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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1. Audit 

Pengertian audit menurut Arens et al. (2017) adalah sebagai berikut: 

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the information 

and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 

person. 

 

Definisi menurut Arens et al. (2017) tersebut berarti audit adalah proses 

akumulasi dan evaluasi dari bukti mengenai informasi untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. 

Audit juga harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Menurut 

Agoes (2012), audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut. Lebih lanjut, Agoes (2012) menjelaskan 

laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena: 

a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut 

mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 

Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya 
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kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan tersebut. 

b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan 

bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang 

material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). 

c. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp 25 miliar ke atas harus 

memasukkan audited financial statements-nya ke Departemen 

Perdagangan dan Perindustrian. 

d. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audited financial 

statements-nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. 

e. SPT yang didukung oleh audited financial statements lebih dipercaya oleh 

pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan 

yang belum diaudit. 

Tujuan audit sendiri menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI 

(2013) dalam Standar Audit (SA) seksi 200 yaitu untuk meningkatkan tingkat 

keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dapat dicapai melalui 

pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun 

dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan 

yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut 

adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal 

yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan 
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berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk 

merumuskan opini. 

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas pasal 68 ayat 1 mengatakan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan 

keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: 

a. Kegiatan usaha perusahaan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana 

masyarakat; 

b. Perusahaan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 

c. Perusahaan merupakan perseroan terbuka; 

d. Perusahaan merupakan persero; 

e. Perusahaan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan 

jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah); 

f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Menurut Agoes (2012), audit dapat dibedakan menurut jenis 

pemeriksaannya yaitu: 

1. Management Audit (Operational Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut telah 

dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 
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2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 

menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik 

yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan 

komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam-LK, Bank 

Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). 

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

4. Computer Audit 

Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap perusahaan yang 

memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data 

Processing (EDP) System.  

Menurut Arens et al. (2017), jasa yang diberikan oleh auditor dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti jasa assurance, jasa 

assurance lain dan jasa non-assurance. Jasa assurance adalah jasa profesional 

independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil 

keputusan. Jasa assurance ini didalamnya terdapat jasa atestasi yang meliputi 

audit atas laporan keuangan historis, audit mengenai pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan, telaah (review) laporan keuangan historis, jasa atestasi 

mengenai teknologi informasi, dan jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada 

berbagai permasalahan. Jasa assurance lain berbeda dengan jasa atestasi karena 
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akuntan publik tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu 

tidak harus mengenai reliabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria 

tertentu. Jasa non-assurance yaitu jasa lain yang dilakukan KAP yang umumnya 

berada di luar lingkup jasa assurance, seperti jasa akuntansi dan pembukuan, jasa 

pajak dan jasa konsultasi manajemen. 

Arens et al. (2017) mengatakan terdapat empat tahapan utama dari proses 

audit, yaitu: 

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit 

Dalam prosedur ini terdapat tiga aspek kunci. Aspek yang pertama 

mendapatkan pemahaman mengenai perusahaan yang akan diaudit dan 

lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Kedua, memahami 

pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Terakhir, menilai 

risiko salah saji. 

2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi 

Sebelum auditor memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas 

risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal 

dianggap efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. 

Prosedur pengujian tersebut disebut sebagai uji pengendalian (test of 

control). Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi klien 

dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut. Proses tersebut 

disebut sebagai pengujian substantif atas transaski (substantive test of 

transaction). 
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3. Melakukan prosedur analisis dan uji rincian saldo 

Terdapat dua kategori umum dalam prosedur ini. Prosedur analisis terdiri 

dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk 

akal antara data keuangan dan non keuangan. Uji rincian saldo (test of 

detail of balances) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk 

menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. 

Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang penting karena 

sebagian besar bukti diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap berkualitas 

tinggi. 

4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit 

Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap objective audit 

dan akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait maka 

diperlukan waktu untuk menggabungkan semua informasi yang diperoleh 

untuk membuat kesimpulan apakah laporan keuangan disajikan secara 

wajar. 

Unsur-unsur laporan audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia  

(2013) dalam SA seksi 700 yaitu: 

1. Judul 

Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara 

jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. 

2. Pihak yang Dituju 

Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang 

diharuskan menurut ketentuan perikatan. 

Pengaruh Ikatan Kepentingan..., Tiara Milka Wicita, FB UMN, 2018



23 
 

3. Paragraf Pendahuluan 

Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus: 

a. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit; 

b. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit; 

c. Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari 

laporan keuangan; 

d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya; dan 

e. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan 

yang menjadi bagian dari laporan keuangan. 

4. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan 

Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak 

dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan 

keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa 

manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian 

internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan 

penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian 

material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 

5. Tanggung Jawab Auditor 

Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah 

untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan. Lapoan auditor 

harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit 
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yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan auditor 

juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor 

untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan 

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang 

apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. 

6. Opini Auditor 

Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan 

yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus 

menyatakan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang 

material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

7. Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya 

8. Tanda Tangan Auditor 

Laporan auditor harus ditandatangani. 

9. Tanggal Laporan Audit 

Laporan audit harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika 

auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang 

mendasari opini auditor atas laporan keuangan. 

10. Alamat Auditor 

Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yuridiksi tempat auditor 

berpraktik. 

Untuk menyatakan sebuah opini mengenai laporan keuangan perusahaan, 

auditor harus mengumpulkan dan menilai bukti audit. Menurut Arens et al. (2017) 

terdapat delapan tipe bukti audit, yaitu: 
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1. Physical Examination 

Inspeksi atau perhitungan oleh auditor terhadap sebuah aset berwujud. 

Tipe bukti ini lebih sering dihubungkan dengan kas dan persediaan, namun 

juga diaplikasikan pada verifikasi terhadap surat berharga, wesel tagih, dan 

aset tetap berwujud. Pemeriksaan fisik adalah metode langsung dari proses 

verifikasi yang membuktikan bahwa sebuah aset benar adanya (asersi 

keberadaan) dan untuk mengetahui apakah keberadaan aset tersebut dicatat 

(asersi kelengkapan). 

2. Confirmation 

Menjelaskan penerimaan respon langsung secara tertulis dari pihak ketiga 

yang memverifikasi keakuratan dari informasi yang diminta oleh auditor. 

Responnya bisa dalam bentuk surat atau bentuk elektronik dan juga media 

lainnya. 

3. Inspection 

Pemeriksaan auditor terhadap catatan dan dokumen klien untuk 

mengetahui kebenaran bahwa informasi dimasukan dalam laporan 

keuangan. Dokumen ini dapat diklasifikasikan menjadi dokumen internal 

dan eksternal. 

4. Analytical Procedures 

Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang 

masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Beberapa jenis 

prosedur analisis, yaitu: 

a. Membandingkan data klien dengan data industri; 
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b. Membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya; 

c. Membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan klien; 

d. Membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan auditor; 

e. Membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan 

menggunakan data non keuangan. 

5. Inquiries of the client 

Perolehan dari informasi lisan atau tertulis dari klien sebagai respon 

terhadap pertanyaan yang diajukan auditor. 

6. Recalculation 

Memeriksa kembali contoh dari perhitungan yang dibuat klien. Memeriksa 

kembali perhitungan klien yang terdiri dari menguji keakuratan aritmatika 

klien dan termasuk beberapa prosedur seperti memperluas invoice 

penjualan dan persediaan, menambahkan jurnal dan pencatatan tambahan, 

dan memeriksa perhitungan beban penyusutan dan beban dibayar dimuka. 

7. Reperformance 

Pengujian independen auditor terhadap prosedur akuntansi klien atau 

pengendalian yang semula diselesaikan sebagai bagian dari akuntansi 

entitas dan sistem pengendalian internal. Perhitungan kembali terdiri dari 

memeriksa kembali seluruh perhitungan, menyajikan kembali yang terdiri 

dari memeriksa prosedur-prosedur lainnya. 

8. Observation 

Melihat proses atau prosedur yang disajikan oleh orang lain. Auditor bisa 

melakukan perjalanan berkeliling bangunan atau pabrik untuk memperoleh 
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kesan umum dari fasilitas klien, atau melihat individu-individu melakukan 

tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang ditetapkan 

bertanggung jawab melakukannya dengan tepat. 

IAPI (2013) dalam Standar Audit seksi 700 menyatakan auditor harus 

merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang disusun, dalam 

semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang 

berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah 

auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 

secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan 

oleh kecurangan maupun kesalahan. Bentuk opini dalam SA 700 terbagi menjadi: 

1. Opini tanpa modifikasian 

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang 

material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 

2. Modifikasi opini auditor 

Jika auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang 

diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan 

penyajian material atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang 

cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara 

keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, auditor harus 

memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Dalam 

SA 705, modifikasi opini auditor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 
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a. Opini wajar dengan pengecualian 

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: 

i. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual 

maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif, 

terhadap laporan keuangan, atau 

ii. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 

yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa 

kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi 

terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi 

tidak pervasif. 

b. Opini tidak wajar 

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, 

setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan 

bahwa kesalahan penyajian, naik secara individual maupun agregasi, 

adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. 

c. Tidak menyatakan pendapat 

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini 

dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan 

penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, 

dapat bersifat material dan pervasif. 

 

Pengaruh Ikatan Kepentingan..., Tiara Milka Wicita, FB UMN, 2018



29 
 

2.2. Auditor 

Proses audit harus dilakukan oleh seorang auditor, seorang yang kompeten 

dan independen. Agoes (2012) mendefinisikan auditor atau akuntan publik adalah 

akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang 

lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. 

Syarat-syarat menjadi akuntan publik diatur dalam UU No.5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik. Syarat-syarat tersebut yaitu: 

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; 

2. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3; 

3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan 

Publik; 

6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diterapkan oleh 

Menteri;dan 

8. Tidak berada dalam pengampunan.  

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik 

Akuntan Publik pasal 3, yaitu: 
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1. Untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik, seseorang harus 

memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi atau telah 

terdaftar dalam register negara untuk akuntan. 

2. Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi diperoleh melalui: 

a. program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di 

bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan 

tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang 

akuntansi yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau 

perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; atau 

d. pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik 

Akuntan Publik pasal 4 dijelaskan bahwa: 

1. untuk memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik 

yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi, seseorang harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. lulus ujian profesi Akuntan Publik; 
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b. lulus pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan 

atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan; 

c. lulus penilaian pengalaman kerja di bidang akuntansi dari Asosiasi 

Profesi; dan 

d. terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi. 

2. Seseorang yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus profesi Akuntan 

Publik mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi.  

  Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia (2008) dikatakan bahwa setiap auditor wajib memenuhi 

prinsip dasar etika profesi, yaitu: 

1. Prinsip integritas 

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 

2. Prinsip objektivitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan 

kepentingan, dan pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-

pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan 

bisnisnya. 

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

(professional competence and due care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, 

sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang 

Pengaruh Ikatan Kepentingan..., Tiara Milka Wicita, FB UMN, 2018



32 
 

diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam 

praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap 

praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar 

profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 

4. Prinsip kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh 

sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta 

tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa 

persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban 

untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan 

lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan 

profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk 

keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. 

5. Prinsip perilaku profesional 

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan 

harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai 

situasi. Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat 

dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi 

maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari 

praktisi; 
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2. Ancaman telaah-pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan 

yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang 

bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut; 

3. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan 

sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi 

objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut; 

4. Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi telalu 

bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan 

hubungannya; dan 

5. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi 

untuk bersikap objektif. 

Menurut Agoes (2012), Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk 

organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam 

praktik akuntan publik. 

Dalam PMK 17/2008, dikatakan bahwa terdapat dua struktur organisasi bagi 

kantor akuntan publik, yaitu: 

a. Perusahaan perorangan (proprietorship), hanya kantor dengan pemilik 

tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Semua kantor dengan 

pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan  

(proprietorship). 

b. Persekutuan (partnership), bentuk organisasi ini sama seperti perusahaan 

perorangan, kecuali bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik. 
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Menurut Arens et al. (2017), ukuran kantor akuntan publik dibagi menjadi 

empat kategori: 

1. Kantor akuntan publik internasional The Big Four 

Terdapat empat kantor akuntan publik terbesar yang disebut sebagai kantor 

akuntan publik internasional dan mempunyai julukan The Big Four. 

Masing-masing memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat 

dan di banyak kota besar di seluruh dunia.  

2. Kantor akunan publik nasional 

Kantor akuntan publik ini memberikan pelayanan yang sama dengan The 

Big Four dan bersaing langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. 

Selain itu, mereka memiliki hubungan dengan kantor akuntan publik di 

luar negeri sehingga memiliki potensi internasional. 

3. Kantor akuntan publik lokal dan regional 

Sebagian kantor akuntan publik hanya memiliki satu kantor dan melayani 

klien utamanya dalam jarak dekat. Sebagian lainnya memiliki beberapa 

kantor di sebuah negara bagian atau daerah dan melayani klien dalam 

radius yang cukup luas. Kantor akuntan publik inipun bersaing dengan 

kantor akuntan publik lain baik internasional maupun nasional. 

4. Kantor akuntan publik lokal kecil 

Kebanyakan kantor akuntan publik ini hanya memiliki kurang dari 25 

tenaga kerja profesional dalam satu kantor. Mereka memberikan jasa audit 

dan pelayanan yang berhubungan dengan hal tersebut, terutama bagi badan 

Pengaruh Ikatan Kepentingan..., Tiara Milka Wicita, FB UMN, 2018



35 
 

organisasi kecil dan organisasi nirlaba, meskipun terdapat pula diantaranya 

melayani yang telah go public.  

 

2.3. Independensi Penampilan Auditor 

Menurut Mulyadi (2009) dalam Novitasari dan Kurnia (2015), independensi 

merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak 

lain dan juga tidak tergantung kepada orang lain. Independensi juga berarti adanya 

kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan 

pertimbangan obyektif dan tidak memihak dalam diri seorang auditor independen 

dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.  

Independensi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Institut 

Akuntan Publik Indonesia, 2008) mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap 

sebagai berikut: 

a) Independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan 

sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak 

dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan 

profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki 

integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme 

profesional. 

b) Independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan 

merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat 

menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan 

mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang 
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diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional 

dari anggota tim assurance, KAP, atau Jaringan KAP. 

Menurut Arens et al. (2017) independensi dalam penampilan berarti hasil dari 

interpretasi dari apa yang dilihat pihak lain mengenai independensi auditor. 

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen 

sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan 

masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata 

berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga dapat menurun disebabkan oleh 

keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat 

mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, auditor 

harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang 

independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak 

mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen 

perusahaan atau pemilik perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001). 

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dijelaskan mengenai independensi 

dalam perikatan assurance yang memberikan beberapa contoh keadaan yang 

dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi diantaranya; 

1. Kepentingan keuangan 

2. Pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh klien assurance, serta 

simpanan yang ditempatkan pada klien assurance 

3. Hubungan bisnis yang dekat dengan klien assurance  

4. Hubungan keluarga dan hubungan pribadi dengan klien assurance 

5. Personil KAP yang bergabung dengan klien assurance 
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6. Personil klien assurance yang bergabung dengan KAP 

7. Rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur atau pejabat klien 

assurance 

8. Keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien 

assurance 

9. Pemberian jasa profesional selain jasa assurance kepada klien assurance 

10. Imbalan jasa profesional 

11. Penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kuangan 

Nomor KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa 

di Pasar Modal menjelaskan bahwa dalam memberikan jasa profesional, 

khususnya dalam memberikan opini, akuntan wajib mempertahankan sikap 

independen. Akuntan tidak independen apabila selama periode audit dan selama 

periode penugasan profesionalnya, baik akuntan, kantor akuntan publik, maupun 

orang dalam kantor akuntan publik: 

a. Mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang 

material kepada klien, seperti: 

1. Investasi pada klien; atau 

2. Kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan 

benturan kepentingan. 

b. Mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti: 

1. Merangkap sebagai karyawan kunci pada klien; 
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2. Memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai 

karyawan kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan; 

3. Mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari kantor 

akuntan publik yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam 

bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari satu tahun 

tidak bekerja lagi pada kantor akuntan publik yang bersangkutan; atau 

4. Mempunyai rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan 

publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai karyawan 

kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang 

bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut 

dalam periode audit. 

c. Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang 

material dengan klien, atau dnegan karyawan kunci yang bekerja pada 

klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam 

butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal akuntan, kantor 

akuntan publik, atau orang dalam kantor akuntan publik memberikan jasa 

audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien, atau 

merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka 

menunjang kegiatan rutin. 

d. Memberikan jasa non atestasi kepada klien seperti: 

1. Pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi 

klien atau laporan keuangan; 

2. Desain sistem informasi keuangan dan implementasi; 
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3. Audit internal; 

4. Konsultasi manajemen; 

5. Konsultasi sumber daya manusia; 

6. Penasihat keuangan; 

7. Jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu 

dari komite audit. 

 Persetujuan komite audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan 

untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengendalian 

perpajakan dan/atau bertindak untuk atas nama klien dalam 

perhitungan pelaporan perpajakan; atau 

8. Jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

e. Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee kontijen atau 

menerima fee kontijen atau komisi dari klien, kecuali fee kontijen 

ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan 

badan pengatur dan/atau perpajakan 

f. Memiliki sengketa hukum dengan klien. 

 

2.4. Ikatan Kepentingan Keuangan 

Menurut Rakai dan Kartika (2015), ikatan kepentingan keuangan dan 

hubungan usaha dengan klien diantaranya selama periode audit, auditor atau 

kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang 

material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya, sebagai eksekutor atau 

administrator atas satu atau beberapa “estate” yang memiliki kepentingan 
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keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang piutang pada perusahaan 

yang diauditnya, investasi bersama di dalam bisnis pada perusahaan yang 

diperiksanya, menempati gedung milik klien yang diaudit dan lain sebagainya. 

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 290 dikatakan bahwa 

kondisi seseorang yang bebas dari pengaruh hubungan ekonomi, hubungan 

keuangan, maupun hubungan lainnya adalah mustahil terjadi, karena setiap 

anggota masyarakat memiliki hubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, 

signifikansi setiap hubungan ekonomi, hubungan keuangan dan hubungan lainnya 

harus dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat 

menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai 

semua informasi yang relevan menyimpulkan tidak dapat diterimanya hubungan 

tersebut. Kepentingan keuangan pada klien assurance dapat menimbulkan 

ancaman kepentingan pribadi. Pertimbangan mengenai sifat dari setiap 

kepentingan keuangan harus dilakukan dalam mengevaluasi signifikansi dari 

ancaman dan pencegahan yang tepat yang harus diterapkan untuk menghilangkan 

ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. 

Pertimbangan mengenai beragamnya kepentingan keuangan harus diakukan dalam 

mengevaluasi jenis kepentingan keuangan, yang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: (i) kepentingan keuangan dari suatu pihak yang tidak memiliki kendali 

atas medium investasi atau kepentingan keuangan yang dimiliki (sebagai contoh, 

reksadana, unit trust, atau instrument perantara jenis lainnya), atau (ii) 

kepentingan keuangan suatu pihak yang memiliki kendali atas kepentingan 
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keuangan (seperti wali amanat (trustee)) atau memiliki kemampan untuk 

memengaruhi keputusan investasi. 

Semakin tingginya kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan 

klien, menyebabkan hubungan emosional atau kedekatan emosional yang dapat 

berpengaruh terhadap independensi auditor. Adanya hubungan istimewa ini, 

cenderung berdampak pada hubungan kerjasama untuk memanipulasi hasil audit 

(Darmayanthi dan Wirakusuma, 2017). Menurut Rakai dan Kartika (2015) ikatan 

kepentingan keuangan juga menimbulkan sikap auditor dan klien yang saling 

mendukung, sehingga dikhawatirkan auditor melaksanakan pekerjaannya tidak 

sesuai dengan etika profesi yang berlaku. 

Hasil penelitian Darmayanthi dan Wirakusuma (2017), membuktikan ikatan 

kepentingan keuangan berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. 

Sedangkan hasil penelitian Rakai dan Kartika (2015) mengatakan bahwa ikatan 

kepentingan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap independensi 

auditor. Akan tetapi hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian 

Simatupang dan Kurnia  (2014) yang menyatakan ikatan kepentingan keuangan 

tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan auditor. Berdasarkan 

penjelasan mengenai ikatan kepentingan keuangan, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha1: Ikatan kepentingan keuangan berpengaruh terhadap independensi 

penampilan auditor. 
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2.5. Pemberian Jasa Lain 

Pemberian jasa lain menurut Hanif dan Putri (2014) adalah bahwa selain 

jasa audit, kantor akuntan juga dapat memberikan jasa lain kepada klien. Mulyadi 

(2002) dalam Paramastri dan Suputra (2016) menyatakan bahwa jasa non audit 

adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya memberikan 

suatu pendapat, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. 

Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik, pemberian jasa profesional 

selain jasa assurance dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi anggota 

tim assurance, KAP, atau Jaringan KAP, terutama hal-hal yang dapat memberikan 

kesan sebagai suatu ancaman (perceived threats). Oleh karena itu, pengevaluasian 

signifikansi setiap ancaman yang dapat terjadi dari pemberian jasa profesional 

selain jasa assurance harus dilakukan. Ada beberapa contoh pemberian jasa lain 

menurut Institut Akuntan Publik Indonesia yang dapat mempengaruhi 

independensi auditor, diantaranya: 

1. Penyiapan catatan akuntansi dan laporan keuangan 

2. Pemberian jasa penilaian kepada klien audit laporan keuangan 

3. Pemberian jasa perpajakan kepada klien audit laporan keuangan 

4. Pemberian jasa audit internal kepada klien audit laporan keuangan 

5. Pemberian jasa sistem informasi teknologi informasi kepada klien audit 

laporan keuangan 

6. Penugasan personel KAP atau Jaringan KAP yang bersifat sementara 

pada klien audit laporan keuangan 

7. Pemberian jasa penunjang litigasi kepada klien audit laporan keuangan 
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8. Pemberian jasa perekrutan manajemen senior kepada klien assurance 

9. Pemberian jasa keuangan korporat kepada klien assurance  

Gambar 2.1 

Hubungan Jasa Assurance, Jasa Atestasi, dan Jasa Non-assurance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arens et al. (2017) 

Menurut Arens et al. (2017), jasa yang diberikan oleh auditor dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti: 

1. Jasa assurance  

Jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi 

para pengambil keputusan. Jasa ini dianggap penting karena penyedia 

jasa assurance bersifat independen dan dianggap tidak bias berkenaan 

dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang bertanggung 

jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa assurance untuk 

membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang 
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digunakan sebagai dasar keputusannya. Salah satu kategori jasa 

assurance yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa 

atestasi (attestation service) adalah jenis jasa assurance dimana KAP 

mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan 

pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori, yaitu: 

a. Audit atas laporan keuangan historis. 

 Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen 

menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan wajar sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi internasional. Audit atas laporan keuangan 

ini adalah suatu bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan 

laporan tertulis yang menyatakan pendapat tetang apakah laporan 

keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit ini merupakan 

jasa asssurance yang paling umum diberikan oleh KAP. 

b. Audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan 

 Dalam audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, 

manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah 

dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh manajemen. 

c. Telaah (review) laporan keuangan historis 

 Untuk review atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan 

bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. 
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Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat 

atau sedang terhadap review atas laporan keuangan jika dibandingkan 

dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih 

sedikit bukti yang diperlukan. Sebuah review sering kali dianggap 

memadai untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan. Jasa ini dapat 

diberikan oleh KAP dengan fee yang jauh lebih rendah daripada audit 

karena lebih sedikit bukti yang diperlukan. Banyak perusahaan 

nonpublik menggunakan opsi atestasi ini untuk memberikan kepastian 

yang moderat atas laporan keuangannya tanpa harus menanggung 

biaya audit. 

d. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi 

 Untuk jasa atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen 

mengeluarkan berbagai asersi tentang reliabilitas dan keamanan 

informasi elektronik. Pertumbuhan teknologi internet dan 

perdagangan elektronik (e-commerce) telah menciptakan permintaan 

akan jenis-jenis assurance ini. Banyak fungsi bisnis, seperti 

pemesanan dan pembayaran, sekarag dilakukan melalui internet atau 

secara langsung antarkomputer dengan menggunakan Electronic Data 

Interchange (EDI). Oleh karena transaksi dan informasi dipakai 

bersama secara online dan real-time, para pelaku bisnis meminta 

kepastian yang lebih tinggi lagi mengenai informasi, transaksi, dan 

sistem pengamanan yang melindunginya. Webtrust dan SkyTrust 
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adalah jasa-jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan akan assurance ini. 

e. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai perusahaan 

 Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya, yang 

kebanyakan merupakan perluasan alami dari audit atas laporan 

keuangan historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang 

independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya. Sebagai contoh 

ketika sebuah bank meminjamkan dana kepada suatu perusahaan, 

perjanjian atas pinjaman tersebut mungkin mengharuskan perusahaan 

untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan perusahaan atas 

ketentuan peminjaman dana. 

2. Jasa assurance lainnya 

Sebagian besar jasa assurance lain yang diberikan akuntan publik tidak 

memenuhi definisi jasa atestasi, tetapi akuntan tetap harus independen dan 

harus memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh 

pengambil keputusan. Jasa-jasa assurance ini berbeda dengan jasa atestasi 

karena akuntan publik tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis, dan 

kepastian itu tidak harus mengenai reliabilitas asersi pihak lain tentang 

ketaatan pada kriteria tertentu. Penugasan jasa assurance lain ini berfokus 

pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan, sama seperti 

jasa atestasi. Contohnya penilaian atas tanggung jawab dan 

keberlangsungan suatu perusahaan, mystery shopping, menilai risiko dari 

akumulasi, distribusi, dan penyimpanan informasi digital, dan jasa lainnya. 
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3. Jasa-jasa non-assurance yang diberikan Akuntan Publik 

KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup 

jasa assurance. Tiga contoh yang spesifik adalah: 

a. Jasa akuntansi dan pembukuan 

b. Jasa pajak 

c. Jasa konsultasi manajemen 

Pemberian jasa selain audit (Non-Audit Services) kemungkinan dapat 

mengakibatkan akuntan publik kehilangan independensi. Kantor akuntan publik 

yang melaksanakan pemberian jasa lain selain audit mungkin mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan manajemen klien sehingga kemungkinan 

kurang independen di dalam melaksanakan tugas audit (Aditama dan Utama, 

2015). Menurut Paramastri dan Suputra (2016), pemberian jasa lain juga 

memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik atau auditor karena 

akuntan publik atau auditor akan cenderung memihak kepada kepentingan klien. 

Hasil penelitian terdahulu, yaitu Hanif dan Putri (2014), Novitasari dan 

Kurnia (2015), Paramastri dan Suputra (2016), dan Nida (2014) menyatakan 

bahwa pemberian jasa lain berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan 

auditor. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Rakai dan Kartika (2015) dan Simatupang dan Kurnia (2014) yang 

menyatakan pemberian jasa lain tidak berpengaruh terhadap independensi 

penampilan auditor. Sedangkan hasil penelitian Aditama dan Utama (2015) 

menyatakan pemberian jasa lain berpengaruh positif terhadap independensi 
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penampilan auditor. Berdasarkan penjelasan mengenai pemberian jasa lain, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha2: Pemberian jasa lain berpengaruh terhadap independensi penampilan auditor. 

 

2.6. Audit Tenure 

Menurut Shockley (1981) dalam Paramastri dan Suputra (2016), audit 

tenure atau lamanya hubungan audit adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa 

audit kepada klien tertentu oleh suatu kantor akuntan publik. Setiap anggota tim 

assurance dan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien assurance 

selama periode perikatan assurance (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2008). 

Periode perikatan assurance dimulai sejak tim assurance mulai 

melaksanakan perikatan dan beakhir ketika laporan assurance diterbitkan, kecuali 

jika perikatan tersebut merupakan perikatan berulang. Dalam perikatan assurance 

yang berulang, berakhirnya periode perikatan assurance ditentukan oleh 

terjadinya lebih akhir salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini: (i) salah 

satu pihak yang mengadakan perikatan memberitahukan berakhirnya hubungan 

profesional di antara mereka, atau (ii) ketika laporan assurance final diterbitkan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Praktik akuntan publik juga mengatur mengenai pembatasan masa pemberian jasa 

akuntan publik, pasal 11 peraturan tersebut berbunyi: 

1. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu 

entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) 

tahun berturut-turut. 
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2. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Industri di sektor Pasar Modal; 

b. Bank umum; 

c. Dana pensiun; 

d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau 

e. Badan Usaha Milik Negara; 

3. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi 

Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. 

4. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi 

keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. 

Hubungan yang terlalu lama dapat mengakibatkan identifikasi yang erat dari 

kantor audit yang sesuai dengan kepentingan perusahaan klien yang merupakan 

indikasi, bahwa independensi akan semakin sulit untuk ditegakkan. Dalam 

beberapa kasus, ancaman kuat terhadap independensi auditor adalah timbulnya 

pengikisan yang berjalan pelan dan bertahap terhadap objektivitas yang jujur. 

Arogansi, kurangnya inovasi, prosedur audit yang kurang tegas, dan kepercayaan 

intelektual pihak klien akan membuat hubungan itu berlangsung. Beberapa kritik 

menyatakan, bahwa terdapat kepentingan terselubung yang mendukung 

pernyataan, bahwa auditor mungkin mengkompromikan independensinya untuk 

mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan hubungan langsung guna 

meningkatkan biaya audit yang diterima, jika perusahaan klien memberikan 
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peluang mendapatkan jasa (Hoyle, 1978 dalam Prakoso dan Ghozali, 2012). 

Menurut Hanif dan Putri (2014), hubungan yang lama dengan klien menimbulkan 

hubungan yang erat akan membuat auditor merasa klien seperti keluarga sehingga 

berpengaruh terhadap independensi. 

Hasil penelitian terdahulu, yaitu Hanif dan Putri (2014), Prakoso dan 

Ghozali (2012), dan Sari dan Suryono (2016) menyatakan bahwa audit tenure 

berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan auditor. Sedangkan hasil 

penelitian Paramastri dan Suputra (2016), Sukamdani et al. (2016), Aditama dan 

Utama (2015) dan Novitasari dan Kurnia (2015) menyatakan audit tenure 

berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor. Akan tetapi, hasil 

penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Rakai dan Kartika 

(2015) dan Simatupang dan Kurnia (2014) yang menyatakan audit tenure tidak 

berpengaruh terhadap independensi penampilan auditor. Berdasarkan penjelasan 

mengenai audit tenure, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha3: Audit tenure berpengaruh terhadap independensi penampilan auditor. 

 

2.7. Persaingan Kantor Akuntan Publik 

Persaingan adalah suatu proses sosial antar dua atau lebih kelompok dan 

organisasi yang bersaing untuk berbuat sesuatu dalam mencapai kemenangan. 

Persaingan antar kantor akuntan publik dapat diidentifikasi sebagai perubahan 

penting yang terjadi pada lingkungan pelayanan jasa audit yang ditandai dengan 

adanya kantor akuntan lain yang memasuki market audit untuk mengambil 

manfaat dari kesempatan yang ada dan tidak dapat meniru siasat pemasaran yang 
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agresif (Sukamdani et al., 2016). Pengertian persaingan antar kantor akuntan 

publik menurut Novitasari dan Kurnia (2015) yaitu semakin banyaknya 

masyarakat yang berprofesi sebagai akuntan publik mengakibatkan persaingan 

kantor akuntan publik yang satu dengan yang lain menjadi semakin ketat. 

Persaingan yang tajam dapat mengakibatkan solidaritas profesional yang 

rendah, hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik akan merespon kliennya 

dan auditor khawatir bahwa klien akan mencari kantor akuntan publik lainnya 

yang dapat mengeluarkan opini sesuai dengan yang diinginkan klien. Solidaritas 

profesional adalah dukungan yang diberikan oleh suatu akuntan publik terhadap 

sesama anggota profesi. Hal ini cenderung akan membuat perilaku auditor dalam 

melaksanakan tugasnya tunduk terhadap tekanan klien agar klien tidak berpindah 

KAP. Sikap auditor yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan etika profesi 

akuntan publik inilah yang menjadi dasar logika bahwa persaingan antar KAP 

dianggap merusak independensi auditor (Cahyadi, 2013 dalam Rakai dan Kartika, 

2015). 

Hasil penelitian terdahulu, yaitu Mahayani dan Merkusiwati (2016) 

menyatakan bahwa persaingan kantor akuntan publik berpengaruh negatif 

terhadap independensi penampilan auditor. Sedangkan hasil penelitian Novitasari 

dan Kurnia (2015), Simatupang dan Kurnia (2014) dan Nida (2014) menyatakan 

persaingan kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi 

penampilan auditor. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Rakai dan Kartika (2015) dan Sukamdani et al. (2016) 

yang menyatakan persaingan kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap 
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independensi penampilan auditor. Berdasarkan penjelasan mengenai persaingan 

kantor akuntan publik, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha4: Persaingan kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi 

penampilan auditor. 

 

2.8. Audit Fee 

Dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang dibuat oleh Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (2016) dijelaskan bahwa imbalan jasa yaitu imbalan 

yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan 

pemberian jasa audit. Menurut Darmayanthi dan Wirakusuma (2017) audit fee 

adalah pendapatan yang diterima oleh kantor akuntan publik dari klien tertentu 

sesuai dengan luas dan lingkup pemeriksaan serta tingkat kesulitan yang dihadapi 

oleh auditor sebagaimana disepakati dalam kontrak audit. Besarnya audit fee juga 

bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti ukuran 

perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor dan resiko audit 

yang dihadapi auditor (Sukamdani et al, 2016). Menurut Waluyo dan Suryono 

(2015), besarnya audit fee juga ditentukan oleh tingkat keahlian yang dimiliki 

auditor. 

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2008), dalam Kode Etik Profesi 

Akuntan Publik, diatur mengenai Imbalan Jasa Profesional yang mengatakan 

bahwa ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proporsi jumlah imbalan 

jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP 
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atau Jaringan KAP, yang menyebabkan ketergantungan KAP atau Jaringan KAP 

pada suatu klien atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya 

klien atau grup klien assurance tersebut. 

Signifikansi setiap ancaman yang terjadi harus dievaluasi dan, jika ancaman 

tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, 

maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk 

mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan 

tersebut mencakup antara lain: 

(a) Mendiskusikan besaran dan sifat imbalan jasa profesional dengan pihak 

klien assurance yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, 

seperti komite audit; 

(b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi 

ketergantungan KAP atau Jaringan KAP pada suatu klien assurance; 

(c) Melakukan penelaahan eksternal atas pengendalian mutu; dan 

(d) Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga, seperti badan pengatur profesi 

atau praktisi lainnya. 

Menurut Aditama dan Utama (2015), besarnya fee yang diterima oleh kantor 

akuntan publik sebaiknya tidak melebihi presentase total perputaran uang dalam 

kantor akuntan publik tersebut, karena fee yang tidak sesuai yang diterima oleh 

kantor akuntan publik berhubungan dengan tingginya resiko hilangnya 

independensi auditor. Besarnya audit fee dapat mempengauhi independensi 

penampilan akuntan publik karena fee yang besar dapat membuat kantor akuntan 

menjadi segan untuk menentang kehendak klien. 
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Hasil penelitian terdahulu, yaitu Darmayanthi dan Wirakusuma (2017), 

Hanif dan Putri (2014), Prakoso dan Ghozali (2012), dan Arfiangga dan Kristianto 

(2014)  menyatakan bahwa audit fee berpengaruh negatif terhadap independensi 

penampilan auditor. Sedangkan hasil penelitian Waluyo dan Suryono (2015), 

Paramastri dan Suputra (2016), Rakai dan Kartika (2015), Aditama dan Utama 

(2015), Simatupang dan Kurnia (2014) dan Sari dan Suryono (2016) menyatakan 

audit fee berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor. 

Berdasarkan penjelasan mengenai audit fee, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha5: Audit fee  berpengaruh terhadap independensi penampilan auditor. 

 

2.9. Model Penelitian 

Berikut ini adalah model yang digunakan dalam penelitian ini: 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 
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