebutuhan 

personil dan tujuan pemekerjaan KAP.
d. Tugasi  orang  yang  berwenang  tentang  tanggung  jawab  untuk  keputusan 

mengenai kepegawaian.
e. Lakukan pemantauan efektivitas program pemekerjaan.

i. Lakukan  evaluasi  program  pemekerjaan  secara  periodik  untuk 
menentukan apakah kebijakan dan prosedur dalam memperoleh personil 
berkemampuan telah dijalankan.

ii. Lakukan  review  atas  hasil  pemekerjaan  secara  periodik  untuk 
menentukan apakah sasaran dan kebutuhan personil telah tercapai.

2. Tetapkan  kualifikasi  dan  pedoman  untuk  mengevaluasi  orang-orang  yang 
potensial dapat dipekerjakan untuk semua tingkat potensial.
a. Identifikasi  atribut  calon  personil  KAP,  seperti  intelegensi,  integritas, 

kejujuran, motivasi, dan bakat untuk profesi akuntan publik.
b. Identifikasi  prestasi  dan  pengalaman  yang  diinginkan  dari  personil  yang 

belum  memiliki  pengalaman  kerja  dan  personil  yang  telah  memiliki 
pengalaman kerja, misalnya:
i. Latar belakang akademik.
ii. Prestasi pribadi.
iii. Pengalaman kerja.
iv. Minat pribadi.



c. Buat pedoman yang harus diikuti saat mempekerjakan individu pada situasi 
khusus, seperti:
i. Mempekerjakan family personil atau family klien.
ii. Mempekerjakan kembali personil yang telah mengundurkan diri.
iii. Mempekerjakan karyawan klien.

d. Dapatkan informasi  mengenai  latar  belakang dan dokumentasi  kualifikasi 
pelamar kerja dengan alat yang tepat, seperti:
i. Resume.
ii. Formulir lamaran kerja.
iii. Wawancara.
iv. Transkrip perguruan tinggi.
v. Referensi pribadi.
vi. Referensi pekerjaan sebelumnya.

3. Informasikan kepada pelamar kerja dan personil baru, mengenai kebijakan dan 
prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka. 
a. Gunakan brosur atau alat lain untuk menginformasikan kepada pelamar kerja 

dan personil baru.
b. Siapkan  panduan  yang  menjelaskan  kebijakan  dan  prosedur  untuk 

disebarkan  kepada  personil  dan  lakukan  pemutakhiran  terhadap  panduan 
tersebut.

c. Laksanakan program orientasi untuk personil baru.

6. Pengembangan profesional

4 (empat) kebijakan dari prosedur pengembangan profesional:

1. Tetapkan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan profesional 
KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personil.
a. Tetapkan  tanggung  jawab  fungsi  pengembangan  profesional  kepada  satu 

atau lebih personil dengan tingkat wewenang memadai.
b. Pastikan  bahwa  program  yang  dikembangkan  oleh  KAP  di-review oleh 

orang  yang  berkemampuan  memadai.  Program  tersebut  harus  memuat 
pernyataan  mengenai  tujuan  program,  dan  prasyarat  pendidikan  atau 
pengalaman untuk mengikuti program tersebut.

c. Selenggarakan program orientasi mengenai KAP dan profesi akuntan publik 
untuk personil baru.
i. Siapkan publikasi dan program yang dirancang untuk menginformasikan 

kepada  setiap  personil  baru  mengenai  tanggung  jawab  dan  peluan 
profesional mereka.

ii. Tetapkan  tanggung  jawab  pelaksanaan  pertemuan  orientasi  untuk 
menjelaskan tanggung jawab profesional dan kebijakan KAP.

iii. Beri kesempatan bagi personil baru dengan pengalaman terbatas untuk 
mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia atau lembaga lain yang relevan dengan profesi akuntan publik.



d. Buatlah persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan bagi personil pada 
setiap tingkat profesional KAP.
i. Pertimnbangan  persyaratan  wajib  dari  Ikatan  Akuntan  Indonesia  atau 

pedoman sukarela lain dalam penetapan program pendidikan profesional 
berkelanjutan KAP.

ii. Berikan  dorongan  partisipasi  personil  dalam  program  pendidikan 
profesional  berkelanjutan  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  luar, 
termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  formal  dan 
kursus tertulis lainnya.

iii. Berikan dorongan partisipasi personil untuk secara aktif menjadi anggota 
organisasi profesional, seperti dengan membayar  seluruh atau sebagian 
dari iuran dan biaya keanggotaan.

iv. Berikan  dorongan  bagi  personil  untuk  secara  aktif  menjadi  anggota 
dewan  profesional,  menjadi  penulis  artikel,  dan  berpartisipasi  dalam 
aktivitas profesional lainnya.

e. Lakukan  pemantauan  program  pendidikan  profesional  berkelanjutan  dan 
selenggarakan  catatan  semestinya  mengenai  program  untuk  KAP  secara 
keseluruhan atau untuk masing-masing personil.
i. Lakukan  review  secara  periodik  catatan  partisipasi  untuk  menentukan 

kepatuhan terhadap persyaratan KAP.
ii. Lakukan  review  secara periodik laporan evaluasi  dan catatan lain dari 

program  pendidikan  profesional  berkelanjutan  untuk  mengevaluasi 
apakah program telah disajikan dengan aktif dan mencapai tujuan KAP. 
Kemudian, pertimbangkan kebutuhan program baru dan untuk revisi atau 
penghapusan program yang tidak efektif.

2. Sediakan  informasi  bagi  personil  mengenai  perkembangan  terkini  dalam 
standar profesional dan materi mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP, 
dan  berikan  dorongan  bagi  mereka  untuk  terlibat  dalam  aktivitas 
pengembangan diri. 
a. Sediakan  bagi  personil  literature profesional  mengenai  perkembangan 

terkini dalam standar profesional.
i. Distribusikan kepada personil, materi umum profesi, seperti standar yang 

dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  dan  Dewan 
Standar Profesional Akuntan Publik.

ii. Distribusikan  terbitan  mengenai  topik  khusus,  seperti  peraturan 
Bapepam, Direktorat Jenderal Pajak, dan badan pengatur lainnya, kepada 
personil yang bertanggung jawab dalam bidang yang bersangkutan.

iii. Distribusikan kepada personil, materi panduan mengenai kebijakan dan 
prosedur KAP untuk masalah teknis. Materi harus dimutakhirkan sesuai 
dengan perkembangan baru dan perubahan kondisi.

b. Untuk program pelatihan yang dilaksanakan oleh KAP, kembangkan atau 
dapatkan materi kursus, dan pilih, serta latihlah para instruktur.
i. Nyatakan tujuan program, dan prasyarat pendidikan dan atau pengalaman 

untuk mengikuti program tersebut.
ii.  Sediakan instruktur program yang memenuhi kualifikasi, baik dalam hal 

penugasan materi program maupun metode pengajaran.



iii. Beri kesempatan bagi peserta untuk mengevaluasi materi program dan 
kinerja para instruktur selama pelatihan.

iv. Beri kesempatan bagi instruktur untuk mengevaluasi materi program dan 
peserta program pelatihan.

v. Mutakhirkan  program  sehingga  selaras  dengan  perkembangan  baru, 
perubahan kondisi, dan laporan evaluasi.

3. Sediakan, sejauh diperlukan, program untuk memenuhi kebutuhan KAP akan 
personil dengan keahlian dalam bidang dan industri khusus.
a. Laksanakan  program  KAP  untuk  mengembangkan  dan  mempertahankan 

keahlian dalam bidang dan industri khusus, seperti industri yang diatur oleh 
peraturan  tertentu,  auditing  berbantuan  computer,  dan  metode  samping 
statistic.

b.  Doronglah  partisipasi  personil  pada  program  pendidikan  eksternal, 
pertemuan, dan konferensi untuk mendapatkan keahlian taktis atau industri 
khusus.

c. Doronglah keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi yang berhubungan 
dengan bidang dan industri khusus.

d. Sediakan literature teknis mengenai bidang dan industri khusus.
4. Sediakan pelatihan di tempat kerja (on-the job training) selama pelaksanaan 

perikatan.
a. Tekankan pentingnya  pelatihan  di  tempat  kerja sebagai  bagian signifikan 

pengembangan pribadi.
i. Bicarakan dengan asisten mengenai hubungan pekerjaan mereka dengan 

perikatan secara keseluruhan.
ii. Libatkan asisten dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan porsi untuk 

seorang asisten.
b. Tekankan pentingnya keahlian manajemen personil dan masukkan topic ini 

dalam program pelatihan KAP.
c. Doronglah personil untuk melatih dan mengembangkan bahan mereka.
d. Pantau perikatan untuk menentukan bahwa personil:

i. Memenuhi  persyaratan  pengalaman  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan 
Akuntansi Indonesia.

ii. Memperoleh pengalaman dari perikatan berbagai bidang dan industri.
    iii. Bekerja di bawah personil tingkat supervisor yang berbeda.

7. Promosi

3 (tiga) kebijakan dari prosedur promosi:

1. Tetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab 
dalam KAP.
a.  Siapkan  panduan  yang  menjelaskan  tanggung  jawab  dan  kinerja  yang 

diharapkan, serta kualifikasi untuk promosi pada setiap tingkat organisasi, 
termasuk:



i. Nama jabatan dan tanggung jawab untuk jabatan tertentu.
ii. Jumlah  pengalaman  kerja  (yang  dapat  dinyatakan  dalam suatu  jangka 

waktu) yang umunya diisyaratkan untuk promosi ke tingkat organisasi 
lebih tinggi.

b. Identifikasi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja 
personil dan keahlian yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini:
i. Pengetahuan teknis.
ii. Kemampuan analitik dan judgmental.
iii. Kemahiran komunikasi.
iv. Kemahiran memimpin dan melatih.
v. Hubungan dengan klien.
vi. Sikap  mental  pribadi  dan  profesional  (karakter,  intelegrasi, 

pertimbangan, dan motivasi).
vii.  Kepemilikan  sertifikat  akuntan  publik  yang  dikeluarkan  oleh  pihak 

berwenang untuk promosi ke posisi supervisor. 
2. Lakukan evaluasi kinerja personil secara periodik, beritahu personil mengenai 

kemajuan mereka.  Selenggarakan arsip personil  yang membuat  dokumentasi 
mengenai proses evaluasi. 
a. Kumpulkan dan lakukan evaluasi informasi mengenai kinerja personil.

i. Identifikasi tanggung jawab dan persyaratan evaluasi pada setiap tingkat 
organisasi dengan penentuan siapa yang akan mengevaluasi dan kapan 
evaluasi akan dilakukan.

ii. Beritahu personil mengenai tujuan evaluasi personil.
iii.  Gunakan  lembar  isian,  yang  mungkin  berbentuk  standar,  untuk 

mengevaluasi kinerja personil.
iv. Lakukan review terhadap evaluasi dengan personil yang dievaluasi.
v. Wajibkan  bahwa  evaluasi  tersebut  di-review oleh  atasan  pemberi 

evaluasi.
vi. Lakukan  review terhadap  evaluasi  untuk  menentukan  bahwa  personil 

kerja untuk dan dievaluasi oleh orang yang berbeda.
vii. Pastikan bahwa evaluasi diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

b. Secara periodik,  berikan penyuluhan kepada personil  mengenai  kemajuan 
dan peluang karier mereka.
i. Lakukan  review  secara  periodik  dengan  personil,  evaluasi  terhadap 

kinerja mereka, termasuk penilaian kemajuan mereka dalam KAP.
Pertimbangan harus mencakup hal-hal berikut:
a. Kinerja.
b. Tujuan KAP dan personil pada masa mendatang.
c. Minat penugasan.
d. Peluang karier.

ii. Lakukan evaluasi para partner secara periodik dengan cara menyeluruh, 
evaluasi  oleh  teman  sekerja,  atau  penilaian  pribadi,  mengenai  apakah 
mereka  tetap  memiliki  kualifikasi  untuk  memenuhi  tanggung  jawab 
mereka.

iii.  Lakukan  review  secara  periodik  terhadap  sistem  evaluasi  dan 
penyuluhan personil untuk menastikan bahwa:



a. Prosedur evaluasi dan dokumentasi telah dilaksanakan secara rutin.
b. Persyaratan untuk promosi telah dipenuhi.
c. Keputusan promosi personil selaras dengan evaluasi.
d. Pengakuan terhadap kinerja yang luar biasa.

3. Bebankan tanggung jawab untuk penetapan keputusan promosi.
a. Bebankan  tanggung  jawab  kepada  personil  tertentu  dengan  wewenang 

memadai  untuk  mengambil  keputusan  promosi  dan  keputusan 
pemberhentian yang melakukan wawancara evaluasi dengan personil yang 
dipertimbangkan  untuk  promosi,  dan  yang  mendokumentasikan  hasil 
wawancara, dan menyimpan catatan tersebut.

b. Lakukan  evaluasi  data  yang  diperoleh  dengan  mempertimbangkan  aspek 
mutu pekerjaan yang dilaksanakan, dalam penetapan keputusan promosi.

c. Pelajari  pengalaman  promosi  KAP  secara  periodik  untuk  memastikan 
apakah  personil  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  mendapat  penugasan 
dengan derajat tanggung jawab yang semakin meningkat.

8. Penerimaan dan keberlanjutan klien

2 (dua) kebijakan dari prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien yaitu:

1. Tentukan prosedur evaluasi calon klien dan persetujuan mereka menjadi klien.
a. Pertimbangkan prosedur evaluasi berikut ini sebelum menerima klien:

i. Dapatkan dan lakukan review terhadap informasi keuangan yang tersedia 
mengenai calon klien, seperti laporan tahunan, laporan keuangan intern, 
laporan lain kepada badan pengatur, dan Surat Pemberitahuan Tahunan 
(SPT) pajak penghasilan.

ii. Dapatkan informasi  dari  pihak ketiga  mengenai  calon  klien,  termasuk 
informasi  mengenai  manajemen  dan  pemiliknya,  yang  mungkin 
berpengaruh terhadap proses evaluasi calon klien. Pemerolehan informasi 
tersebut  mungkin  berpengaruh  terhadap  proses  evaluasi  calon  klien, 
pemerolehan  calon  informasi  tersebut  mungkin  dari  bankir,  penasehat 
hukum, bankir investasi, pinjaman emisi calon klien, dan pihak lain yang 
mungkin  memiliki  informasi  tersebut.  Laporan  kredit  dapat  juga 
bermanfaat dalam hal ini.

iii. Lakukan konfirmasi dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur oleh 
SAP.  Pengajuan  mengenai  fakta  yang  mungkin  berpengaruh  terhadap 
integritas  manajemen,  mengenai  ketidaksepakatan  dengan  manajemen 
dalam penerapan prinsip akuntansi,  prosedur audit,  atau hal signifikan 
yang sejenis, dan juga pemahaman auditor pendahulu mengenai alasan 
penggantian auditor.

iv. Pertimbangan  keadaan  yang  mungkin  menjadikan  KAP  menganggap 
perikatan tersebut sebagai perikatan yang memerlukan perhatian khusus 
atau memiliki resiko yang tidak wajar.



v. Lakukan  evaluasi  independensi  dan  kemampuan  KAP  untuk 
menyediakan jasa bagi calon klien.  Dalam evaluasi  kemampuan KAP, 
pertimbangan kebutuhan akan keahlian teknis, pengetahuan industri, dan 
personil.

vi. Tentukan bahwa penerimaan klien tidak akan menyalahi ketentuan yang 
ditetapkan  Ikatan  AKuntan  Indonesia  atau  ketentuan  lain  dari  badan 
pengatur.

b. Tunjukkan  satu  atau  lebih  personil  dengan  tingkat  manajemen  yang 
semestinya, untuk mengevaluasi informasi yang diperoleh mengenai calon 
klien dan untuk membuat keputusan penerimaan.
i. Pertimbangkan jenis perikatan yang tidak akan diterima KAP atau yang 

hanya akan diterima dengan syarat tertentu.
ii. Dokumentasikan kesimpulan mengenai kwputusan penerimaan klien.

c. Informasikan  kebijkan  dan  prosedur  KAP  mengenai  penerimaan  klien 
kepada personil yang tepat.

d. Tetapkan  tanggung  jawab  kepada  personil  tertentu  dengan  tingkat 
wewenang memadai atas pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap 
kebijakan dan prosedur KAP mengenai penerimaan klien.

2. Lakukan evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat terjadinya 
peristiwa  khusus,  untuk  menentukan  apakah  hubungan  dengannya  perlu 
dilanjutkan.
a. Tentukan  kondisi  yang  mengharuskan  evaluasi  klien  untuk  menentukan 

apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. Kondisi ini dapat mencakup:
i. Berakhirnya jangka waktu tertentu.
ii. Perubahan signifikan sejak evaluasi terakhir, termasuk perubahan besar 

pada satu atau lebih hal berikut ini:
a. Manajemen
b. Komisaris
c. Kepemilikan
d. Penasehat hukum
e. Kondisi keuangan
f. Status perkara pengadilan
g. Jenis usaha klien
h. Lingkup perikatan

iii.  Keberadaan  kondisi  yang  akan  menyebabkan  KAP  menolak  klien 
apabila  kondisi  tersebut  telah  ada  pada  saat  penerimaan  klien  untuk 
pertama kalinya.

b. Tunjuk satu atau lebih personil dengan tingkat manajemen yang tepat, untuk 
mengevaluasi  informasi  yang  diperoleh  dan  untuk  membuat  keputusan 
keberlanjutan klien.
i. Pertimbangkan  jenis  perikatan  yang  tidak  akan  dilanjutkan  KAP atau 

yang hanya akan dilanjutkan dengan syarat tertentu.
ii. Dokumentasikan kesimpulan mengenai keberlanjutan klien.

c. Informasikan  kebijakan dan prosedur  KAP mengenai  keberlanjutan  klien 
kepada personil yang semestinya.



d. Tetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan kepatuhan terhadap 
kebijakan dan prosedur KAP mengenai keberlanjutan klien.

9. Inspeksi 

2 (dua) kebijakan dan prosedur inspeksi:

1. Tetapkan batas lingkup dan isi program inspeksi KAP.
a. Tetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan untuk memberikan keyakinan 

memadai  bahwa  kebijakan  dan  prosedur  pengendalian  mutu  KAP 
diterapkan dengan efektif.
i. Tentukan  tujuan,  siapkan  petunjuk,  dan  lakukan  review  program 

pelaksanaan inspeksi.
ii. Sediakan panduan mengenai lingkup pekerjaan inspeksi pada unit, fungi 

atau departemen praktik dan kriteria pemilihan perikatan yang akan di-
review.

iii. Tetapkan frekuensi dan saat pelaksanaan inspeksi.
iv. Tetapkan  prosedur  untuk  menyelesaikan  ketidaksepahaman  yang 

mungkin timbul antara pe-review dan personil pelaksaan atau manajemen 
perikatan yang bersangkutan.

b. Tetapkan kualifikasi staf pelaksana inspeksi dan metode pemilihannya.
i. Tentukan kriteria pemilihan pe-review, termasuk tingkat tanggung jawab 

dalam KAP dan persyaratan mengenai pengetahuan khusus.
ii. Tetapkan tanggung jawab pemilihan personil inspeksi.

c. Laksanakan inspeksi terhadap unit, fungsi atau departemen praktik.
i. Lakukan  review  dan  uji  kepatuhan  terhadap  kebijakan  dan  prosedur 

pengendalian mutu.
ii. Lakukan  review atas  perikatan  tertentu  tentang  kesesuaiannya  dengan 

SPAP,  termasuk  dengan  standar  auditing  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan 
Akuntan Indonesia, rpinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 
dan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP.

2. Sajikan  pelaporan  temuan  inspeksi  dan  tindakan  pemantauan  yang 
dilaksanakan atau direncanakan, kepada tingkat manajemen yang semestinya.
a. Lakukan pembahasan temuan  review inspeksi terhadap perikatan yang di-

review, dengan staf pelaksana perikatan.
b. Lakukan pembahasan temuan inspeksi mengenai unit,  fungsi, departemen 

parktik yang di-review, dengan personil manajemen yang bersangkutan.
c. Laporan  temuan  dan  rekomendasi  inspeksi,  bersama  dengan  tindakan 

perbaikan yang diambil atau direncanakan, kepada manajemen KAP.
d. Pastikan bahwa tindakan perbaikan yang direncanakan telah dilaksanakan.
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